
Київ
Видавництво ІМФЕ

2019

НацІоНальНа аКадЕМІя НауК уКраїНи 
ІНститут МистЕцтВозНаВстВа,  
ФольКлористиКи та ЕтНологІї  

ім. М. т. рильсьКого

Проблеми міжвидового синтезу  
в українській культурі  

в полі діалогів різнонаціональних 
культурних традицій

Колективна монографія 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



УДК 130.2+008(477)
            П 78
 

Головний редактор 
академік НАНУ Ганна Скрипник

Редколегія 
Ігор Юдкін-Ріпун, Олена Немкович, Олександр Найден

Рецензенти
чл.-кор. НАМУ Олександр Клековкін
д-р філол. наук Оксана Микитенко

 Рекомендовано до друку вченою радою Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

(протокол № 8 від 20.06.2019 р.)

П 78   Проблеми міжвидового синтезу в українській культурі в полі  
діа логів різнонаціональних культурних традицій : колективна  
монографія / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського. Київ, 2019. 592 с. 
ISBN 978-966-02-8982-6

Монографія присвячена синтезу різнорідного матеріалу в цілісному художньому 
тексті, зокрема вербального та візуального. Розроблено театральну модель синтезу, 
де визначальну роль відіграє інтерпретація, у якій розрізняються герменевтичний 
та евристичний різновиди. Цей підхід виявляється ефективним для дослідження 
крос-культурних взаємин традицій, відмінних за національним та історичним по-
ходженням.  

The monograph deals with the synthesis of heterogeneous stuff within the integral 
artistic text, that of verbal and visual in particular. The theatrical model of synthesis 
has been developed where the hermeneutic and heuristic subspecies are discerned. This 
approach turns out to be effective for the investigations of the cross-cultural interactions 
of tradition that differ as to their national and temporal origins.   

 ISBN 978-966-02-8982-6 © ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2019

IM
FE

www.etnolog.org.ua



3

Зміст
Юдкін-Ріпун Ігор

Передмова  ............................................................................................................ 4

Розділ 1 
СловеСніСть як оСнова художнього Синтезу

Юдкін-РІПУН Ігор
Інтерпретація та інтеграція тексту:  
сценарій як знаряддя художнього синтезу ................................................11

Журавльова Тетяна
Класика української драматургії в екранних інтерпретаціях: 
мелодраматичний аспект відтворення першоджерела ........................ 134

Томозова Наталія
до історії театрів національних меншин в україні:  
польський театр у Києві як унікальне явище  
вітчизняної культури .................................................................................... 155

Розділ іі 
ПлаСтичні аСПекти художнього Синтезу

Найден Олександр
аспекти просторового синтезу в українській культурі: українська 
народна картина в історичному та фольклорному ракурсах  ............ 195

Зінич Олена
Музично-хореографічна інтеграція як основа синтезу  
в музичному театрі ......................................................................................... 377

Коваленко Єва
Інтеграція українського балетного мистецтва  
у європейський та світовий культурний простір .................................. 454

Липова Галина
сучасна українська режисура  в полі міжкультурних взаємодій ..... 524

БІБлІограФІя ................................................................................................ 571

IM
FE

www.etnolog.org.ua



4

Перед мова

одна з найдавніших, споконвічних проблем культури  – 
це проблема візуально-вербальної інтеграції, поєднання на-
очної образності та словесної визначеності, те, що горацій 
окреслив вимогою «як малярство  – поезія» (ut pictura poesis). 
ця гораціанська проблема, зі свого боку, становить стрижень 
значно ширшого кола питань про формування цілісного 
тексту з неоднорідного матеріалу, а відтак в тому чи іншому 
вигляді візуально-вербальна інтеграція виникає в будь-яких 
відгалуженнях художнього синтезу, унаочнюючи його творчі 
завдання. зрештою, ця вічна проблема наприкінці ХХ ст. здобула 
і суто ужиткового практичного значення як проблема побудови 
технічного знаряддя, т. зв. перцептронів – розпізнавання обра-
зів, їх зведення до типів, які можна окреслити набором завчасно 
визначених термінів. 

особливої значущості ця проблема набула з формуванням 
прозаїчної культури (як альтернативи до культури риторичної, 
закоріненої у міфопоетичній традиції, а не лише літературної 
прози) та розвитком прозаїчного слова. добре відомі, зокрема, 
завдання досягнення точності словесних образів за умов, коли 
зникають поетичні конвенції і вимагається знаходити нові зна-
доби оповідних образів. Відомо також, яку роль відіграв театр в 
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Передмова

утвердженні художніх можливостей прозаїчної оповіді  1. На ре-
альному кону чи то на кону вигадки здійснюється та взаємодія, 
якою забезпечується міжвидовий, зокрема, вербально-візуаль-
ний синтез, а відтак театральність, «видовищність» стає взірцем 
того, як він відбувається.

ця театральна модель синтезу в українській культурі, гли-
боко закоріненій у бароковій традиції, займає центральне міс-
це. Пошлемося принаймні на досвід драматургії г.  Квітки-
основ’яненка, який плідно користувався засобами барокової 
театральної казуїстики, зокрема, автореферентними текстами 
зі самозапереченнями, як, приміром, у «сватанні на гончарів-
ці», де абсурдність ситуації стає підставою для осмислення слів 
у протилежному значенні, як у прийомах т. зв. антифрази  2. за-
значимо, що самозаперечення, закорінене в бароковій традиції, 
зокрема, ефекти антифрази, становить один з вагомих підмурків 
української культури: такі ефекти (зневага у вигляді хвали або, 
навпаки, хвала через позірну зневагу) широко вживані в «Енеїді» 
І. Котляревського  3. значення таких ефектів, як і самої барокової 
казуїстики наочно демонструє твір «Назар стодоля» т. Шевчен-
ка, де поетики міраклів сягає «щасливий рішенець». саме звер-
нення до цього барокового спадку уможливило опрацювання 
г.  Квіткою-основ’яненком оповідних засобів новелістики, роз-
криваючи наочність слова в устах створених ним принципово 
нових характерів   4. Письменник спирався на відому фольклор-

 1 уже зазначалося, зокрема, про «необхідність прийняти до уваги, поряд зі 
словом та зображенням, ще і третю силу – театр» (Юдкін-ріпун  І. М. теа-
трально-літературні взаємини в світлі праць а. В. Михайлова / Національна 
академія Мистецтв україни. Інститут культурології. Київ, 2014. с. 9).

 2 Коли, приміром, «уславлення кріпацтва виголошується ламаною мовою 
скаліченого солдата» (Юдкін І. М. особливості української драматургії пер-
шої половини ХІХ століття. Історія українського театру. т. 1. Від витоків до 
ХХ ст.. Київ : ІМФЕ, 2017. с. 193). 

 3 Варто відзначити, що як узагальнення прийому антифрази М. л. гаспаров за-
пропонував поняття антиемфази, де створюється саме невизначеність, влас-
тива текстовим самозапереченням.

 4 зокрема, це очевидне в такому вживанні засобів поетики міраклів, де зов-
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но-барокову конвергенцію, де в барокових засобах риторичної 
казуїстики упізнавалися питомі міфопоетичні архетипи.

Вербально-візуальна інтеграція як модель художнього син-
тезу та її театральні взірці становлять окремий аспект побудо-
ви тексту як цілісності з різнорідного, матеріалу, долання опору 
цього матеріалу – його вихідної неоднорідності – у створенні тек-
сту. така, за терміном г. лукача, «гомогенізація» тексту передба-
чає опосередкування взаємин між неоднорідними складниками, 
що постають у взаємодії в творчому акті. зазначимо, що долання 
«опору матеріалу» в створенні тексту становить універсальну 
проблему, в якій насамперед окреслюється завдання вмотивова-
ності подій або спонтанності як її антитези, однак ним проблема 
не вичерпується. суть запропонованої театральної моделі синте-
зу полягає саме в драматизації неоднорідностей вихідного мате-
ріалу, у доведенні відмінностей до суперечностей та конфліктів, 
а відтак у властивому драмі розв’язуванні конфліктів. діалогічні 
та полемічні взаємини, що виникають між відмінними худож-
німи кодами, передбачають опосередкування таких конфліктів, 
знаходження проміжного, спільного первістку поміж сторона-
ми конфліктів. для театральної моделі синтезу таке опосеред-
кування зумовлюється вже самою специфікою драматичного 
тексту, що прибирає вигляду т. зв. діегезису – подання подій, як 
вони постають у внутрішньому світі персонажів, учасників дії. 
Про те, що відбувається, свідчать репліки цих учасників, позна-
чені насамперед інтенціональним навантаженням. це опосеред-
кування різнорідного матеріалу в інтеграції тексту і визначає за-
вдання інтерпретації як основи синтезу.

тут постає проблема історичної визначеності тлумачення об-
разів та їх історичного життя. докорінне переосмислення світо-
вих образів засвідчене багатьма прикладами. одна з пам’яток 

ні невмотивовані вчинки стали підставою для розкриття спонтанності дії, 
а  відтак і невідомих раніше характерів: «саме аналіз барокових фантомів 
привів автора до <…> створення принципово нових жіночих образів» (Юд-
кін І. М. трансформация барочной театральности в прозе гоголевского кру-
га: г. Ф. Квитка. родная словесность в современном культурном и образова-
тельном пространстве. тверь : твер. гос. ун-т, 2017. Вып. 7 (13). с. 14).
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доби англійського Просвітництва  – життєпис судді семюеля 
джонсона, складений його приятелем Босуеллом – містить вель-
ми прикметний взірець такої історичної зумовленості прочитан-
ня відомих театральних образів. у шекспірівській драмі «отел-
ло», виявляється, вбачали пересторогу дездемонам не стрибати 
в подружнє життя з представником чужого суспільного стану, 
а слухняно ставитися до батьківських порад   5. Інакше кажучи, 
драма сприймалася як мораліте, що побутувало в масовій свідо-
мості від середньовіччя. цей приклад доволі промовистий тому, 
що дозволяє оцінити здобутки української драматургії, зокрема, 
г.  Квітки-основ’яненка, який вів діалог з бароковою казуїсти-
кою, фундуючи нею свої художні відкриття. Наведене ж свід-
чення цілком вкладається в коло уявлень персонажів його «Пана 
Халявського».

за обсягом завдань інтерпретація для візуально-вербального 
синтезу сягає від найпростішої ілюстрації оповіді до виявлен-
ня його театральності, наснаження зримим змістом, виявлення 
образної дієвості. Відтак інтерпретація становить завжди пере-
творення тексту, виявлення в ньому нового сенсу, його перео-
смислення, зокрема, породження похідного сенсу – деривацію. 
Нами було висунуто положення про два види інтерпретації  – 
герменевтичну та евристичну   6. Коли перша з них спрямована 
на з’ясування взаємин частковостей та цілого тексту (шляхом 
т. зв. герменевтичного кола, уточнення уявлень про сенс цілого 
та частковостей їх взаємним співвіднесенням), то друга орієн-
тується на виявлення суб’єктно-предикатних взаємин у самому 
тексті, а через них на вихід за його межі. герменевтичний підхід 

 5 дослівно: «In the first place, Sir, we learn from Othello this very useful moral, not 
to make an unequal match» (насамперед, сер, ми вчимося в отелло тій дуже 
корисній моралі, щоб не робити нерівних шлюбів) (Boswell James. The Life of 
Samuel Johnson. Ware: Wordsworth, 1999, P. 524).

 6 зазначимо, що підставу для визначення поданого тут підходу як евристичного 
дає концепція т.  зв. морфологічної скриньки, запропонована саме як розділ 
евристики відомим американським астрономом швейцарського походження 
Фріцем цвіккі (Юдкін-ріпун І. М. Морфологічні характеристики абстрагуван-
ня в художньому тексті. Культурологічна думка. 2017. №. 11. с. 30).
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передбачає розгляд будь-якого елементу тексту в контексті діало-
гу, як відповіді на неявні питання, що виникають з осмислення 
цілого. Евристичний підхід спирається на виявлення мінливих 
взаємин поміж предикатною ієрархією тексту (зокрема, моти-
вацією подій, розгортанням ситуацій) та його суб’єктною пер-
спективою (зокрема, характерами та тими можливостями, які 
надають обставини подій). Відповідно, коли герменевтика виво-
дить до гіпертексту цілісності, залишаючись у межах текстового 
простору, то евристика дозволяє реконструювати абстрактний 
метатекст, відсилаючи до прототипів та архетипів, та забезпечу-
ючи сходження до художнього коду за текстом, виводячи за суто 
текстові межі.

зазначені механізми інтерпретації становлять вирішальне 
знаряддя досягнення синтезу як переходу від неоднорідності до 
цілісності. Водночас з узгодженням відмінностей та суперечнос-
тей різнорідного матеріалу розв’язуються проблеми вихідної не-
повноти, невизначеності об’єкту інтерпретації. синтез постає як 
актуалізація можливостей, закладених у художньому матеріалі, 
разом із відкриттям і випробуванням нових, раніше не відомих 
можливостей. от чому стара гораціанська проблема взаємного 
узгодження візуального та вербального первістків, перероста-
ючи власні межі, становить модель діалогу культур і традицій, 
взаємодії художніх кодів. остаточним результатом інтерпрета-
ції як знаряддя синтезу стає цілісний текст.

розділи монографії написані в рамках колективної наукової 
теми «Проблеми художнього синтезу в українській культурі: 
міжвидова і міжжанрова взаємодія в театрі, музиці, образотвор-
чому мистецтві». окремі матеріали цих розділів частково опуб-
ліковані авторами в інших виданнях.

Ігор Юдкін-РіпунIM
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 СловеСніСть  
як оСнова художнього Синтезу
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Ігор Юдкін-Ріпун 
 

інтерПретація та інтеграція тексту: 
сценарій як Знаряддя  
художнього синтеЗу

як вже мовилося у вступі, інтерпретація як опосередкування 
вихідного неоднорідного матеріалу тексту для досягнення синте-
зу відбувається двома шляхами – герменевтичним та евристич-
ним. Перший підхід, спрямований на встановлення відношень 
частковостей та цілісності, розуміння частковостей з цілого та 
уточнення цілого частковостями   1. така циркуляція уваги між 
цілим та частинами згодом дістала назви герменевтичного кола 
як основної процедури інтерпретації, що відбувається як сво-
єрідне коливання, осциляція для наближення, апроксимації 
адекватного сенсу. Відтак виникає необхідність долання такої 
потенційної нескінченості принаймні на основі неповноти від-
повіді  2. Висуваються припущення стосовного сенсу цілого, які 
спочатку неповні і невизначені, але уточнюються з поступовим 
корегуванням деталями інтерпретованого тексту. тут очевид-
на аналогія з вивченням ролі актором: в герменевтичний про-
цедурі створюється невидимий фантом, т. зв. «інший текст» або 
похідний текст, з  яким співвідноситься вихідний об’єкт інтер-
претації   3. такий альтернативний текст для порівняння вихід-

 1 засновник герменевтики Ф.  Шлейєрмахер, узагальнюючи досвід екзегези, 
наголошував, що «з одного боку, ціле розуміємо лише з окремого, а … з ін-
шого, окреме – лише з цілого настільки, наскільки останнє виходить з єд-
ності творчого імпульсу», так що «неймовірно, щоб колись екзегеза дійшла 
кінця» (Шлейермахер Ф. герменевтика. сПб: Европейский дом, 2004, с. 228).

 2 «рішення становить рефлективний акт на основі хоча б навіть неповного ро-
зуміння цілого», де відбувається «розрив герменевтичного кола» (Богин г.и. 
Филологическая герменевтика. Калинин, 1982. Калининский гос. универси-
тет, с. 65).

 3 «первинний наявний текст … віддзеркалюється у вторинному тексті, і цей 
вторинний текст переосмислюється в процесі розуміння … рефлексія така 
полягає у виникненні взаємних зіставлень у перенесені одного змісту до ін-
шого». (Богин г. и. Филологическая герменевтика …, с. 74) 
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них даних можна було б назвати анти-текстом, за аналогією до 
антифонарію в григоріанському співі  – з тією відмінністю, що 
другий звучить реально, натомість перший будується лише у 
внутрішньому мовленні інтерпретатора. Виникає, отже, своє-
рідний текстовий сателіт, тіньовий варіант первинних текстових 
даних. Інтерпретація тексту тоді постає як постійне і неперерв-
не зіставлення і порівняння обох текстів, зафіксованого першо-
джерелом та похідного, створеного уявою у внутрішньому мов-
ленні інтерпретатора (зокрема, виконавця-актора). зрозуміло, 
що такий похідний, дериваційний текст більш абстрактний вже 
тому. що він створюється на основі заперечення, негації вихід-
них, джерельних матеріалів. такий дериваційний текст-сателіт 
лише приблизно окреслює абстракції, а не наочні чуттєві образи, 
але він служить знаряддям для рефлексії над інтерпретованим 
текстом для виявлення латентного змісту. сателіт абстракцій 
як вторинний компонент інтерпретації править за люстро для 
віддзеркалення вихідних даних в процедурі герменевтичної ін-
терпретації. таке «дзеркало» утворює з вихідним текстом асиме-
тричну пару, де різні ступені абстрактності зіставляються між 
собою. ця білатеральна конструкція становить вихідний пункт у 
розгортанні інтерпретаційної процедури, де цілісність (зокрема, 
фабула) виступає з боку абстрактного вторинного тексту. 

Практично це відбувається, зокрема, висуванням питань до 
тексту, що подає текст як відповіді на неявні, можливі питання, 
як спростування можливих заперечень (т. зв. конфутація в рито-
риці   4. Інакше кажучи, оповідний (асерторичний) модус висло-
вів заміняється на питальний – проблематичний модус. однак 
кожне питання передбачає низку можливих відповідей, з яких 
здійснюється вибір – актуалізація таких можливостей. тому ви-
слів у проблематичному модусі постає як характеристика мож-
ливостей, а відтак як елемент суб’єктної перспективи тексту. зі 
свого боку, наявності самих лише відкритих можливостей не 

 4 так що «речення, яке слідує за даним, виступає як можлива відповідь на такі 
запитання» (демьянков В. з. интерпретация, понимание и лингвистические 
аспекты их моделирования на ЭВМ. Москва : изд. Московского университе-
та, 1989, с. 106. 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



13

Інтерпретація та інтеграція тексту....

вистачає для запитання, яке передбачає виявлення відмінностей 
між цими можливостями, що розвиваються до межі конфлікту. 
Відтак конфліктні альтернативи лежать в основі проблеми, а діа-
лектика частин і цілого в тексті через герменевтичне тлумачен-
ня виявляє його внутрішню конфліктність. суб’єктивно супер-
ечність оцінюється як здивування, а вислів у проблематичному 
модусі – як своєрідна загадка. тому інтерпретація як висування 
питань до тексту виявляється суголосною ліриці, якій взагалі 
притаманна проблематизація вислову, відсутність недвозначно-
го тлумачення завдань, зрештою, загадковість, що бере витоки у 
властивих фольклорному мисленню перетворенні прислів’їв на 
загадки (приміром, лисий віл усіх людей звів як загадка має від-
повідь – предикат день, але як прислів’я цей вислів синонімічний 
прислів’ю жолудь малий, а з нього великий дуб виростає або тан-
цювальному рефрену попереду іде, за собою всіх веде). Відтак ін-
терпретований текст прибирає вигляду своєрідного катехізису, 
відповідей на запитання (в тому числі неявні). результатом тако-
го підходу стає реконструкція гіпертексту як мотивної структу-
ри тексту, мережі взаємних посилань його окремих ланок. 

другий підхід, визначаючи динаміку суб’єктно-предикатних 
відношень тексту, спрямований на реконструкцію метатексту, 
сходження до абстракцій архетипів, які стоять за окремими 
виразами, до художнього коду через суб’єктну перспективу та 
предикатну ієрархію, через метасуб’єкти та макропредикати, 
що виявляються за цими виразами. цей другий клас концепцій 
інтерпретації, власне сценічної інтерпретації, поділений на зо-
вні протилежні підходи театру удавання та театру переживан-
ня, виявляючи очевидну однобічність і недостатність: реальне 
переживання стану персонажу (приміром, важко хворого) не-
здійсненне, а намагання досягти «справжності» позначалося на 
можливостях акторів (прикладом була, приміром, П. стрепето-
ва, яка виснажилася вже у сорокарічному віці); удавання ж веде 
зазвичай до сценічних штампів і фальшування, і лише у винят-
кових випадках (як у грі віртуозної с.  Бернар) цей ефект стає 
непомітним. справді за обома підходами виявляється відтво-
рення суб’єктно-предикатних взаємин тексту, які невіддільні. 
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По суті тут ставиться питання, чи відкривати в собі можливос-
ті суб’єктів, чи відтворювати лише зовнішні ознаки, відчужу-
вані властивості їхніх учинків, тобто питання про пріоритет 
суб’єктів або предикатів у інтерпретації. розв’язання дилеми по-
лягає в тому, що необхідне звернення до реальності з-поза тек-
сту, до «шматків життя», які стають мотивами учинків дійових 
осіб на кону, а отже, до їх потреб та здібностей   5. отже, обидва 
підходи, переживання та удавання, спрямовані відповідно на 
суб’єктні та предикатні компоненти тексту, які існують лише в 
єдності. Евристичний підхід особливо корисний для практики 
виконавського мистецтва тому, що він пов’язаний з досліджен-
ням та випробуванням можливостей, закладених в художньому 
коді, з актуалізацією схованих суб’єктами дії потенціалу подій. 

обидва інтерпретаційні підходи зорієнтовано на розв’язання 
діалектичних суперечностей тексту, що виявляється по-різному: 
ціле  – частина, питання  – відповідь, суб’єкт (як носій можли-
востей дії) – предикат (як реалізація цих можливостей). для їх 
практичного вжитку слід взяти до уваги сучасні концепції ма-
кроскопічного синтаксису, що стосуються цілісного тексту, а не 
окремих речень, і виходять з уявлень про суб’єктну перспективу 
та предикатну ієрархію, якими узагальнюються та істотно видо-
змінюються «шкільні» уявлення про підмет та присудок. 

Відтак побудова сценарію розглядається в найширшому зна-
ченні, зокрема, в сув’язі з тими уявленнями, що їх розроблено в 
техніці реферування. сценарій, як вже було раніше доведено   6, 
може розглядатися в площині реферування та коментування 
тексту, тобто тих процедур, техніка яких вже добре відома в при-
кладній лінгвістиці. оминаючи технологічні аспекти побудови 

 5 Відтак будується віртуальний світ, яким доповнюється текст, де «в мрі-
ях своїх ми можемо переживати такі піднесення, яких нам не доводить-
ся зазнавати в дійсності» (гуревич л.  я. творчество актера. о природе 
художественных переживаний актера на сцене. Москва, 1927. (труды гос. 
академии Художественных Наук. театр. секция. Вып. 2). с. 52). 

 6 зокрема, вказувалося на автодескрипцію як властивість самого тексту для 
розкриття можливостей побудови сценарію (Yudkin-Ripun, I. Aphoristic 
Foundations of Dramatic and Lyrical Poetry. Kiev: Osvita Ukrainy, 2013. с. 114. 
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сценарію як реферування тексту   7, наголосимо на взаємності 
відношень інтерпретації щодо тексту-об’єкту реферування: коли 
процедура інтерпретації наявного тексту постає як побудова 
сценарію (реферату), то дальша доля цього сценарію теж спря-
мована на інтерпретацію вже з метою сценічного втілення. Від-
бувається, можна сказати, подвійне опосередкування тексту, яке 
подібне ситуації «зворотного перекладу» (коли скористатися за-
пропонованим о. В. Михайловим поняттям). особливо наочно 
така взаємність інтерпретації спостерігається, коли текст існує 
у двох версіях, зокрема, епічній та драматичній, так що сценіч-
на версія виконує місію більш абстрактного метатексту стосовно 
прозаїчного твору   8. 

за таких умов з неминучістю створюються абстракції, що 
стають орієнтирами для осягнення і витлумачення сенсу тексту, 
його семантичного навантаження. реконструкція метатексту та 
гіпертексту інтерпретатором як вирішальна ланка відтворен-
ня текстової цілісності може осмислюватися лише в категоріях 
абстрагування та конкретизації. зазначимо, що шляхи досяг-
нення художньої абстракції спираються насамперед на мето-
німію, зокрема, на такий її різновид як abstractum pro concreto – 
абстрактне замість конкретного. особливо вдячні умови для 
простеження таких метонімічних абстракцій спостерігаються 
в діалогічному мовленні у драматичних текстах. Вже сама при-
рода репліки дійової особи, авторизація вислову як цитати з уст 
окремої особи створює можливості для розвитку абстрагування 

 7 особливості синтаксису сценарію як реферату визначаються, за нашими да-
ними, насамперед виявленням суб’єктної перспективи, тобто окресленням 
максимально можливого кола характерів, умовних дійових персонажів як 
носіїв можливостей та учасників дії, та предикатної ієрархії мотивації акту-
альних ситуацій та дій цих учасників, здійснення цих можливостей. за лінг-
вістичною термінологією – це встановлення тем і рем (актуальних суб’єктів 
та предикатів) тексту, сходження їх до абстрактних макропредикатів та 
метасуб’єктів. 

 8 Було відзначено, зокрема, своєрідну інверсію «епічної дистанції» у драмі, 
спрямованій на протилежний епічній відстороненості ефект присутності 
сторонніх спостерігачів. Yudkin-Ripun, I. Aphoristic Foundations … с. 195. 
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сенсу. ці можливості зростають за умов діалогічної комунікації 
з непрямою дією (зокрема, з т. зв. ефектом перлокуції непрямої 
похідної адресації до сторонніх спостерігачів сценічної вистави, 
реальних чи потенційних), де виявляється залежність сенсу від 
інтенції учасників діалогу. 

особливість драми, на відміну насамперед від епосу, стано-
вить т.зв. анагнозис  – момент розкриття істини, упізнавання 
прихованої таїни, знаходження відповіді на питання (що не збі-
гається з кульмінацією та іншими кризовими моментами роз-
гортання дії). завдяки цьому текст драми відзначається загадко-
вістю, він постає як запитання, на противагу епічному текстові 
з його конденсацією інформації. діегезис драми, тобто опосе-
редкування подій внутрішнім світом суб’єктів відрізняється від 
лірики визначеністю самих суб’єктів (на противагу ліричному 
incognito). ця визначеність виявляє інтенціональні властивості 
драми, яка стає метатекстом епіки, здобуваючи функції рефера-
ту, узагальненого сценарію тексту. Відтак принципи інтеграції 
драматичного тексту, нерозривно пов’язані з інтерпретацією, 
стають особливо важливими для розуміння того, як в можли-
востях тлумачення тексту закладено передумови його синтезу. 

1. іван кочерга і Бернард Шоу:  
розмовна драма як сценарій театрального синтезу  9 
одна з особливостей драматургії ХХ  ст. в цілому полягає в 

тому, що інтеграція тексту відбувається не стільки на основі са-
мого лише матеріалу цього тексту, скільки завдяки тим абстрак-
ціям, які виникають як похідні від інтерпретації цього матеріа-
лу. узагальнені абстракції, яких немає в самому тексті, але які з 
необхідністю породжуються семантичними переходами, стають 
аргументами цілісності тексту. ці загальні властивості драми 
особливо увиразнюються за умови т.зв. редукції дії, згортання 

 9 Попередню апробацію матеріалів див. Yudkin-Ripun I. Abstraction of Daily 
Life as the Basis of the Textual Integration: the Experience of Ivan Kocherha. 
Студії мистецтвознавчі, 2017 № 2. С. 7–19; The Peculiarities of Dialogical 
Predication in G.B. Shaw’s Conversational Dramas. Мова і культура. Київ: 
Бураго, 2017. Вип. 20. Т. I (186). С. 45–54.
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акціонального компоненту на користь психологічної мотивації 
чину, що стала провідною тенденцією в театрі з кінця ХІХ ст., з 
появою т.зв. «нової драми». 

слід відзначити, що тут використовувалася загальна власти-
вість діалогічного мовлення, яке містить особливо вдячні мож-
ливості для побудови ієрархії предикатів як основи інтеграції 
тексту, що спирається на градації ступенів абстрактності (зокре-
ма, інтенції драматичних реплік, їх альтернатив). Посередниць-
ка місія імпліцитних макропредикатів забезпечує умови для 
єдності тексту через відсилання до абстракцій як основи сценіч-
них диспутів та поступового розкриття проблеми. ці можливос-
ті використовувалися дж.  Б.  Шоу в драмах-дискусіях, де пись-
менник залучав риторичні засоби коштом редукції дії. у Івана 
Кочерги звичайні побутові ситуації стають метонімічними по-
значеннями абстрактних уявлень. автор здобуває можливість 
відходити далеко від реалій сучасності і досліджувати суть явищ 
в абстрактному просторі. Єдність твору визначається саме таки-
ми абстракціями, які необхідно відтворити. її основою стають 
взаємини між персонажами як втіленнями абстракцій. 

зокрема, тут слід взяти до уваги ті можливості, які надає 
діалогічний текст для розкриття прихованих, латентних кон-
фліктів. Йдеться, власне, про неоднорідність та про інтеграцію 
діалогічного тексту, пов’язану з фантомом драматичної акції та 
інтенційним конфліктом. загальна схема розгортання драми 
(як її опрацьовано у теоретичних працях від г.  Фрейтага   10 до 
дж.  лоусона, з її невід’ємними сценами та подоланням пере-
шкод у перипетіях як відповідниках риторичних «конфутацій», 
тобто спростування заперечень) передбачає розгортання пред-
икатної ієрархії ситуацій та суб’єктної перспективи характерів. 
саме стійка послідовність конфлікт  – перипетії  – упізнавання 
(т. зв. анагнозис) – катастрофа – пафос (з відповідною відповід-
дю спостерігача – катарсисом) складає ланцюг критичних точок 
будь-якої драматичної цілісності. ці моменти демонструють рух 

 10 аникст а. а. теория драмы на западе во второй половине ХІХ века. Москва: 
Наука, 1988. с. 140–154.
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від вихідної колізії до кульмінації як обов’язкову передумову 
текстуальної інтеграції. умови драматичної єдності вже спри-
яють формуванню предикатної ієрархії. Вже ланцюжок колізій 
уподібнюється типовій риторичній конфутації – спростуванню 
невірних припущень або заперечень. Відповідно, предикатні аб-
стракції визначають будову «невід’ємних сцен», тому цілісність 
акції неможливо уявити без такого абстрагування. Ефектив-
ність такого підходу було вже нами продемонстровано у аналі-
зах прози І.  Франка   11. Метасистему абстракцій відтак завжди 
необхідно брати до уваги в драматичному творі як вихідну пере-
думову інтеграції тексту. Крім того, діалог передбачає наявність 
арбітра, поруч з партнерами, а відтак міжособистісні відношен-
ня абстрактної і узагальненої природи, без чого порозуміння не-
можливе. зокрема, мотивація вчинків відсилає до абстрактних 
мовчазних передумов, зокрема, до норм, яких слід дотримува-
тися. тоді т.зв. спонтанні події виглядають як дивовижні явища, 
що відсилають до вищих сил, до долі. Відтак пригода зіставля-
ється з дивами чарівної казки.

зі свого боку, розмовна мовленнєва стихія, що панує в драмі, 
посилює проблематику текстової цілісності вже внаслідок непо-
вноти кожного вислову, яке, взяте як репліка, вимагає доповне-
ння і продовження в течії діалогу. локація реплік, зокрема їх ав-
торизація між протагоністами та антагоністами драматичної дії 
розкриває інтенціональне навантаження висловів як модальний 
параметр мовлення, що вже сам по собі передбачає наявність 
абстракції мети. локація відтак становить зовнішній вияв вза-
ємозалежності поміж диктумом та модусом мовлення. оскільки 
кожна інтенція (як модальність взагалі) становить різновид аб-
стракції, то й локація як така є чинником утворення предикат-
ної ієрархії. у драмі інтенції одержують сприятливі умови для 
їх виявлення, і це стає істотною силою переважання абстракцій 
та преференцій для них. Поза тим, кожен діалог передбачає тлу-
мачення ситуації як типізації, узагальнення міжособистісних 

 11 див. Юдкін-ріпун І. М. готика Івана Франка. Тексти культури: дослідження, 
інтерпретація. Київ : Інститут культурології, 2018. с. 157–176.
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колізій дійових осіб, а відтак тлумачення її як предикації. така 
ситуаційна природа діалогічного комунікативного мовленнєво-
го регістру стає додатковою силою забезпечення абстрагування 
та утворення макропредикатів як чинників текстової єдності. 

своєю чергою, діалогічне змагання з його альтернативами 
можливих рішень уможливлює предикатну градацію та пощаб-
леве розгортання предикації, де витворюється відповідна ієрар-
хія. Ключовий момент тут становить опосередкування взаємин 
між предикатами меншого та більшого ступеня абстрагованос-
ті. Макроскопічні предикати стають характеристиками моти-
вів, що позначають провідний конфлікт. тут можна послатися 
на ще одну точку перетину з наративними, оповідними засоба-
ми. Йдеться про емфатично наголошені деталі, реми оповіді, які 
прибирають значення макропредикатів стосовно суб’єктів опові-
ді  12. цей досвід оповіді набуває ще додаткового значення в умо-
вах діалогічного комунікативного мовленнєвого регістру   13. Ще 
важливішим є той факт, що такі деталізовані предикати впрова-
джуються в репліки «ідеологічно навантажених» персонажів   14, 
що повертає нас, зрештою, до персоніфікованих алегоричних 
абстракцій середньовічних та барокових міраклів. ці предикат-
ні деталі виконують посередницьку місію у формуванні пред-
икатної ієрархії, відсилаючи до більш загальних імпліцитних, 
прихованих абстракцій, які маються на увазі в таких алегоріях. 
у межах  діалогічних змагань такі деталі стають припущеннями, 
які висуваються і підтверджуються або спростовуються в про-
цесі «конфутації» (спростування заперечень) як основної форми 
розгортання конфлікту, де розмовні альтернативи вибудовують 
сходинки для просування предикатних абстракцій. та ці аб-

 12 таке тлумачення деталей можна простежити, зокрема, до достоєвського, 
який, своєю чергою, посилався на Е. По щодо обґрунтування фантастичних 
образів (Кирпотин  В. Молодой достоевский. Москва: огиз гослитиздат, 
1947. с. 336–337).

 13 тут доречно згадати про своєрідне тлумачення освітлення в малярстві 
рембрандта, яке надавало образам примарного вигляду (Кирпотин В. Моло-
дой достоевский … с. 348). 

 14 Що знову-таки відсилає до спадку достоєвського. 
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стракції (подані, зокрема, як фабула) не існують автономно, вони 
передбачають суб’єктів як своїх носіїв. Водночас персонаж драми 
не може з’явитися на кону інакше, як учасник дії і носій відповід-
них характеристик, отже, як абстрагування спеціальних рис, по-
кликаних нести свої особливі функції в цілому. Під цим оглядом 
персонажі, попри всю конкретику перевтілення, репрезентують 
також імпліцитні абстракції, виведені з наявних предикатів. 

Істотно, що в лінгвістиці метасуб’єкт розглядається в ключі 
методів феноменологічної редукції як т.зв. «залишок» або «над-
лишок», не вміщений до предикатної частини і відсилає до про-
тотипної семантики, репрезентуючи абстрактні ідеї   15. тут легко 
упізнається перегук з поняттям ідеалу, як воно було окреслено 
І. Кантом в «Критиці здатності судження». На відміну від пред-
икатів суб’єктна абстракція полягає насамперед у ідентифікації 
(зокрема, ідентифікації з класом імен або з ролями особистостей) 
як акті визначення приналежності до певного типу. Наприклад, 
вже само особове ім’я окреслює віднесення до чоловічого або жі-
ночого роду. Водночас суб’єктна абстракція позначена істотними 
відмінності від предикатів: вона відсилає до абстрактних класів 
імпліцитно, через висновки, а не безпосередньо вказує на них. ця 
суб’єктна ідентифікація становить необхідну імплікацію, наслідок 
позначення, а не позначення само по собі, як у предикації. Відтак 
вона має дериваційну, похідну основу, що передбачає наявність 
попередньої предикації. суб’єктна перспектива впроваджує до 
гри цілу класифікаційну схему як необхідну імплікацію, резуль-
тат попереднього абстрагування. зокрема, у драматичному тек-
сті вже маска забезпечує імпліцитні суб’єктні абстракції, похідні 
від первинної предикатної абстракції ситуацій драми, її мотивів, 
фабули, сюжету. Функції діячів – учасників ситуації та відповід-

 15 зокрема, «… позатематична частина … речення сама може виступати як ре-
чення … суб’єкт позатематичної частини … пов’язаний з первинно виділе-
ним суб’єктом – темою або метасуб’єктом» (Касевич, В. Б. семантика. син-
таксис. Морфология. Москва: Наука, 1988, с. 87), так що метасуб’єкт постає 
як тема для похідних рем – актуальних предикатів. зі свого боку, для таких 
реконструйованх суб’єктів «джерела семантичних властивостей актантів – у 
існуванні прототипічних конструкцій» (Касевич В. Б. семантика … с. 113). 
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ні ролі, певна річ, не повинні збігатися з характерами персонажів, 
тим більше вичерпувати їх: навпаки, розбіжності тут можуть ста-
вати джерелами специфічних конфліктів (як, приміром, у класи-
цизмі, де культивувалася суперечність почуття та обов’язку). 

Відтак слід завжди зважати на відмінність між ролями та 
характерами з усіма наслідками для абстрагування на кону. Ха-
рактер випрацьовує свій особливий різновид абстракції як влас-
ний сателіт (у ролі, маски чи функції в драматичній акції), який 
можна виявити у відношенні до ситуації. Навпаки, імпліцитні 
абстракції, що виникають з функціонального навантаження пе-
редбачають персоніфікацію і можуть виявлятися текстом ролі, 
зокрема, низкою реплік, що були б незрозумілими поза драма-
тичним текстом в цілому. особистість дає відтак абстракцію ви-
щого порядку завдяки її інтегрованості, цілісності. Більше того, 
протагоніст драматичної акції несе ключові умови інтеграції цієї 
акції, а відтак і цілісності драми. отже, саме протагоніст стає но-
сієм абстракцій, необхідних для розуміння драми як такої. 

Відтак з’являється двоїстість драматичного персонажу, де 
явна цілісність особистого характеру передбачає наявність імп-
ліцитної абстракції сценічної маски з її інтенціями, приховани-
ми цілями, намірами, що відсилає до узагальнених типажів. ця 
постійна можливість імпліцитного абстрагування забезпечує 
широкий простір для семантичної гри, очевидної в тексті ре-
плік. з  синтаксичної точки зору всі ці репліки являють собою 
цитати мовлення самих персонажів, перенесені до суцільного 
драматичного тексту, відтак вони несуть як дослівний сенс, так і 
те значеннєве навантаження, яке залежить від мовленнєвих на-
мірів, що визначаються абстракціями цілей та засвідчують при-
хований, імпліцитний ідеал. тоді наявність принаймні двох ти-
пів абстракцій в драматичному тексті повинна братися до уваги. 
з одного боку, це абстракції ситуацій (фабули) на основі пред-
икатної ієрархії, а з іншого боку, це суб’єктна перспектива, утво-
рена персонажами та суб’єктами дії.

такий підхід уможливлює трансформацію характерних де-
талей у символи засобами метонімії, особливо придатними для 
сценічних умов. Вже я. Мамонтов вказував на особливе значен-
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ня метонімій у драмі, зумовлене значенням вчинків та дій з пред-
метним оточенням, з реальними речами  16. за В. Васильком, саме 
деталь стає джерелом розгортання метонімій  17. ці свідчення су-
часників І. Кочерги добре підтверджуються здобутками самого 
драматурга, де деталі надають поштовхи для переосмислення і 
доповнення абстрактними образами, розгортаючи вільний про-
стір художньому мисленню. 

до парадоксального становища навколо спадку Івана Кочерги 
вже привертала увагу т. свербілова, яка звернула увагу, що май-
стра оцінювали майже виключно на основі його історичних драм 
(«Фея гіркого мигдалю», «алмазне жорно», «свіччине весілля», 
«ярослав Мудрий», «Пророк») та стилізованого міраклю «Марко 
в пеклі». Водночас його побутові і «проблемні» твори залиша-
лися поза увагою дослідників і були вочевидь недооцінені. така 
зневага відтворюється і повторюється без належних підстав   18, 
а  відтак недооцінюється вправна і складна оповідна стратегія 
драматурга, ставлення до якої слід переглянути. Коли М. риль-
ський вдавався у ліриці до вербального маскування (зокрема, у 
використанні стилістичних цитат), вибудовуючи багатовимірну 
поетичну партитуру різних за авторизацією та адресацією голо-
сів, то для виявлення прихованого змісту в драматичному творі 
слід враховувати позатекстову метасистему абстракцій, необ-
хідних для цілісності самого тексту. зокрема, вибудовуються 
абстракції ситуацій (сюжетів) на основі ієрархії предикатів та 
абстракції суб’єктів (персонажів). такий підхід дозволяє про-
стежити перетворення характерних деталей на символи шляхом 

 16 «Щодо метонімій, то вони … мають речовий або причинний зв’язок з тими 
поняттями, до яких стосуються … Можна сказати, що виразність та об-
разність драматичної мови будується переважно на метоніміях» (Мамон-
тов я. а. театральна публіцистика. Київ: Мистецтво, 1967. C. 174) 

 17 «Вдала деталь завжди дає … матеріал для домислювання» (Василько В. с. 
Фрагменти режисури. Київ: Мистецтво, 1967. C. 174) 

 18 «духом мелодрами пройняті абсолютно всі його п’єси, які лише за непоро-
зумінням вважаються психологічними драмами» (свербілова т. г. П’єси Іва-
на Кочерги та проблема визначення соцреалізму як масової культури. слово 
і Час, 2006. № 10. C. 21. 
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метонімії як найбільш придатним для театру засобом. особливо 
вдячний матеріал тут знаходимо серед творів, написаних між 
1927 та 1940 роками, що привертали увагу до тогочасних подій і 
опинялися коли не під відкритою забороною, то знімалися з ре-
пертуару і оцінювалися як небажані. Вони свідчать про «езопову 
мову», яка потребує спеціального аналізу на основі вже наведе-
них особливостей абстрагування в драматичному тексті. 

сама історія заборон засвідчує розбіжності між намірами 
І. Кочерги та вимогами тогочасної влади. Йдеться про глибоко 
приховане ставлення до деталей буття та до принципових висло-
вів, для аналізу яких потрібні спеціальні дослідницькі зусилля. 
Що таке ставлення було щиро самостійним і особистісним, може 
довести хоча б такий вислів 1939 року стосовно суті драматургії: 
«Основою драми за Арістотелем є дія. Ця дія повинна … праг-
нути до якоїсь мети … Проте ніякої драми не буде, коли ця дія 
… легко і щасливо до цієї мети доходить. Драма виникає лише 
тоді, коли ця дія, це прагнення натрапляє на перешкоди», тому 
«… твір може мати прекрасний сюжет …, але, якщо в ньому не-
має конфлікту – це не п’єса»  19. Щоб оцінити ризик, на який нара-
жалося це твердження, варто згадати, що воно було висловлено 
за рік до проголошення т. зв. «теорії безконфліктності», так що 
очевидна її наснаженість протестантським духом. 

так, у п’єсі «Натура й культура» (1927, заборонена 1928) си-
туація примирення розлученої жінки  – селянки Мокрини  – з 
другом, що стає нареченим її дочки, відсилає до абстракції так 
званої дарованої благодаті з барокової драми (відтвореної також 
у фіналі «Назара стодолі» т. Шевченка). Мокрина персоніфікує 
абстракцію жертви і виявляє беззахисність перед її антагоніс-
том  – чоловіком, залишаючи очікування небезпеки (як у того-
часній прозі с. Васильченка). Не дивно, що п’єсу заборонили за 
«симпатії» до «куркулів»  20. зовні дія дивує наче б то непослідов-

 19 Кочерга  І.  а. Із творчої спадщини  (1939). радість мистецтва. збірник теа-
тральної публіцистики. рецензії, статті, промови. Київ  : Мистецтво, 1973. 
C. 69.

 20 Про це повідомляв В. Василько у листі до автора (Кузякіна Н. Б. драматург Іван 
Кочерга. Життя. П’єси. Вистави. Київ : радянський письменник, 1968. C. 74).
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ністю вчинків протагоніста Мокрини, яка розлучається з чолові-
ком Кучерявим, що виявився негідником і наклепником, та той 
чоловік, який, на її думку, буде з ній у подружжі, закохується в 
її дочку і освідчується в коханні до неї. це обертається несподі-
ваним переходом від гніву до радості і завершується загальним 
зібранням примирення, де вона благословляє новостворену ро-
дину. така спонтанність повертає до традицій «Назара стодолі» 
т. Шевченка, де також спонтанне примирення закорінене у ви-
токах барокової драми з її принципом дарованої благодаті як ви-
яву Божої благодаті. 

Мокрина демонструє природну людину, вільну від зіпсутості 
міського життя в сенсі Просвітництва, а тому як така вона не-
минуче приречена бути жертвою. Вона – відверте втілення щи-
рості, для якої брехливість незносна. Відтак, у абстрактній пло-
щині п’єса начебто постає як розповідь про суперечності між 
сільським та міським життям. трагедія зіпсуття людської душі 
стає очевидною. Вихідний поштовх для розбіжностей життєвих 
шляхів і подальшої сварки з чоловіком дає таке комічне порів-
няння: «… якого я бачила бугая … морда біленька та гладенька 
… мов у тебе, мій любий». Чоловік: «Бугай на розплід – от моя 
доля!» (акт 1). це непорозуміння визначає першу щілину, яка 
далі поглиблюється. Питання і підозри Мокрини щодо від’їзду 
чоловіка до міста стосуються змісту його вантажу: «Та навіщо ж 
ти стільки білизни набираєш … одягу?». зрештою, білизна стає 
метонімічним позначенням неминучого розлучення. Підозра 
розгортається у звинувачення, коли знову повертається мотив 
білизни: «Я тобі просто обридла, тобі потрібні панянки в шов-
кових панчішках». Мотив спокуси великого міста постає тут як 
узагальнення метонімічних абстракцій. Кінець кінцем невдала 
спроба жарту обертається гіркою образою і розкриттям чолові-
чого обману та невдячності: «М.: Ти брешеш! Ти хочеш зовсім уї-
хати від мене! … Ти, мабуть, забувся, яким ти прийшов до мене. 
Який ти був голодний … Іди, іди від мене … К.: Не турбуйся, не 
повернуся!». 

В наступному акті, що відбувається у місті, куди Мокрина 
приїздить, щоб відвідати свого чоловіка, вжито засіб сцени на 
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сцені для розкриття його моральної деградації. одна з його коха-
нок звертається до нього: «Неодмінно приходіть увечері, чоловіка 
не буде вдома». репліка вочевидь відсилає до мотиву адюльтеру: 
героїня мимоволі стає свідком зради її чоловіка. Вирішальна 
сцена розлучення у кінці 2-ї дії засвідчує перехід від узагальне-
них схильностей та уподобань до відверто кримінальних вчин-
ків: «М.: Зараз же оддайте мені гроші! … К.: Зараз же геть звідси! 
М.: І на що ж пішли ці гроші … На гульню, на розпусту … щоб 
плювали тобі в очі!». у 3-й дії, після остаточного розриву з чоло-
віком, Мокрина одержує звістку від свого нового друга, що він 
насправді має намір одружитися з її дочкою, а не з нею. зміна на-
строїв героїні проходить від звинувачень дочки до примирення: 
«Це ти, ти, невдячна дитина, ти навчила його, ти забажала … 
веселого життя … так ось воно, значить, те золоте жниво мого 
життя, що я так чекала сьогодні … Але дорого мені коштувала 
ота наука». цей епізод має вигляд погодження з присудом долі, 
але відсилає він також до категорії благодаті і милості шкільної 
драми, де саме ними вмотивовується спонтанність несподіва-
ного рішення: «земля … не може все давати і давати, не маючи 
нічого взамін, і перестала б вона родити, якби місто не вертало 
їй сил». образ землі прибирає рис давньої міфологічної категорії, 
де потреба запліднюючої сили (такої, як дощ за язичницькими 
віруваннями) стає аргументацією сприйняття міської культу-
ри. Наведена репліка з закликом до примирення з містом може 
видатися фальшивою з огляду на описану в попередньому акті 
моральну деградацію міста, тому потребує додаткового обґрун-
тування. Вже само існування і кар’єра колишнього чоловіка та 
його прибічників становлять справжню небезпеку для таких 
ідилічних очікувань. Під цим оглядом драму варто зіставити 
з прозаїчними творами с. Васильченка тих же років. Мокрина 
уособлює абстракцію жертви і виявляє свою беззахисність перед 
хижаками, до яких належить і колишній чоловік. Щойно хвалену 
міську культуру уособлюють такі мерзотники, як цей антагоніст, 
так що героїня справді опиняється беззахисною перед небезпе-
ками. зловісний неспокій залишається провіщним почуттям по-
при позірний щасливий рішенець. 
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драма «Майстри часу» (1930–1933, первинна назва «годинни-
кар і курка», під якою була заборонена 1933  21, а згодом анонімно 
виставлена на конкурсі, де здобула перемогу і була тимчасово до-
зволена для репертуару) подає екзистенціальну ситуацію люди-
ни між нездоланним плином часу та марнотою повсякдення. го-
ловний персонаж – лідія званцева – демонструє трагічну долю, 
яка розчиняється в хаосі марноти, символізованого курником. 
драма була написана вочевидь як полеміка із створеною трид-
цятьма п’ятьма роками раніше «Машиною часу» г. уеллса. 

зовні вона виглядає як демонстрація нічим, крім спільних 
персонажів, не пов’язаних між собою епізодів, що відбувають-
ся «на одній залізничній станції, але в різні часи» – 1912, 1919, 
1920, 1929 рр. але глибинна суть подій виявляється через осмис-
лення абстракції історичного часу, яка виявляється за ніби 
дріб’язковими випадковостями і збігами обставин. Перший акт 
становить експозицію низки конфліктів, якими визначається 
перебіг всіх подальших подій. літератор-початківець Юркевич 
чекає потягу, щоб їхати до Парижа за дорученням власника ку-
рячої птахоферми лундишева. Його перший конфлікт з голо-
вним антагоністом – німцем Карфункелем – виникає начебто з 
приводу побутової дрібниці: герой не замкнув за собою двері. 
Позицію обох противників визначають їх репліки. «Ю.: Даруй-
те – свіже повітря! …К.: Повітрю і дурням двері завжди відкри-
ті». зрозуміло, що йдеться не про предметні деталі самі по собі. 
Вони тлумачаться як метонімічні позначення абстрактних уза-
гальнень – вільного простору, відкритості на противагу замкне-
ності та примусу.

у подальшому розгортанні цей конфлікт набуває ще більшої 
узагальненості і масштабності. Німець дізнається про наявність 
у валізі ліків від зубного болю і просить Юркевича розпакувати, 
але той відмовляється, боячись спізнитися на потяг. та далі від-
бувається такий перебіг подій, що героєві доводиться відмовити-
ся від подорожі. Насамперед, німець випадково розсипає пілюлі 

 21 Після суворої критики партійним функціонером І. Куликом. Кузякіна Н .Б. 
драматург Іван Кочерга …. C. 139. 
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з отрутою і доводиться їх збирати. це добре відомий мотив ча-
рівних казок випробування важкими завданнями – наприклад, 
збирання піску  – з якими казковий персонаж може впоратися 
лише завдяки чарівним помічникам. Епізод дає нагоду німцеві 
виголосити монолог про «закон тісного часу», на завершення 
якого він постає як казковий чаклун, що накладає закляття на 
долю героя: «А ваші двадцять чотири хвилини … Стережіть-
ся – ха-ха! – щоб в них не поналазили події, від яких ви так ста-
ранно ховалися …». цей момент стає критичним, це та необхідна 
сцена, від якої починається фатальне розгортання подій. 

далі виявляється, що Юркевич постає як жертва цього анта-
гоніста, а не як його противник. саме абстракцію жертви демон-
струє його поведінка, натомість з’являються інші постаті, здатні 
опанувати часом. Насамперед до героя приходить з ревнощами 
софія (яка у фіналі стає його дружиною), за ним лундишев з дору-
ченнями, але насамкінець – несподівана зустріч з лідою, в яку він 
закоханий. ця фатальна зустріч руйнує всі попередні наміри: він 
відмовляється від подорожі. Насамперед, герой розриває з лунди-
шевим після того, як той відмовив допомогти зголоднілим дітям 
нужденної ольги Черевко, дружини залізничника: спершу він ро-
бить спробу дати тому випити знайдену пілюльку, але в останню 
хвилину вагається: «Стійте, не пийте! Здається, муха в пляшці!». 
І знову його хитання – в інший бік: «Подавіться вашими тисяча-
ми …!». герой постає радше як алегорія непевності, нерішучості, 
вагання, а відтак як амплуа жертви, не здатної протистояти анта-
гоністам – носіям зла. справжня постать протагоніста – лідія, до 
якої він тягнеться, але не знаходить сил стати поруч. 

Подано ряд випробувань лідії званцевої та її приятеля леся 
Юркевича, що розпочинається (після попередньої експозиції в 1-й 
дії) від сцени у денікінській в’язниці, куди їх кинуто за звинувачен-
ням у шпигунстві: вони чекають на страту і несподівано дістають 
визволення від новоприбулих своїх військ (дія 2). за тим слідує 
епізод мирного життя, де їхні настанови виявляють відмінність: 
лідія продовжує свій шлях у війську всупереч умовлянням леся 
залишитися з ним (дія 3). у фіналі лідія стає керівницею птахо-
ферми, натомість лесь одружився зі своєю старою коханкою і від-
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відує цю ферму з сином (дія 4). Відтак трагізм долі демонструється 
завершенням всього хаосом марноти, символізованим пташиним 
господарством – типовим символом барокової доби. 

Під цим оглядом слід відкинути звинувачення щодо браку 
цілісності у драмі. досить дивно, що ці звинувачення підтриму-
ються навіть сучасним дослідником, для якого має місце «семан-
тична неузгодженість поняття часу» на тій підставі, що автор 
«змішав символістський … час із реалістично-історичним ча-
сом». дослідник дивним чином підтримує думку В.я. Кірпотіна 
(колишнього керівника літературного відділу більшовицького 
центрального комітету), звинувачуючи І. Кочергу в хитаннях 
між реалізмом та символізмом: «… в останніх двох актах він, 
наче зрозумівши необхідність дати пряме, безумовне реаліс-
тичне відображення нашої дійсності, відмовився від допомоги 
символічного прийому»   22. з  цього приводу варто насамперед 
зазначити, що протиставлення реалізму та символізму принай-
мні застаріле і хибне. Щодо твору І. Кочерги, то символічна кон-
цепція часу тут присутня повсюдно. зокрема, останні дві дії, як 
щойно мовилося, позначені символічними абстракціями: 3-я дія 
відбувається на залізничній станції, що символізує розбіжність 
життєвих шляхів персонажів, а фінал у 4-й дії – це аж надто про-
зорий символ марноти. окрім того, слід відзначити, що 1-а дія 
не стосується безпосередньо наскрізної драматичної акції, вона 
демонструє провідних персонажів як своєрідний пролог, увер-
тюра, що подає притчу про майбутні події.

головний конфлікт, здається, окреслюється між Юркевичем 
та особою, що активно діє лише тут, а далі виступає як резонер-
коментатор – німцем Карфункелем, замисленим як уособлення 
зла. Конфлікт починають малозначущі деталі повсякдення, а під-
сумовує перебіг подій саркастична репліка Карфункеля: «Ваш 
поїзд уже пішов, мій любий друже». Час прологу належить до по-
всякдення, може розглядатися як хаос марноти,що виявляється 

 22 Хороб с. І. типологія символізму в драматургічних творах Івана Кочерги і 
зарубіжна драматургія // Науковий вісник ужгородського університету. се-
рія : Філологія. соціальні комунікації. 2013. Вип. 1 (29). C. 208. 
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в постійних ваганнях героя. Між тим наступні акти, де починає 
розгортатися наскрізна дія, впроваджують вже цілком інший 
час історії, що й дає нагоду для відповіді Юркевича Карфунке-
лю: «Ваш годинник розбитий» (акт 2). саме протиставлення часу 
історії буденщині складає основу драматичного конфлікту. цей 
конфлікт уособлюється протиставленням постатей Юркевича і 
лідії, як носіїв, відповідно, історії та побутового існування, що 
не знаходить розв’язання в колі подій, які завершуються як тра-
гедія. за пригодницьким 2-м актом, де лесь і лідія знаходять 
дивовижний порятунок від страти, спроба освідчення в коханні 
зазнає невдачі. Істотно, що тут виникає мотив серця, яким зна-
менується розбіжність життєвих шляхів персонажів: «Ю.: … 
проміж нас тільки один суддя – серце. л.: Для тебе наша любов 
тільки епізод, – а для мене вона велика радість … І коли моє серце 
спливає кров’ю, ти думаєш лише про себе» (акт 3). Мотиви крові 
та полум’я виникають тут саме як сліди часу історії, принципо-
во відмінної від побуту, тож герой прощається з коханою: «Ю.: 
Лети у свої пожежі, невловима жар-птице» (3). згадка про об-
раз фантастичного птаха стає парадоксальною посередницькою 
ланкою для переходу до наступного щабля долі, коли виникає і 
мотив птахоферми, знімаючи чари цього образу.

у фіналі, де лідія виступає в ролі керівниці птахоферми і з 
сумом бачить сина свого колишнього коханця, що знайшов собі 
іншу родину, виникає привід для промовистої репліки самозас-
покоєння: «л.: … яєчко – це ж час, запечатана потенція часу». 
ця репліка відсилає по суті до давніх дискусій щодо того, чи пер-
винною є курка, чи яйце. Імпліцитно тут міститься і заперечен-
ня можливого витлумачення птахівництва як образу марноти, 
а  відтак обґрунтування справедливості нинішніх занять лідії. 
І навпаки, позірна очевидність поверхневих фактів виявляється 
оманливою: саме Юркевичеві судилося обрати марноти образів 
птахівництва в своїй побутовій прихильності, забувши прися-
ги вірності і риторику образів серця з поверненням до ревни-
вої нареченої софії, яка виникла у пролозі. от чому розв’язання 
конфлікту відсутнє, що й засвідчене прикінцевими репліками 
лідії: «л.: Час – великий суддя …». Щодо перспектив майбутнього 
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розв’язання, останнє слово знову-таки належить лідії: «л. а про-
стір, простір який попереду!». ця репліка відсилає вже до історії 
як сили, здатної усунути хаос марноти. П’єса завершується пи-
танням, а не відповіддю, і саме в часу історії, в майбуття нале-
жить шукати відповіді. 

драма «Підеш  – не вернешся» (1935, як і попередня версія 
«Викуп» 1924 р.) постає як рання романтична трагедія долі: один 
з коханців «любовного трикутника» вчиняє самогубство, звіст-
ка про яке змушує вертатися героїню (а також, в пізнішій вер-
сії, другого коханця) з мандрівки і рятує життя, оскільки потяг 
зазнає катастрофи. центральний персонаж – любуша – постає 
як алегорія жіночого стоїцизму, за зовнішніми ознаками «слабо-
го» характеру виявляє незламність перед випробуваннями долі. 
саме цей жіночий персонаж втілює розуміння честі як справи, 
якій присвячено життя. 

ця центральна ситуація обох версій може унаочнити взірець 
драматичного абстрагування. Мотив «самогубство як викуп» як 
фабульна основа творів абстрагується з перебігу драматичних 
подій. Можливо, такий мотив можна розглядати як вияв фата-
лізму, оскільки в гру входять сили випадковості. спонтанність 
подій впроваджує тут уявлення про диво і долю, що особливо 
помітно у взаєминах провідної героїні, протагоніста любуші та 
її коханця Шалімова. І. Кочерга свідчить, що він писав портрети 
реальних осіб, відомих йому, як узагальнення свого особистого 
досвіду: «Я знав і бачив їх ще тоді, коли вони були: Шалімов  – 
дуже молодим студентом, а  Любуша  – підлітком … Вже тоді 
Шалімов був тим замкнутим і жовчним педантом»  23. Між тим 
ці спостереження дали нагоду створити одну з найтрагічніших 
пар в історії світового театру. 

любуша стає уособленням жіночого стоїцизму, розкриваю-
чи непереможність віч-на-віч з жорстокими випробуваннями. 
у  першій сцені, на початку п’єси вона може здатися типовим 
амплуа т.зв. слабої героїні, пасивної жертви, але таке враження 

 23 Кочерга І. а. Моя робота над п’єсою. радість мистецтва. збірник театральної 
публіцистики. рецензії, статті, промови. Київ : Мистецтво, 1973. C. 54. 
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оманливе. ці вихідні припущення швидко спростовуються ін-
тенсивним розвитком характеру героїні, засвідченим її вчинка-
ми і репліками. Перша її поява на кону демонструється слабою 
скаргою на долю, адресованою Шалімову: «л.: Папа вмер. У мене 
ж нікого не лишилося, крім тебе …» (акт 1). слабість і довірливість 
бідної дитини, яка шукає підтримки в далекому місті – ось перші 
риси портрету. далі, після сварки з коханим, вона докоряє йому: 
«л.: … хіба не ти сам покинув мене в цій страшній пустині?» 
(акт 2). тут драматург вдається до вкрай гострої і майже непри-
пустимої, як на той час, образної характеристики великоміського 
середовища. докір бідної дитини, з уст якої дозволено вжити об-
раз пустелі, засвідчує її щирість і довірливість. Незважаючи на 
всі розлади, вона вибачає своєму милому надміри поведінки: «л.: 
Образив тому. що любить. Він умре, коли я поїду. А зостанусь – 
зненавидить знову» (акт 3). ці слова безпосередньо передують са-
могубству Шалімова, засвідчуючи її впевненість у коханні. 

Щодо Шалімова, його трагедія починається від зовні неістот-
ної деталі: «Ш.: Розбили мою нову лампу!» (акт 1). лампа тут стає 
очевидною метонімічною абстракцією особистісної свободи. Що 
саме концепт волі притаманний характерові Шалімова, може за-
свідчити його сперечання з Мальвановим: «Ш.: з  мене досить 
того простору, що може освітлювати моя лампа. М.: … потріб-
но простори, в яких не заходить сонце» (акт 1). остання репліка – 
це вже відверта парафраза відомого вислову імператора Карла 
п’ятого про імперію, в якій не заходить сонце. Водночас тут міс-
титься і алюзія до відомих слів т. Шевченка з поеми «сон» сто-
совно монумента Петра першого: «… а він руку простягає / Мов 
світ увесь хоче / Загарбати.». такі алюзії розвінчують удаваний 
героїзм філософії активності Мальванова. Промовистим стає 
тут фактичне зречення Мальванова свого кохання до любуші в 
репліці, що розкриває його як ординарного спокусника: «Коли 
той безумець повернув її назад – до своєї могили – я зрозумів, якою 
помилкою була ця любов для нас обох» (акт 4). Фальшивість цьо-
го вислову щодо могили стає очевидною, оскільки, як вже відо-
мо, любуша вагітна і чекає дитини саме від Шалімова. Нарешті, 
початкова слабість любуші виразно заперечується в її останній 
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репліці, адресованій Мальванову, коли вона зізнається в своїй 
вагітності: «Ні, тепер я не зовсім самотня, Ігоре. В мене вже є з 
ким іти. Це моя пісня і моя дитина … Можливо, вони ще зійдуть-
ся колись, наші шляхи. Але поки, але поки вони не зійшлися, і не 
треба їх з’єднувати насильно» (акт 4). ці винятково сильні слова 
спрямовані проти індустріального пафосу, уособленого Мальва-
новим. Найблагородніша людська місія материнства протистав-
ляється бездуховній філософії чистої активності. Принциповий 
конфлікт драми розгортається саме між любушею та Мальвано-
вим, що втілюють чисте кохання і героїку діяльності. Ідеал лю-
буші виявляється тут переконливішим. 

драма «Вибір» (1938, знята з репертуару 1940 24) зухвало зма-
льовує ситуацію років Великого терору, позначену непевністю 
і хитаннями, а виправдання звинуваченого науковця подається 
за схемою дива барокового міраклю. центральний персонаж  – 
дружина науковця Віра  – наважується передати залишений їй 
чоловіком пакет до інституту через розчарування в друзі, у ста-
ні депресії, що постає абстрактною мотиваційною силою. суть 
конфлікту викладено в суто особистому плані як ризик адюльте-
ру, де суспільні умови становлять лише привід для розгортання 
подій. Чоловік Віри залишає їй пакет для збереження впродовж 
його відсутності у відрядженні. сцена завершується його вираз-
ною реплікою: «Зрада – це наклеп на жінок» (1.4). Варто згадати, 
що тут міститься відверта полеміка з крилатим висловом Шек-
спіра (Frailty, thy name is woman). Водночас з реплікою вводить 
мотив подружньої вірності (або невірності). Чоловік висловлює 
по суті свою певність щодо ризику адюльтеру, а  не лише щодо 
долі таємних паперів. 

Між тим Віра має свого приятеля яворського, і саме розвиток 
їхніх взаємних почуттів відіграє ключову роль в її рішенні пере-
дати папери чоловіка до Інституту. Безпосереднім поштовхом стає 
розмова героїні з зіною, яка також має приятеля, поруч з чолові-

 24 драму спочатку підтримав Максим рильський (1939), але згодом її зняли 
з репертуару після трьох вистав. Кузякіна Н. Б. драматург Іван Кочерга … 
с. 178. 
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ком, і вагається щодо своїх почуттів. саме цього вагання стосу-
ється промовисте зауваження Віри: «Тільки ж хіба … ваш хазяїн, 
що може прогнати вас за кепську поведінку». (2. 2). Відтак виникає 
мотив позірної залежності, що поступово інтенсифікується. у на-
ступній сцені героїня розмірковує вже про свій власний стан: «То 
невже ж я повинна соромитися своєї любові і шкрябатися у двері» 
(2. 3). Все це второвує шлях до появи яворського із звісткою щодо 
чуток про арешт чоловіка Віри, з приводу яких він висловлює 
цинічну радість і одержує стриману відповідь героїні. «яв.: Доля 
вирішила за нас. Це її подарунок … В.: Та пожалійте мене! Дай-
те мені розібратися в моїх думках … яв.: Корюся, бо знаю, що ви 
далі згадаєте про мене». Наступна звістка спростовує попередню, 
виявляється, що чоловіка не затримували. самовпевненість і на-
хабство приятеля спонукають героїню змінити свою думку. у  її 
монолозі в 3-му акті міститься блискучий приклад т.зв. психоло-
гічного захисту, де самовиправдання забезпечується звертанням 
до піднесених і вишуканих висловів. Вирішальним у міркуваннях 
стає її вердикт яворському: «І весь час тільки про себе … » (3. 5). 
Відтак конфлікт Віри з чоловіком завершується порозумінням, де 
передання паперів чоловіка до Інституту мотивується жіночою 
допитливістю і розчаруванням ризиками адюльтеру. 

«Ім’я» (1937, в переробленому варіанті – «Клятва», 1949) ста-
новить «драму честі» (розвинену, зокрема, В. Винниченком), де 
здійснюється гра з каноном детективу: злочин, замість таємного 
скоєння і подальшого розслідування, прилюдно демонструється 
у окремій сцені вбивства науковця, медика гречухіна, його во-
рогом липським з викраденням його паперів, симульованого як 
самогубство (акт 1, сцена 2. 4). Крім того, само розслідування зло-
чину і викриття вбивці поступається місцем захисту авторства 
винаходу та його впровадженням дочкою науковця  – Журою. 
отже, постає «злочин без покарання», всупереч детективним 
нормативам, а відтак само покарання виявляється другорядним 
порівняно з відстоюванням наукової честі й істини. це спонукає 
до висновку: зло присутнє в світі, воно не зникає і чатує на нові 
жертви. Відтак відсутній і традиційний щасливий рішенець, по-
ступаючись місцем песимістичним висновкам. 
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Водночас конструкції «драми честі» виповнюються тут ціл-
ком іншим змістом: не абстрактна честь тут захищається і від-
стоюється Журою, а цілком інші людські якості. Під цим огля-
дом винятково важливим видається діалог між науковцем та 
його дочкою про майбутню долю винаходу (акт 1, сцена 2. 3) од-
разу перед удаваним його самогубством. дочка Жура розповідає 
історію зведення страсбурзького собору як справжню притчу. 
згадуючи будівничого, вона продовжує: «… у нього була дочка і 
звали її Сабіна. І вона допомагала йому будувати … І ось бачиш – 
собор стоїть і досі, а  про неї ніхто не чув …Я б хотіла брати 
участь у якійсь великій, великій роботі …». отже, дія, вчинок, 
а не честь оцінюється як найістотніше в цій притчі. дочка уособ-
лює тут сама уявлення про честь, осмислену як акція, справа, 
якій присвячується її життя. Вона воліє покласти в жертву своє 
ім’я і честь (та навіть кохання – вона закохується в сина свого 
ворога) на користь тій праві, служіння якій вона обрала. 

Про цілеспрямованість вчинків свідчить епізодична репліка 
дочки (2. 2.) «Жура: Він не сам заподіяв собі смерть. Його вбито. 
… Я доб’юсь правди. … Але я тільки допомагаю …». Вирішальний 
момент у викритті злочину надходить випадково з вісті прия-
тельки (3.1.5): «зоя: Да – знаєш, що я зараз бачила? Твою брошку, – 
копія. … Зелену ящірку. Точнісінько твоя. У цього старого. Зда-
ється, це батько Реджі …». у фінальному монолозі (акт 3, сцена 
7)  вбивцю розкрито, але без чинних наслідків  – розв’язування 
конфлікту переноситься в іншу площину замість звичайного 
акту помсти. от як виглядає момент драматичного анагнозису – 
розкриття обставин, викладений у монолозі Жури: «… я знайшла 
вбивцю … Він сказав Гречухіну: «а, – ти хочеш моєї смерті, – тобі 
вигідно усунути суперника»… Тоді Гречухін зробив великий вчи-
нок. Щоб мати право плюнути в обличчя … він зрікся свого ав-
торства. Злочинець скористався цим і вбив Гречухіна. В бороть-
бі він загубив одну з своїх запонок, дорогоцінну ізумрудну ящірку 
… Кілька днів тому я випадково побачила таку саму ящірку в 
галстуці в одного іноземця …». Що Жура обізнана з усіма обста-
винами, випливає з її натяків у зустрічі з сином убивці (3.2.5):. 
«Ж.: Між нами є одна … одна жахлива перепона … реджі. Так, у 
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мене були припадки в дитинстві, але ж він сам мене вилікував. … 
Ж.: … я сама і мій батько, ми подолали це прокляття». лише в 
епілозі (4. 2) згадується, що «… студентка виліковує від епілепсії 
сина знаменитого Стонея». так виникає своєрідний «сумний де-
тектив» про зусилля заради самих зусиль без очевидної перемо-
ги, у світі, де присутність зла залишає постійну небезпеку буття, 
адресуючи нерозв’язану проблематику до майбуття. 

тривалу творчу історію має п’єса «Істина» (1948), де викорис-
тано мотиви написаної ще 1917  року драми, відомої в рукопи-
сі під назвою «Жінка без обличчя»   25. Водночас сюжетну осно-
ву цього твору становить той же, що й у «Імені»: злодій, який 
з’являється до дочки науковця після його смерті, але його наміри 
викриває приятелька, Ніна алмазян, що стає рятівницею, хоча 
сама гине. зв’язок обох творів засвідчено, зокрема, тим, що про-
відний антагоніст (убивця в попередньому прикладі) носить 
одне й те ж саме ім’я – липський, Ніна натомість виступає у іпос-
тасі міфологічної Немезиди як втілення помсти і стає провідним 
протагоністом. Варто відзначити, що особиста помста тут віді-
грає провідну роль порівняно з декларативними суспільними 
обов’язками. Ніна упізнає липського як вбивцю свого батька 
через тридцять років після події. Істотно також, що в репліках 
липського дослівно відтворено вислови Карфункеля з «майстрів 

 25 у Інституті літератури ім. т. г. Шевченко НаН україни у фонді письменника 
(фонд 103) зберігаються рукописи найдавніших версій твору. особливо іс-
тотні для творчої історії рукописи № 29, датований 10 жовтня 1917 року і по-
значений як 4-й акт драми (4 аркуші та 1 вставка), та № 28, теж 1917 року без 
вказівки точно дати, позначений як 3-й акт (6 аркушів та 1 вставка). Н. Б. Ку-
зякіна запропонувала ідентифікувати їх як частини драми, яку письменник 
згадував у переліку своїх творів 1944 року під назвою «Жінка без обличчя»; 
крім того, вона згадує (без подальших посилань), що «критики називали 
її умовно “доктор Мусс” (від імені головної дійової особи)» (Кузякіна Н.Б. 
драматург Іван Кочерга … с. 40). тоді перші два акти містяться у рукописах 
№ 27 (21 аркуш) та № 30 (28 аркушів), переписаних у 1920-х рр. текст зазна-
вав тривалої тридцятирічної трансформації, що простежено у нашій стат-
ті. Юдкин-рипун и. Н. романтическая «трагедия рока» в советскую епоху: 
творческая история «истины» и. а. Кочерги. Мир романтизма. том 19 (43). 
тверь: тверской гос. университет, 2018. с. 269–279.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



36

Ігор Юдкін-Ріпун

часу»: «Двері завжди відчинено для повітря та ідіотів» (2. 2. 4) та 
«Хаос стукає у двері» (3. 4). цим підкреслюється спадкоємність 
образів зла як носіїв драматичної абстракції. 

«Нічна тривога» (1943) становить притчу про сперечання жін-
ки (любовицька), яка народила сина (ореста), з тією, яка його ви-
ховала (Євгенія), тобто притчу «соломонів суд». така абстракція 
подається очима спостерігачки – своєрідного арбітра, усиновле-
ної дівчини гелени, яка стає нареченою цього сина. розв’язання 
конфлікту – на користь виховательки на противагу рідній матері, 
яка дивним чином навіть не упізнала свого сина, що прибув до-
дому з фронту (Євгенія, натомість, не дала йому притулку, під-
озрюючи його в негідній поведінці, а  у фіналі, дізнавшись про 
його звитяги, примирюється з ним)  26. Притча як основа драми не 
зводиться до жіночого суперництва, і про це свідчить наявність 
однієї особи, яка не лише є свідком подій, але й бере чинну участь 
в їх розгортанні, виявляючи себе прибічницею і помічницею 
ореста. це – усиновлена дочка Євгенії гелена або гельця, що стає 
справжнім арбітром, а  згодом нареченою героя   27, між тим про 
неї можна судити з ефекту сцени на сцені, який виникає перед 
геленою як спостерігачкою, що стає по суті протагоністом тво-
ру. Насамперед, вона – єдина особа, яка зустрічає разом ореста, 
любовицьку і Євгенію, висловлюючи їм правду вже в експозиції 
твору: «г.: Як вам не соромно! Зустріти так сина, та ще пора-
неного … Тепер я вірю тому, що казала ця жінка … Рідна мати 
не вижене сина з дому». саме з цього вигуку Євгенія дізнається 
про появу своєї суперниці. далі гелена бере участь у вирішаль-
ній сцені (2. 7) упізнавання приходу ореста до любовицької (що 
не впізнала власного сина): «г. Моя хустка! … для чого ж ви тоді 
брешете, що не бачили його в очі! … Та це ж був він, Орест!». І на-

 26 це дало Н. Б. Кузякіній привід висловитися щодо штучності драми, де ні-
бито «Євгенія приховує свою боязливу ненависть до любовицької» (Кузя-
кіна Н. Б. драматург Іван Кочерга … с. 203). таке тлумачення ігнорує саме 
притчову суть конфлікту. 

 27 дивним чином Є. І. старинкевич не помітила ключової ролі цієї постаті і на-
віть не згадала про неї у аналізі драми. старинкевич Є. І. драматургія Івана 
Кочерги. Київ : Мистецтво, 1947. C. 85–87.
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решті, гелена визначає перебіг подій у фінальній сцені: «г.: Цей 
юнак … Що приходив до вас поранений …Це ж Орест … син вашої 
матері». тому доречніше було б визначати конфлікт драми між 
геленою та любовицькою у змаганні за ореста. 

окреме місце серед драматургії військового часу займає феє-
рія «Китайський флакон» (1944), де в сучасному побуті знахо-
диться чарівний далекосхідний предмет, який виявляє справ-
жнє їство тих, хто його відкриває. у  цій драмі випробування 
центральний персонаж – художниця сусанна Пчелинцева, став-
лення до якої поета-фронтовика очерета випробовується зник-
ненням і знайденням флакона. дія відбувається в середовищі 
евакуйованих громадян: Кривцова (хазяйка квартири, що діє 
як антагоніст), тоня, Чижик (електромонтер в театрі – комічний 
персонаж, демонстрація людських слабостей). Вихідну ситуацію 
окреслюють слова Кривцової: «… заходжу в антикварний ма-
газин … На полиці стоїть мій флакон. … та в нас цей флакон 
тридцять років … Скільки не пробували відкривати, не підда-
ється» (1. 7). Побічну лінію дії окреслюють подружжя – майор 
данильченко та галя, тарталюк, що належить до числа антаго-
ністів і викривається в кінці п’єси, ще один комічний персонаж 
тьотя сима, нарешті, доктори Маков і Воробйов, які прагнуть 
дослідити властивості флакону. 

у експозиції (1.  1.) тоня знайомить очерета з мешканцями, 
переселеними з розбомбленого дому і з урятованими речами, 
коли власне і з’являється флакон: «о.: Ракитін врятував з пожежі 
мої речі, а свої загубив. тарталюк: Гм. То, мабуть, ваші речі були 
кращі, ніж його. Ось він і зберіг про всякий випадок. Гм.». репліка 
тарталюка одразу окреслює його домінантну рису – недоброзич-
ливість, заздрість, якими визначається і його доля. Ще один епі-
зод з цим персонажем (2. 5) демонструє його від’ємні риси: «сима: 
Сусана одного разу приходила … Адже ж Сусана своя людина, в 
одному театру з Ракитіним служить … Я зняла каву з плитки, 
а вона вже виходить … тарталюк: Та, може, вони промишляли 
разом, а записка була, екхм, амурна». Покарання він знаходить 
через флакон (4. 7): переслідуючи сусану, він відкриває флакон 
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і засинає, за чим слідує (4.8.) загальне зібрання з Кривцовою на 
чолі і винос заснулого тарталюка. 

Інша периферійна лінія теж розв’язується за допомогою ма-
гічної дії флакону. галя ховається від чоловіка, оскільки вона 
зіпсувала подаровані ним чоботи (2.  5): «данильченко: Напев-
но, вона подерла туфлі, котрі я купив їй перед від’їздом … біс 
мене штовхнув сказати їй, звичайно, жартома: дивись, бережи 
ці туфлі, якщо збережеш, доживаемо до миру …». далі це при-
пущення підтверджується (3.  2.): «галя: … пропалила підошви, 
бомби гасивши … тоня: Адже ж це честь, а не ганьба …». зустріч 
пари відбувається завдяки сну, навіяному флаконом (3.10.): «г.: 
І як я могла заснути … д.: Принаймні знайшов тебе сонну. …». 

основна сюжетна лінія розпочинається випробуванням, яке 
флакон завдає закоханим (2.6.): «очерет: Зараз для мене щастя – 
любити вас і бути любимим. … сусана: Така любов як золото … 
А що, коли ми помилились обоє і золото виявиться фальшивим? 
…». далі очерет від ревнощів відкриває флакон і засинає, сима 
краде флакон, а  коли очерет прокидається, то, не знайшовши 
флакона, вирушає шукати його (3.1.): «очерет (до тоні і сими). 
Вчора в нас було освідчення. Вона мені не вірить … А сьогодні я 
пішов до неї  – пусто … з запискою: Колись ви пізнаєте правду 
про китайський флакон». Все з’ясовується, коли відбувається зу-
стріч подружжя данильченко (3.9.) і сусана знаходить флакон 
під хусткою сими: «сусана: Тьотю Симо, хто це у вас на ліжку 
спить? … Там Галя, яку шукає Данильченко. сима: Просили тебе 
тут дивитись і говорити! Ми тут два дні брешемо … (мацає під 
косинкою флакон) Піти поставити на місце … сусана: … Так це 
ви його взяли? Ну! Та ще й ховаєте.». Нарешті, очерет поверта-
ється і підсумовує події: «В цьому чудесному флаконі живе така 
сама сила, як та, що чарує нас в поезії … Зникає все випадкове …, 
а все правдиве виникає з новою силою …» (4.6). отже, у драмі по 
суті немає розгорнутої наскрізної дії, її заміщає чарівне виник-
нення і зникнення флакону. тут має місце феномен редукції дії, 
коли герої зазнають випробувань щодо своїх людських якостей 
замість переслідування особистих цілей. Насамперед, очерет і 
сусанна з’ясовують свої почуття. активні, чинні герої залежать 
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від обставин, що розкривають їхні внутрішні здібності. Під цим 
оглядом п’єса І. Кочерги нагадує драму долі раннього романтиз-
му. саме флакон допомагає розкривати людські здібності як вті-
лення посланництва вищих, трансцендентних сил. Фортуна стає 
невидимим двигуном і суб’єктом дії, що несе присуд героям.

«Екзамен з анатомії» (1940) демонструє драму випробування 
відношень професора Ніни тополі і поета Шелеста. Перемогу 
одержує тополя, яка знаходить здатність критичної оцінки влас-
них учинків. Поет, який давно знав Ніну, потрапляє до міста, де 
вона тепер працює, але випадково знайомиться із студенткою 
тамарою, яка залишила речі в готелі, і закохується в неї. ситуа-
ція ускладнюється тим, що до Ніни залицяється професор тов-
століс, який вигнав з дому свого сина разом з його нареченою ле-
ною, водночас тамара кохається з сином Ніни Максом і мусить 
складати іспит в Ніни. складається ніби то ситуація типової 
комедії помилок, однак комедійна інтрига дає нагоду авторові 
для виявлення критичного ставлення щодо тодішніх суспільних 
стосунків. Прикладом може бути скарга лени Шелесту: 2. 3. «л.: 
Мене звільнили. … За … за ваш номер …Я поки влаштувалася до 
подруги. А Стьопі нема де. Хоч консерваторію кидай. … Я хотіла 
побалакати з батьком мужа. … Кажуть, що це під впливом од-
нієї … однієї жінки» (2. 3). така гірка картина повсякденного не-
щастя нечасто зустрічається в тогочасній літературі, що свідчить 
про критичну налаштованість драматурга. 

розв’язання цього вузла конфліктів визначено рішучістю 
Ніни, яка відкидає залицяння товстоліса: «Н.: … коли всі на-
вколо говорять, що це я примусила вас вигнати сина, – то, воля 
ваша, – це вже не забобони. … Нам з вами час зрозуміти, що лю-
бов – це не звичайний термін, … як це роблять недосвідчені ліка-
рі, наприклад, з подагрою. т.: … Жодна хвороба не зустрічається 
в чистому вигляді. … Н.: Ну, якщо любов по-вашому хвороба, тоді 
лікуйтесь» (2. 5). героїня здобуває моральну перемогу, оскільки 
виявляє здатність критичної оцінки власних учинків. 

сцена випробування Ніни відбувається як сцена іспиту (3. 1). 
«Ніна (сама): Шелест кохає іншу … цю безпутну Тамару.» за цим 
слідує обмін репліками під час іспиту (3. 1.): «Н.: … в ваші роки 
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кості ще не розвинуті. т.: Вони більш гнучкі, ніж в сорокалітньої 
жінки … Н. Важлива перевага для танців і для спорту. т. Не лише 
для танців  – при пологах крижі розширяються … Н. Значить, 
сорокалітній жінці треба зректися любові? т. Цього питання не-
має в програмі.». І завершує сцену знову сповідь: «Н. (сама) В мене 
немає молодості, але як я могла забути своє вище благо – честь 
ученого» (3. 1). у п’єсі немає щасливого завершення, розв’язання 
конфлікту між Ніною та Шелестом залишається відкритим, як і 
в попередніх драмах. саме на час покладаються сподівання. 

Всі ці приклади свідчать, що І. Кочерга цілком свідомо звер-
тався до драматичної абстракції у своїй наративній стратегії. 
Персоніфікація конфлікту відкриває можливості звернення до 
абстракцій, що виступають за портретами дійових осіб, а  від-
так витворення дистанції стосовно життєвих реалій сучасності, 
які виступають на кону. деталі характерів стають основою для 
метонімічного абстрагування і висвітлення тих ідеалів, які сто-
ять за персонажами, а  відтак для розгортання драми-дискусії, 
порівняно незалежної від декларативних ідеологічних вимог. 
Метонімічне переосмислення деталей як відсилань до абстрак-
тних ідеалів створювало передумови для редукції дії, зменшен-
ня питомої ваги безпосередньої демонстрації вчинків на користь 
обговорення таких деталей. Наслідком стало тут несподіване 
переважання жіночих образів, що стали безсумнівними прота-
гоністами драматургії І. Кочерги. Ми бачили цілу галерею таких 
образів – Мокрина, лідія, любуша, Віра, Жура, гелена, сусанна, 
Ніна, не кажучи вже про історичні драми. Всі вони позначені 
переважанням трагічних рис, що не узгоджується з офіційним 
оптимізмом того часу. створюючи ці портрети, І. Кочерга вдавав-
ся до найзвичайніших і широко вживаних розмовних зворотів, 
деталі яких ставали знаряддям метонімічного переосмислення і 
витворення абстракцій. Відтак залишалися подалеку реалії, до 
яких безпосередньо відсилали ці звороти, натомість справжнім 
предметом драми-дискусії ставали абстракції як знаряддя вияв-
лення суті подій. цілісність твору визначається такими абстрак-
ціями, втіленими в портретах. 
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саме через витворення і обговорення абстракцій, вкритих 
поверхневим шаром розмовних деталей, можна шукати основу 
для порівняння творів І. Кочерги з уславленими драмами-дис-
кусіями 28 дж. Б. Шоу. Вже на схилку життя англійський драма-
тург залишив промовисте визнання: «Все красне письменство, 
чи то воно призначається для кону, для екрану або для книжкової 
полиці, завжди є мистецтвом оповіді»   29. отже, драма розгля-
далася ним передусім як риторичний об’єкт, а  відтак і знаряд-
дя створення абстракцій. це звернення до риторики, а  відтак 
до абстрагування, стало наслідком особливої позиції Шоу, який 
критикував ідеали в драматичному творі як результат сценічно-
го маскування, приховування реального стану речей і відвертої 
брехні глядачеві   30. Відкидаючи «критерії, які стали цілковито 
абстрактними»   31, Шоу неминуче повертається до алегорій, що 
заміщають відкинуті ідеали, до притчі на кону, нарешті, до дав-
ніх міраклів. джерела такого парадоксу зрозумілі: заперечен-
ня абстрактних ідеалів як основ регуляції поведінки залишає 
єдину альтернативну можливість спонтанної дії – звернення до 
дива, до чарівних сторонніх сил, якими заміщається реальна 
мотивація. Подібні парадокси демонстрував також М. Метер-
лінк, де це заміщення ідеалів дивом прибирало особливо пере-
конливого вигляду: відтак ідеали не зникають, вони прибирають 
іншого вигляду і заміщаються альтернативними абстрактними 
силами. Парадоксальним чином Шоу, відкидаючи ідеали через 
їх абстрактність, знову-таки звертався до абстракцій, щоб утри-
мати цілісність драматичного твору, а  кінцевим рахунком від-
новити ті ж таки ідеали. саме ідеали мають на увазі як мовчазну 
передумову в сценічній дискусії, хоча про них не згадують і на 
них не посилаються. Ідеали стають імпліцитними, прихованими 
аргументами, якими обґрунтовуються тези в драмі-дискусії. 

 28 Визнано, що «впровадження дискусії до драми було вкладом Шоу до драма-
тургії», де розвивалися, зокрема, новації, впроваджені г. Ібсеном у «лялько-
вому домі». аникст а.а. теория драмы … с. 294. 

 29 Шоу дж.Б. Как я пишу пьесы (1946). Бернард Шоу о драме и театре. Москва : 
иностранная литература, 1963. C. 580. 

 30 аникст а. а. теория драмы … C. 287.
 31 аникст а. а. теория драмы … с. 289 .
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загальним наслідком стає тут редукція дії, яку заміщає втру-
чання сторонніх сил, де сценічний діалог стає єдиною наочною 
рушійною силою подій, а не наслідки власних учинків персона-
жів. Відтак Шоу парадоксальним чином змушує драму втрачати 
її найістотнішу драматичну якість – драматичну наскрізну дію. 
Насправді на кону розгортається епічний діалог без демонстра-
ції вчинків та відповідальності за їх наслідки. глядач спостері-
гає лише повідомлення про вчинки та обговорення їх дійовими 
особами. Під цим оглядом такі п’єси стають цікавим предметом 
для дослідження інтеграції тексту на основі особливостей об-
говорення. результатом редукції дії стає заміщення акції риту-
альними схемами і повернення до чарівного світу дивовижно-
го тлумачення подій, що виринають начебто спонтанно в течії 
розмови. Вчинки розглядаються лише як унаочнення предметів 
обговорення та відповідних абстракцій. зі свого боку позірна 
спонтанність може тлумачитися також як фатальність в дусі вже 
згаданої романтичної драми долі. Відтак драматичний твір на-
ближається до чарівної казки, до феєрії на кону. Чільне місце тут 
здобувають дійові особи, їхні характери, а  не ситуації, оскіль-
ки саме їхні маски стають провідними носіями абстракцій. так 
само, як у І. Кочерги, провідне значення тут припадає жіночим 
образам 32. зокрема, абстракція «переможної дочки», що успіш-
но протестує проти традицій власної домівки, легко упізнається 
в цілій галереї образів – Бланш («Будинки вдівця»), Віві («Про-
фесія пані уоррен»), Енн («людина і супермен»), Еллі («Хата, що 
розбиває серця»), а в широкому сенсі сюди можна додати Пані 
дюбідет («дилема лікаря») та навіть Жанну д’арк («свята Йоан-
на»). розглянемо ці приклади докладніше. 

«Будинки вдівця» – це історія дочки багатія сарторіуса (влас-
ника лондонської нерухомості) Бланш, яка бажає зробити свого 
нареченого тренча зручною і покірливою особою після висловле-
них ним зухвалостей. Між тим особа, яка справді змушує тренча 

 32 драматург сам говорить про «бунт єдиної розумної доньки» (Shaw G.  B. 
Mainly about myself. Preface / Shaw G.B. Widower’s Houses. Mrs. Warren’s 
Profession. Moscow: Foreign Languages, 1950, c. 22) як про джерело драматич-
ного конфлікту. 
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повернутися (після того, як той відмовився прийняти гроші від 
батька Бланш з мотивів гідності) – це колишній звільнений сар-
торіусом службовець лікчіз, що уособлює постать своєрідного 
чарівного помічника – казкового Кота в Чоботах, або спритного 
раба з давньоримської комедії. саме він зумів зняти напругу в 
кінці 2-ї дії, де колізію подано діалогом між сарторіусом і Бланш: 
B: I don’t want to marry a fool. S: Then you will have to take a husband 
over thirty, Blanche (Б.: я не хочу брати чоловіком дурня. с.: тоді до-
ведеться брати чоловіка у віці за тридцять, Бланш). Відтак окрес-
люється альтернатива мудрість vs. вік – поняття, що відсилають 
до абстрактних метасуб’єктів, незримо присутніх за драмою. 

Вирішальний крок до розв’язання напруги здійснюється в 
діалозі тренча і лікчіза. L.: […] Are you still on for marrying Miss 
Blanche if she’s agreeable? T. (shortly): I don’t know that I am (Sartorius 
rises indignantly). L.: Easy one moment, Mr. Sartorius. (To Trench) 
Come, Dr. Trench, you say that you don’t know that you are. But do you 
know that you ain’t? That’s what we want to know. T. (sulkily): I won’t 
have the relations between Miss Sartorius and myself part of a bargain. 
(3). (л. Ви все ще за одруження з Міс Бланш, якщо вона згодна? т. 
(коротко) я не знаю, чи за (сарторіус підводиться в обуренні). л. 
Хвилинку спокою, містер сарторіус. (до тренча) гаразд, доктор 
тренч, ви сказали, що не знаєте, чи за. але чи знаєте ви, що ви 
не за? от що ми хотіли б знати. т. (похмуро) я не бажаю робити 
стосунки між міс сарторіус і мною частиною торгів). Посеред-
ницька місія лікчіза тут засвідчена саме грою між предикатами 
AGREE & NOT REFUSE (погоджуватися & не заперечувати). Від-
сутність знання щодо згоди не є тим же що незгода. актуальна 
згода підтверджується відтак від протилежного, через відмо-
ву від антитези. такий спосіб міркування походить з традицій 
шкільної драми та, далі, схоластичних дискусій, засвідчуючи ре-
альні витоки стилю Шоу. 

«Професія пані уоррен» розповідає любовну історію між Віві 
(дочкою пані уоррен) і Френком (сином проповідника самуеля), 
яка завершується тим, що суперник Френка Крофт, вдаючись до 
граничного кроку, розкриває таємницю: наречений – позашлюб-
ний син її матері, а відтак її брат. це відкриття тягне за собою 
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також розрив дочки з матір’ю (на додаток з’ясувалося, що та є су-
тенеркою) та початок її самостійного життя. тут вочевидь наявні 
відверті мелодраматичні мотиви розкриття таємниць, що стосу-
ються, зокрема, походження особи та джерел багатства. однак у 
драмі ці фатальні повідомлення, взяті з мелодраматичних при-
йомів, підготовлені розмовними засобами. Поступове нагрома-
дження колізій, які ведуть до катастрофи, починається з натяків 
на загадкові перешкоди для одруження, з’ясовані пізніше Кроф-
том. Mrs. Warren: If your girl wants to get married no good can come 
of keeping her unmarried. Rev. Samuel (astounded): But married to 
him! – your daughter to my son! Only think: it’s impossible. Crofts: Of 
course it’s impossible. Don’t be a fool, Kitty. (2). (уоррен: якщо дівчи-
на бажає одружитися, нічого доброго не вийде від утримування 
її неодруженою. самуель: але ж одружитися з ним! – вашій доч-
ці з моїм сином! лише помисли, це ж неможливо. Крофтс: Без-
перечно, неможливо. Не будь дурненькою, Кітті). Імпліцитний 
предикат табу впроваджується тут як абстракція, що визначає 
перехід до нової ситуації, до її погіршення і зростання напруги. 

тут виникає конфронтація між матір’ю і дочкою: V.: Do you 
think my way of life would suit you? I doubt. W.: Your way of life. What 
do you mean? V. (cutting a page of her book with the paper knife 
on her chatelaine): Has it really never occurred to you, mother, that 
I have a way of life like other people? (2) (В. ти вважаєш, що мій 
спосіб життя влаштує тебе? Маю сумнів. у. твій спосіб життя. 
Що ти маєш на увазі? В. (розрізаючи сторінки книги паперовим 
ножем на ланцюжку в неї на поясі) тобі не траплялося ніколи 
припустити, мамо, що в мене є спосіб життя, як і в інших лю-
дей?). тут виникає ще одна абстракція, що керує дією – MODUS 
VIVENDI (спосіб життя), розкриваючи внутрішні розбіжності, 
які прямують до розриву. своєю чергою, останній сцені розриву 
передує діалог з позірною згодою Віві та Крофта: V.: I have shared 
profits with you; and I have admitted you just now to the familiarity 
of knowing what I think of you. C. (with serious friendliness): To be 
sure you did. You won’t find me a bad sort: … I’m sure you will sym-
pathize with me. (3). (В. я поділила з вами здобутки, і саме тепер 
я прийняла вас до міри близької обізнаності того, що думаю про 
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вас. К. (з серйозною прихильністю) цілком певно, що так. Ви не 
знайдете мене поганою людиною … я певен, що ви будете сим-
патизувати мені). тут все спирається на гру абстракцій намірів, 
які цілком відмінно осмислюються партнерами. В уяві Крофта 
FAMILIARITY (близька обізнаність) та SYMPATHY (симпатія) 
постають як синоніми, натомість Віві вкладає відмінний сенс. 
Ефект когнітивного дисонансу зумовлює все подальше. 

у «дилемі лікаря», попри все полемічне спрямування драми, 
збережено форму «добре зробленої» комедії. Всі п’ять актів – це 
поступове утвердження протагоніста, пані дженніфер дюбедат, 
яка дбає про лікування свого чоловіка, художника луїса. анта-
гоніст, лікар доктор ріджон воліє залишити чоловіка без допо-
моги, щоб після його смерті одружитися з новоствореною вдо-
вою. у  фіналі він опиняється спантеличеним і розчарованим, 
оскільки ця вдовиця встигла одружитися знову. злочин вийшов 
марним, що створює ефект чорного гумору. саме дженніфер пе-
ремагає завдяки своїм простим і владним рішенням. ця доволі 
проста схема суперечить висловленим у передмові деклараціям 
стосовно намірів автора описати медичні забобони (на взірець 
славнозвісного «удаваного хворого» Мольєра). Всю дію зведено 
до процесу безуспішного лікування невиліковного хворого, що 
мало б бути ілюстрацію таких декларацій. однак це лише при-
ховує реальні події, які ховаються під поверхнею дискусій та 
оголошених намірів. Існує чимало висловів, що не стосуються 
безпосередньо реального перебігу подій і ситуацій, в які потра-
пляють персонажі, але підсумовують моральні висновки з них. 
такі загальники виглядають як цитати з уст якогось оракула і 
здобувають якості потенційних прислів’їв. зокрема, вони луна-
ють з уст сера Патрика, що виступає як типовий резонер, оголо-
шуючи, приміром: «All professions are conspiracies against the laity» 
(всі професії – це змови проти неосвічених). 

Навпаки, істотними для дії виявляються ті вислови з уст про-
відних протагоніста і антагоніста, які на перший погляд неістот-
ні. В кінці 3-го акта відбувається значущий діалог між дженні-
фер і ріджоном. R.: […] I hope this will be a lasting friendship. D.: It 
will. My friendships end only with death. R.: Death ends everything, does 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



46

Ігор Юдкін-Ріпун

it? Good-bye. (3). (р. сподіваюсь, це буде тривала дружба. дж. Буде. 
Моя дружба завершується тільки смертю. р. смерть кінчає все, чи 
не так? до побачення). значення абстракції DEATH (смерть) тут 
осмислюється цілком відмінно обома партнерами. з боку докто-
ра йдеться про обмірковане вбивство, і він робить натяки на свої 
наміри. дженніфер насправді застерігає його перед наслідками. 
Прихована значущість реплік стає очевидною після смерті луїса 
в кінці 4-го акту. D. […] I felt that I must shake hands with his friends 
once before we part today. […] R.: Good-bye (He offers his hand). D. 
(drawing back with gentle majesty): I said his friends, Sir Colenso. […] 
(4). (дж. я відчуваю, що мушу стиснути руки друзям, перш ніж 
розійтися р. до побачення (Простягає їй руку). дж. (відсуваючись 
назад з благородною величчю) я сказала  – друзям, сер). звідси 
випливає, що доктор більше не друг, він ворог. цим вже визна-
чається поразка щойно здійсненого медичного вбивства. саме ця 
сцена і стає поворотним моментом драми. 

Пояснення катастрофи відбувається після зустрічі цієї пари 
на виставці картин луїса. доктор зізнається в своєму злочині і 
одержує спантеличуюче роз’яснення. Jennifer: […] I know quite 
well that you did not like Louis; but it is not your fault: you don’t un-
derstand: that’s all. […] He was one of the men who know what women 
know: that self-sacrifice is vain and cowardly. R.: […] Not when it be-
comes the food of godhead. J.: […] you are clever enough to puzzle me 
but not to shake me […] (5). (дж. я знаю досить добре, що ви не 
любили луїса, але це не ваша провина, ви не розуміли, от і все Він 
був з тих чоловіків, які знали те, що знають жінки: що самопо-
жертва марна і боягузлива. р. але не тоді, коли вона стає поживою 
провидіння. дж.: Ви досить розумні, щоб здивувати мене, але не 
для того. щоб потрясти мене). В гру входить абстракція VICTIM 
(жертва), якою позначається марність зусиль доктора. Його не-
зграбне виправдання з відсиланням до GODHEAD (провидіння) 
передбачає наявність фіктивної піднесеної мети, якої справді не 
було в його вчинках. тому типовий театральний сюрприз завер-
шує руїну сподівань злочинця. R.: […] I have marked five pictures 
as sold to me. J.: […] they were all bought in for me this morning by my 
husband. R.: By whom?!!! J.: By my husband. (5). (р. я позначив п’ять 
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картин щоб купити. дж. Вони вже закуплені для мене моїм чо-
ловіком. р. Ким?! дж. Моїм чоловіком). Вже здійснене одруження 
перекреслило плани доктора. 

редукція дії як наочний прилад, як унаочнення абстрактного 
твердження цілеспрямовано вживається в «людині і супермені», 
де всі події – це лише весільна подорож із словесним змаганням 
поміж парою наречених – анни і таннера. спочатку діалог між 
ними приходить до зовні несподіваного рішення про від’їзд до 
подорожі (2). дія переривається проміжними сценами видінь 
у пеклі (3), що й завершується остаточним рішенням про одру-
ження (4). тоді вся драма постає як розгорнута і ускладнена сце-
на освідчення в коханні. та вирішальний епізод тут покликаний 
демонструвати жіночу винахідливість, спершу відступаючи, 
для того, щоб виграти перемогу. A.: Well, I made a mistake: you do 
not love me. T. (seizing her in his arms): It is false: I love you. […] A.: 
Take care, Jack: if anyone comes while we are like this, you will have 
to marry me. T.: If we two stood now on the edge of precipice, I would 
hold you tight and jump. A. (panting, failing more and more under 
the strain): Jack: Let me go. […] I can’t bear it. T.: Nor I. Let it kill us. 
A.: Yes: I don’t care. […] I have promised to marry Jack. (4). (а. га-
разд, я припустилася помилки: ви не кохаєте мене. т. (хапаючи її 
в свої руки) це брехня. я кохаю вас … а. стережись, джек: якщо 
хтось увійде, коли ми в такому вигляді, ви повинні будете одру-
житися зі мною. т. якби ми стояли на краю урвища, я б міцно 
притиснув вас і стрибнув. а. (важко дихаючи, впадаючи щораз 
в більшу напругу) джек, дозволь мені піти … я не можу зноси-
ти це. т. І я теж. Нехай воно вб’є нас. а. так, я не турбуюсь … 
я пообіцяла одружитися з джеком). таннер тут випробовується 
щодо його ставлення до ризику. Його відмова покинути анну в 
критичний момент небезпеки бути спійманим у зближенні з нею 
надає необхідне підтвердження його намірів. саме актуальний 
предикат, рема CARE (турбуватися про щось, стерегтися) стає 
тут знаряддям випробування, що відсилає до абстракції RISK 
(ризик). стратегію поведінки анни можна окреслити концептом 
CONCESSION (поступка) як про вокаційним знаряддям випро-
бування її нареченого. 
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«Хата, що розбиває серця» розповідає про обрання нарече-
ного для Еллі, яку запрошено скласти візит до домівки капітана 
Шотовера його дочкою Хашебай. Впродовж дискусії вона від-
мовляється від свого попереднього рішення одружитися з Ман-
гемом на користь господаря дому. спочатку виявляється, що її 
симпатичний знайомий гектор – це чоловік Хашебай, а зі свого 
боку, Хашебай не здобуває успіху в зусиллях переконати Еллі не 
одружуватися з Мангемом (акт 1). тоді в діалозі між Еллі та Ман-
гемом останній підпадає під навіяний нею гіпноз, засинає, не ви-
тримуючи випробувань, відтак Еллі віддає перевагу Шотоверу 
(акт 2). Крім того, ситуація ускладнюється прибуттям грабіж-
ника, якого виявляють і замикають в пивниці. Фінал приносить 
розв’язання бомбардуванням німецькими літаками (дія відбува-
ється підчас першої світової війни), де гинуть як грабіжник, так 
і нещасливий наречений – така собі пародія на deus ex machina. 

завдяки принципові редукції дії рішення приймаються на 
основі обговорення припущень, їх прийняття або спростуван-
ня. Наприклад, можна послатися на діалог Манген – Шотовер, 
де з’являється мотив розчарування фатумом. M.: Who will stop 
me? S. (emerging): My daughter. (He makes for the door leading to 
the hall). M. (following him): Mrs. Hushabye! Do you mean to say she 
brought me here to break me off? S. (stopping and turning to him): 
I know nothing more than I have seen in her eye. She will break it off. (1). 
(М. Хто зупинить мене? Ш. (виникаючи) Моя дочка. (він простує 
до двері, яка веде до холу). М. (слідуючи за ним) Пані Хашебай! 
Ви хочете сказати, вона привела мене сюди, щоб розчарувати? Ш. 
(зупиняється і повертається до нього) я нічого не знаю більше 
того, що бачу в її очах. Вона розчарує вас). Ідіоматичний вислів 
«відламати» (BREAK OFF) тут передає імпліцитну абстракцію 
«розчарувати» – вона стає макропредикатом цілої дії. 

Несумірність образів уявного нареченого з реальністю стає 
причиною розчарування, яке розкривається в діалозі Манген – 
Еллі, що передує кінцевому випробуванню і розриву. M.: Suppose 
I go straight to Mrs. Hushabye and tell her that you’re in love with her 
husband. E.: She knows it. M.: You told her! E.: She told me. M. (clutch-
ing at his bursting temper): Oh, this is a crazy house. Or else I’m going 
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clean off my chump. Is she making a swap with you – she to have your 
husband and you to have hers? E.: Well, you don’t want us both, do 
you? (2). (М. уявіть собі, що я іду просто до Хашебай і кажу їй, що 
ви – коханка її чоловіка. Е. Вона знає це. М. Ви їй сказали. Е. Вона 
мені сказала. М. (стискаючись від вибуху свого темпераменту) 
о, це божевільна хата. або інакше я накиваю п’ятами. Що, вона 
робить обмін з вами – їй ваш чоловік, а вам її? Е.: гаразд, ви не 
хочете нас обох одразу, чи не так?). Фальшивий образ SWAMP 
(обмін) дезорієнтує поведінку Мангена, який виявляється не-
здатним зрозуміти жіночу стратегію. Ще одна ідіома CLEAN OFF 
CHUMP (ушиватися, накивати п’ятами) відсилає до абстракції 
ESCAPE (втечі, вигнання). от чому гіпноз Мангена в наступній 
сцені символізує його поразку, невміння розуміти сенс речей.

зі свого боку, мотив розчарування як провідної пристрасті 
виявляється у діалозі Еллі – Шотовер. E.: There seems to be noth-
ing real in the world except my father and Shakespeare. … The one 
thing that was left for me was the Captain’s seventh degree of concen-
tration; and that turns out to be – S.: Rum. (3). (Е. здається, у світі 
немає нічого реального, крім мого батька і Шекспіра. Єдина річ, 
що мені лишилася – це сьомий щабель концентрації Капітана, 
і він виявляється нічим іншим, як – Ш. ромом). Постійно роз-
глядаючи речі з їх негативного боку, Еллі відсилає до ще однієї 
імпліцитної абстракції  – (зречення) як стану духу. тоді у п’єсі 
відтворюється романтичний мотив втрачених ілюзій, до якого 
зводиться дія. Нігілізм становить справжній предмет художньо-
го дослідження. 

редукція дії становить основу сценічної притчі, яка виразно 
простежується в «святій Іоанні» – сценічному життєпису Жан-
ни д’арк, де дію зосереджено у перших трьох сценах, побудова-
них як міракль, решта ж – це дискусія над подіями, які розгля-
даються як низка див. саме дивом виглядає вже перший крок 
героїні у військовій кар’єрі, коли вона потрапляє до війська за-
вдяки незвичному рішенню (1). за цією ініціацією слідують ви-
пробування: Жанна відгадує, хто є дофіном, упізнає синю Бо-
роду (2). Після цих чарівних преображень як дарунок вищих сил 
надходить вирішальний аргумент на користь наступу – несподі-
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вана зміна вітру, що й дозволяє Жанні успішно переконати Ко-
роля вирушити до походу (3). за демонстрацією ворожого табору 
без впливу на перебіг наскрізної дії (4) слідує диспут Жанни з 
удаваними прихильниками, за чим катастрофа стає неминучою 
(5). Критичний момент тут – сперечання між Жанною та коро-
лівським двором. 

зміст висловів тут такий, що за відкрито проголошеними ре-
пліками вичитується абстрактний мотив, який конкретизується 
в катастрофі – зрада, саме він визначає зміст сцени 5. Критичним 
моментом стає діалог між Жанною та дюнуа. D.: […] Pluck and 
impetuosity are good servants in war, but bad masters […] We never 
know when we are beaten: that is our great fault. J.: You never know 
when you are victorious: that is a worse fault. […] You would have been 
besieged in Orleans still, you and your councils of war, if I had not made 
you attack. […] D.: I think that God was on your side; for I have not 
forgotten how the wind changed, and how our hearts changed when you 
came; […] and I tell you that your little hour of miracles is over, and that 
from this time on he who plays the war game best will win […] J.: […] 
your art of war is no use, because your knights are no good for real fight-
ing. War is only a game to them, like tennis […] do you think men that 
are fighting for France and for God will stop to bargain about ransoms, 
as half your knights live by doing? No: they will fight to win […] D.: […] 
But I know Joan: and I see that some day she will go ahead when she 
has only ten men to do the work of a hundred (5). (д. Хоробрість і 
завзятість добрі слуги у війні, але погані господарі. Ми ніколи 
не знаємо, коли зазнаємо поразки: ось наша велика помилка. Ж. 
Ви ніколи не знаєте, коли здобудете перемогу, це ще більша по-
милка. Ви б були розбиті під орлеаном, ви і ваша військова рада, 
якби я не змусила вас до наступу. д. гадаю, Бог був на вашому 
боці, я ж не забув, як змінився вітер і як змінилися наші серці з 
вашим прибуттям. але я кажу вам, що маленькі години дива вже 
позаду, і тепер виграє той, хто краще веде військову гру. Ж. Ваш 
спосіб війни не має користі, оскільки ваші лицарі не придатні 
для справжньої боротьби. для них війна – лише гра, як теніс. Ви 
думаєте, що люди, які змагаються за Францію і Бога, зупиняться, 
щоб вести торги про викуп, з яких живиться половина ваших 
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лицарів? Ні, вони боротимуться, щоб перемогти. д. але я знаю 
Жанну, і  знаю, що одного дня вона піде на чолі десятьох, щоб 
зробити роботу сотні). 

Може здатися, що тут йдеться про суперечність між мрією, 
уособленою Жанною, та тверезим рішенням, яке ніби то пропо-
нує дюнуа, та раціональність її опонента виявляється позірною: 
аргументи Жанни – згадка не лише про дивовижні події, але й 
про реальні кроки. В  сперечанні фактично обговорюються аб-
стракції RANSOM / BARGAIN (викуп / торги) та GAME (гра). 
Байдужість лицаря до перемоги виявляється в його ставленні до 
подій як до гри, до військової забави, де фіктивні явища беруться 
як реальні. цим і доводиться брехливість позиції дюнуа: Жан-
на називає тих, хто «змагається, щоб перемогти», тобто тих, для 
кого перемога стає справою існування, а не гри. такий екзистен-
ційний аргумент доводить боягузтво і зрадливість її опонента. 

«Майор Барбара» зводить дію до простого примирення між 
батьком андершафтом та його бунтівною дочкою Барбарою. 
Батько знаходить засоби переконати свою дочку, здійснивши 
угоду з її нареченим Кюзіном і зробивши його своїм прихильни-
ком. Більше того, драма відтворює відому абстракцію блудного 
сина. лише 2-й акт містить вставні епізоди спілкування з пред-
ставниками різних верств населення, зокрема, протилежного 
класу. це своєрідне інтермецо дає нагоду для збіжного розви-
тку поглядів у дискусії в салоні в завершальному 2-му акті. Ви-
рішальним моментом стає розмова андершафт – Кюзін у фіналі. 

U.: Do you love the English? C.: No. Every true Englishman detests 
the English […] U.: That is what comes from your gospel of love, is it? 
C.: May I not love even my father-in-law? U.: Who wants your love, man? 
By what right do you take the liberty of offering it to me? […] Pity and 
love have broken in your hand: forgiveness is still left. C.: No: forgiveness 
is a beggar’s refuge. I am with you there: we must pay our debts. U.: Well 
said. (3). (а. Ви любите англію? К. Ні. Кожен правдивий англієць 
скаже, що зневажає англію. а. це виводиться з вашого Єванге-
лія любові, чи не так? К. Чи можу я не любити навіть мого тестя? 
а. та кому потрібна ваша любов, чолов’яго? за яким правом ви 
дозволяєте собі пропонувати її мені? Милість і любов луснули у 
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вашій країні: лишилося тільки пробачення. К. Ні, пробачення – 
це притулок жебраків. тут я з вами: ми повинні платити борги. 
а. добре мовлено). Вирішальне значення тут дістає мотив DEBTS 
(борги), що відсилає до абстракції DUTY (обов’язок). Відтак по-
ведінка повинна здійснюватися IN DUE COURSE (обов’язковим, 
належним чином). так наречений пристає на бік андершафта, 
який виявляє йому його власні суперечності. 

«Надто правдиве щоб бути добрим» – це історія злодія, який 
навернувся і став проповідником. Попри очевидні намагання 
викриття світових абсурдів драма становить типовий приклад 
реконструкції середньовічного мораліте про навернення гріш-
ника. Вихідний конфлікт хворої дочки з надміру пестливою 
матір’ю розв’язується з появою злодія, який спокушає дочку вті-
кати разом з ним з дому (акт 1). далі цей злодій разом з помічни-
ком (його колишня жертва) з’являються в цілком іншій місце-
вості як респектабельні добропорядні особи (акт 2). Фінальний 
акт пропонує розв’язання конфліктів як відмову від матерів і 
батьків (сам колишній злодій виявляється сином проповідника, 
так що колишня хвора дочка постає лише знаряддям його преоб-
раження). ця редукована схема дії відтворює фабулу 1-ї новели 
декамерона дж. Боккаччо, але лише як предмет нового пароді-
ювання, де мотивація дії заміщається чарівними преображен-
нями, а сама дія передається лише в дискусіях. сцену спокуси, 
наприклад, передано в такій розмові між злодієм та пацієнткою: 
P.: I suppose you said ‘Right you are, Sweetie’ or something vulgar like 
that. B.: Wrong. I said, ‘If that girl had any sense she’d steal the neck-
lace herself ’. P.: Oh! This is getting interesting. How could I steal my 
own necklace? B.: Sell it; and have a glorious spree with price. (П. Мені 
здається, ви сказали, мила чи щось вульгарне на кшталт цього. 
злодій. Неправда, я сказав: коли б ця дівчина мала глузд, вона 
б сама вкрала намисто. П. о, то вже стає цікавішим! як я можу 
вкрасти своє власне намисто? злодій. Продати його і мати славну 
насолоду за його ціну). Ключовий мотив тут – SPREE (насолода). 
саме він спрямовує цікавість, викликану незвичною пропози-
цією. зі свого боку. він відсилає до ще загальнішої ідеї LUXURY 
(розкошества), що становить провідний образ життя. от чому 
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запропонована «насолода» становить лише знаряддя, принаду в 
спокусі. абстракції керують діями і визначають прийняття рі-
шень, це й уможливлює зведення дії до дискусії. 

отже, досвід І. Кочерги та Б. Шоу виявляється суголосним в 
тому сенсі, що в обох драматургів основою драматичного синте-
зу стають абстракції, породжені осмисленням реалістичних де-
талей, що приходять на взамін старим вимогам триєдності часу, 
простору, дії. зокрема, новації Б. Шоу полягали аж ніяк не у від-
киданні схем «добре зробленої» п’єси його попередників, як він 
декларував. Навпаки, такі схеми цілком зберігаються в його дра-
мах. справжньою новацією стало впровадження епічної манери 
оповіді до драми як наслідок редукції дії і створення сценічної 
дискусії, і саме в цій новації поруч з Б. Шоу виступає український 
драматург Іван Кочерга. така епічна наснаженість оповіді пере-
тинається з драматичною напругою, переймаючи часом її місію, 
коли відбувається редукція акції, натомість діалогічні альтерна-
тиви, їх обговорення стають справжніми рушіями становлення 
драматичної цілісності. Можна твердити про притчові абстрак-
ції, де відроджуються прийоми алегоричного барокового театру, 
що виникають на основі діалогічних сперечань, зіткнення думок 
і точок зору дійових осіб. разом з абстрагуванням персонажів, 
що стать носіями масок у виставі, редукція акції дає місце від-
творенню ритуалістики, етикету, усталених форм поведінки як 
основи інтеграції на взамін драматичній дієвості. Можна сказа-
ти, традиційна вимога триєдності часу-простору-дії як основи 
драматичної цілісності поступається місцем дискусії з її рито-
рикою, де реалістичні деталі переосмислюються в абстрактному 
ключі як нові основи драматичного синтезу. IM
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2. сценарні властивості літератури  
від прози до лірики  33

Відзначені особливості «нової драми», цілісність якої спи-
рається на абстрактне мислення, на перетворення побутових 
деталей у символи фундаментальних уявлень і архетипів, на 
відсилання реалій повсякдення до загальних принципів буття 
було результатом історичного розвитку, який вже на межі ХІХ 
та ХХ ст. позначав спільність театру та красного письменства і 
визначав тенденції їх синтезу. Вже теофіль готьє, критично оці-
нюючи стан сучасного йому театру, уїдливо зазначив: «у всіх 
театрах Парижа щовечора ставлять одну і ту ж п’єсу під різни-
ми назвами». цей вислів, наведений М. Волошиним 34, засвідчує 
кодифікацію театральної риторики до такої міри, де умовності 
втрачають первинний сенс і потребують критичного переосмис-
лення. Місію такої критики виконувала проза, розвиток якої в 
окреслений період виявив виразні ознаки активної взаємодії з 
процесами оновлення театру. 

В історії світового сценічного мистецтва початок ХХ ст. по-
значений появою режисерського театру і переходом до нього 
від колишнього акторського театру, відкриттям і поширенням 
нових підходів до акторської гри, нарешті, виникненням кіне-
матографа і його утвердженням як принципово нового виду 
мистецтва. Нова практика виконавського мистецтва позначи-
лася на літературній творчості, зокрема, на риторичних засобах 
та оповідній техніці завдяки тому, що було переглянуто саму 
концепцію інтерпретації тексту. це далося взнаки насамперед у 

 33 апробацію матеріалів здійснено в публікаціях: Юдкін-ріпун І. М. театральні 
реформи початку ХХ століття як джерело розвитку оповідних засобів літе-
ратури: україна – Польща – росія / слов’янські обрії. Вип. 9. XVI міжнарод-
ний з’їзд славістів. М. Белград, сербія, 20–27 серпня 2018 р.. доповіді укра-
їнської делегації. Київ, 2018. (НаН україни. Національний комітет славістів. 
Національна Бібліотека україни ім. В. І. Вернадського). с. 245–259; лірика – 
монодрама – поетичний театр: доробок Максима рильського і Володимира 
свідзинського як проблема інтерпретації. 9 міжнародний конгрес україніс-
тів. Мистецтвознавство. Культурологія, Київ: ІМФЕ, 2019. с. 311–324 .

 34 цит. Волошин М. лица и маски. лики творчества. Москва. Наука, 1988. C. 126. 
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макроскопічній синтаксичній організації оповіді. В предикації 
спостерігається специфічна мотивація та опосередкований опис 
подій, відтворення драматичних перипетій. В  суб’єктній пер-
спективі помітні персоніфікація і розширення кола учасників 
дії (т.зв. мультиплікація персонажів), прийоми монодрами, со-
лілоквія, внутрішні монологи. 

розширення уявлень про інтерпретацію, про можливості ви-
тлумачення тексту як продуктивного процесу чітко висловив 
В.  І. Немирович-данченко у полеміці з Ю. І. айхенвальдом, по-
силаючись на євангельську притчу про зерно, заронене в землю: 
«для того, щоб від зерна, закинутого до душі актора, з’явилося 
справжнє, нове творіння мистецтва, авторський задум пови-
нен вмерти в душі актора, як проста пшенична зернина повинна 
вмерти в землі»  35. Когнітивна метафора зернини (зокрема, зерни-
ни драми) стала згодом одним з провідних понять акторської гри. 

Вихідною точкою театральних реформ було те ж, що й фор-
мування новоєвропейської прози – відмова від умовностей, як 
риторичних, так і театральних «штампів», що з одного боку, ві-
дображувало явища відчуження і дезінтеграції культури, а з ін-
шого – тягло за собою шукання нових основ цілісності худож-
нього тексту. Навзамін конвенцій висувалася інтерпретація: 
зокрема, відповідь реформатори шукали в новому розв’язанні 
так званого парадоксу дідро про те, що адекватне відтворення 
образу актором потребує відсторонення і відсутності співчуття. 
Чи не уперше цю вихідну тезу «театру удавання» піддав сумні-
ву а. П. ленський (1894), вказавши на значущість «самовладання 
актора», а відтак проклавши шлях до синтезу «удавання» і «пе-
реживання» як основи розв’язання парадоксу   36. Наслідком пе-
регляду зазначеного парадоксу стало утвердження уявлень про 
продуктивність рефлексії, самоспостереження як основи інтер-
претації. розвиток рефлексії на основі співчуття та співпережи-

 35 Немирович-данченко Вл.и. о творчестве актера. Хрестоматия. изд. 2-е, 
допл. сост., ред., автор статей В.я. Виленкин. Москва: искусство, 1984. C. 146 

 36 ленский а. П. заметки актера (1894) / ленский, а. П. статьи. Письма. за-
писки. изд. 2-е. Москва: искусство, 1950. C. 146; Пор. захава Б.Е. Мастерство 
актера и режиссера. изд. 2-е, допл. и испр. Москва: искусство, 1969. C. 33, 59. 
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вання (симпатії), а не всупереч їй, було покладено в основу вчен-
ня К.  с.  станіславського про «публічну самотність» актора на 
кону, де інтерпретація мислиться як ідентифікація власної осо-
би актора з персонажем, а відтак і як самопізнання і самозабуття 
актора в ролі   37, звідки виводиться завдання «припинити бути 
особою, пов’язаною із звичайним життям»  38. Входження в образ 
ролі становить створення «кола публічної самотності», відтак 
актор повинен знаходити «творчі сили в ньому самому»  39. 

розширення можливостей інтерпретації тягло за собою 
принципово нові завдання для інтерпретаторів, невідомі для 
старого театру. Насамперед поставало завдання відтворення  
в уяві всього того, що лежить за іманентними даними тексту  40, 
відтак частковості, подані в театрі, так само як і в прозі, витлу-
мачуються як синекдоха, що передбачає ціле, яке повинно бути 
відтвореним в уяві. це доповнює відомі прийоми театральної 
метонімії, коли деталі ставали позначками абстракцій (папір – 
повідомлення, келих – отруєння і т.  ін.) та гіперболізації, за ві-
домим порівнянням сцени із збільшувальною оптикою. звідси 
ж випливає прийом інтерпретації ролі від протилежного, через 
шукання альтернатив  41, добре відомий в україні з часів бароко-
вої казуїстики шкільної драми, зокрема, з прийомів антифрази, 
широко вживаних г Квіткою-основ’яненком, коли сенс вислову 
стає протилежним його дослівному значенні. 

своєю чергою, коли, за К. с. станіславським, «актор повинен 
іти до ролі від себе»  42, звідки випливала і недооцінка словесно-

 37 станиславский К.с. Беседы К.с. станиславского в студии Большого театра 
в 1918–1922 гг. записаны К.Е. антаровой. Москва: искусство, 1952. C. 41, 78.

 38 станиславский К.с. Беседы … с. 63.
 39 станиславский К.с. Беседы … с. 44, 30.
 40 «Ви не беріть лише того моменту життя, який вам  – умовно  – запропо-

нований роллю … малюйте в своїй уяві ціле життя» (станиславский К. с. 
Беседы … с. 86), зазначав К.с. станіславський. 

 41 за відомою формулою К.с. станіславського: «Ніколи не забувайте, граючи 
злодія, шукати, де він добрий» (станиславский К. с. Беседы … с. 60). зокрема, 
Є. Б. Вахтангов пропонував «прийом … створення додаткових перешкод» (цит. 
горчаков Н. М. режиссерские уроки Вахтангова. Москва: искусство, 1957. C. 81). 

 42 цит. Кнебель М.о. Михаил Чехов об актерском искусстве / Чехов М.а. ли-
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го тексту театром переживання, то В.  І.  Немирович-данченко 
поглибив цей підхід: «цього мало – іти від себе. Ви повинні від 
себе знаходити те самопочуття, яке диктується… автором»   43. 
тому для нього значно важливіший словесний компонент сце-
нічної гри, бо ж «всі завдання актора лише тоді досягнуть залу, 
коли увіллються у … фразу. Фраза – це і є найголовніше за зміс-
том»  44. В уяві актора текст ролі повинен доповнювати «струмінь 
невимовлених слів»   45, тобто внутрішній монолог, створений 
виконавцем. 

акторська техніка побудови внутрішніх монологів спрямо-
вана на розкриття невиписаних в тексті драми обставин   46. На 
цій основі М.  а.  Чехов розвинув концепцію самоспостережен-
ня, де складається уявлення не лише про роздвоєння свідомос-
ті актора під час гри (на образ самого себе та образ ролі), але і 
про виникнення в уяві актора третьої особи: «Ваше вище я стає 
вашою другою свідомістю», однак «поряд з натхненням, що схо-
дить від вищого я, повинен зберігатися і здоровий глузд нижчо-
го я»  47. звідси виводиться красномовний висновок: «створений 
вами сценічний образ є носієм третьої свідомості»   48. Не лише 
подвоєння, але і потроєння, а в перспективі відбруньковування 
«гомункулусів» складає основу поділу свідомості і виникнення 
тимчасових уявних дійових осіб – учасників процесу рефлексії. 
тут відбувається, як наголошує Н. В. рождественська, «насліду-
вання тому образові, який виник в уяві актора», що «викликає 
такий же емоційний відгук самого актора, як і реально наявні 

тературное наследие. В 2 т.. т. 2. Москва: искусство, 1986. C. 11.
 43 Немирович-данченко Вл.и. о творчестве … с. 180. 
 44 Немирович-данченко Вл.и. о творчестве … с. 166. 
 45 цит. Кнебель М. о. Школа режиссуры Немировича-данченко. Москва: ис-

кусство, 1966. C. 101.
 46 так що, за с. г. Бірман, «я повинна з тексту п’єси вичитати потаємне життя 

образу» (Бирман, с. г. Путь актрисы. изд. 2-е. Москва: Всероссийское теа-
тральное общество, 1962. C. 231). 

 47 Чехов М.а. о технике актера. Литературное наследие. В 2 т. т. 2. Москва: 
искусство, 1986. C. 265.

 48 Чехов М.а. о технике … C. 266.
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обставини»  49. отже, в акторській інтерпретації тепер ставиться 
вимога самооцінки не лише збоку, з дистанції, але і з різних то-
чок зору; більше того, вимагається доповнення авторського тек-
сту в уяві власним внутрішнім монологом. 

так формуються компоненти того, що а. а. реформатський 
запропонував назвати трансцендентною структурою тексту, не 
виявленою іманентними засобами, але передбаченою імпліцит-
но   50. саме трансцендентним компонентом є те, що В.  І. Неми-
рович-данченко називав «другим планом» ролі  51, що добудову-
ється уявою актора про не згадані події, зокрема, за допомогою 
внутрішнього монологу. тут йдеться не лише про прихований 
підтекст (зокрема, про пресупозицію та імплікацію), а про те, що 
відсутнє в іманентних даних тексту, але без чого текст позбавле-
ний сенсу і що повинно бути розкрито в інтерпретації. саме такі 
«відсутні структури» (у. Еко) стають визначальним чинником 
переносу нової практики інтерпретації з театру до літератури. 

зазначені відкриття виконавського мистецтва відобразили-
ся в літературі передусім в новаціях драматургії – в так званій 
новій драмі, започаткованій у скандинавії (г.  Ібсен, а. стрінд-
берг та ін.), де розвивалися прийоми непрямого, опосередкова-
ного зображення подій, зокрема, через згадування в репліках 
персонажів (як вбивство тузенбаха на дуелі в «трьох сестрах» 
а. П. Чехова), у символістській драмі (М. Метерлінк, л. андре-
єв), де основний сенс містився у підтексті. Новій виконавській 
практиці стало суголосним і відродження містеріального театру 
(насамперед, барокової шкільної драми), традиції якого, зокре-
ма, в Польщі майже не переривалися («дзяди» а.  Міцкевича, 
«Кордіан» та «Баладина» словацького). це засвідчено творчістю 
діячів «Молодої Польщі» (приміром, «Весілля» ст. Виспянського 
з привидами як дійовими особами, драми ст. Пшибишевського 
і його творчий маніфест). особливо промовиста тут творчість 

 49 рождественская Н.В. Проблемы сценического перевоплощения. ленинград, 
1978. (ленинградский институт театра, музыки и кинематографии). C. 42, 47.

 50 реформатский а.а. структура сюжета у л. толстого (1928). Лингвистика и 
поэтика. Москва : Наука, 1987. C. 181–182.

 51 Немирович-данченко Вл.и. о творчестве … с. 206. 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



59

Інтерпретація та інтеграція тексту....

т. Міцінського, чия повість «Ксьондз Фауст» про кохання Імоге-
ни до місцевого священика побудована за канонами барокового 
театру як дискусія щодо культу люцифера з прикладами у поді-
ях сучасності (землетрус у Мессіні). 

однак і поза програмною, цілеспрямованою трансляцією теа-
тру до літератури відбувалася значно глибша взаємодія. Найоче-
виднішим результатом розвитку нових концепцій інтерпретації 
в літературі стало виникнення сценаристики як особливого різ-
новиду прози – від кіноповістей о. довженка до режисерських 
партитур, де драматичні тексти оздоблювалися коментарями. 
авторська рефлексія тут фіксувалася в тексті так само, як актор-
ська рефлексія передбачається виконавською практикою нового 
режисерського театру. 

Через посередництво драматургії вплив виконавської прак-
тики на літературу сягав значно глибше, оскільки вже в ХІХ ст. 
відбувалася драматизація прози: приміром, для «Мадам Боварі» 
показовим вважалася відсутність зовнішніх ознак драми, оскіль-
ки в г. Флобера взагалі «домінуючими виступають … узагальне-
но-описова оповідь, невласне-пряма мова»  52, а вже через кілька 
десятиліть саме цей роман уславився інсценізацією з а. Коонен 
у головній ролі. схоже відбувалося і в музичному театрі, де «ро-
мео і джульєтта» с. Прокоф’єва спростував думку попереднього 
століття про неможливість балетної інтерпретації шекспіріани. 
особливий вияв цих літературно-театральних взаємин станови-
ла так звана «баладизація» прози, де «посилена драматизація ви-
кладу сприяє стислості викладу», як у повісті К. Чапека «перша 
рятувальна» 53. Відомі також генетичні взаємини між прозовими 
та драматичними творами, як у а. Чехова між «Чайкою» та «Нуд-
ною історією», «Вишневим садом» та «у знайомих» 54. 

 52 Наливайко д. с. драматизація структури роману в літературі ХІХ ст. Теорія 
літератури і компаративістика. Київ : Києво-Могилянська академія, 2002. 
C. 254.

 53 Копистянська Н.Х. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства. 
львів: ПаІс, 2005. C. 236.

 54 Паперный з. с. записные книжки Чехова. Москва: сов. писатель, 1976. 
C. 378, 324.
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Водночас відбувається зворотний вплив літератури, що при-
водить до виникнення так званого епічного театру (Б. Брехт), ви-
токи якого сягають ще традицій «баладної опери» (в україні у те-
атрі леся Курбаса та драматургії Миколи Куліша). це виявилося, 
зокрема, у феномені редукції дії, винесення її за межі сцени (як 
у Б. Шоу, а. Чехова). одним зі свідчень зворотного впливу епіки 
на драматургію була заміна єдності і стислості дії поданням на 
кону життєпису героя, сценічною демонстрацією окремих епізо-
дів як у романі виховання або в бароковій агіографічній містерії, 
у мораліте («Комедія притчі про блудного сина» с. Полоцького). 
така побудова особливо помітна в історичних драмах, в тому 
числі про події сьогодення: у Польщі – у с. Жеромського («сул-
ковський»), в україні – в І. Кочерги («Майстри часу»), М. Куліша 
(«Народний Малахій»), в росії – в М. Булгакова («Біг»). ця епічна 
новація у театрі стала нормою в кінематографі. 

особливо вагомим чинником взаємин театру та літератури 
був конвергентний розвиток драматургії та прози, що виявило-
ся насамперед на терені риторики, зокрема, в синтаксисі тексту 
оповіді. їх єднає вже фіктивність сценічного і нарративного про-
стору попри можливу відмінність часу (в драмі завжди спрямо-
ваного на майбутнє розв’язання конфлікту). так само, як у театрі 
усунення штампів і конвенцій потягло за собою перегляд основ 
сценічної інтерпретації, у прозі заперечення риторичних умов-
ностей визначило дві взаємопов’язані проблеми: неозначеність 
семантичного навантаження слова, зокрема його зображаль-
них можливостей, які раніше були пов’язані з нині втраченими 
умовностями і потребували тепер особливого витлумачення – з 
одного боку; обґрунтування цілісності тексту, що тепер не ви-
водилася безпосередньо за риторичними нормами з іманентних 
словесних даних – з іншого боку. драма, зокрема, санкціонувала 
перенесення на сцену мовленнєвої стихії 55. спонтанність тексту 
зумовлює необхідність спеціальної інтерпретації, а відтак і звер-

 55 за висловом І. Ф. анненського, а. П. Чехов «показав силу нашого розмов-
ного мовлення як стихії суто і навіть суворо літературної» (анненский и. Ф. 
Книги отражений. Москва : Наука, 1979. C. 460).
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нення до відсутнього в тексті, трансцендентного змісту, що від-
повідає театральному «другому плану». 

роль трансцендентного другого плану як альтернативи позі-
рним сюжетам засвідчений вже таким хрестоматійним прикла-
дом, як чеховська «Чайка», де так звані розімкнуті трикутники 
зміщують звичні очікування розвитку подій, а периферія пере-
ймає на себе центральні функції (зокрема, в епізодичній ролі 
Маші, репліками якої відкриваються всі чотири дії  56). Ще вираз-
ніше присутність того, про що навіть не згадується у тексті, за-
свідчена тут перервою у два роки між 3-ю та 4-ю діями  57. у «трьох 
сестрах» взагалі має місце «дія, що не здійснюється, не-подія», 
поряд з цим виникають ефекти «невільного діалогу, в який скла-
даються одна з одною самі репліки, без відома промовців»  58. цей 
ефект трансцендентних сил з театру переходить до прози. 

зокрема, зниження мотиваційної ролі ситуацій і сюжетики 
у драмі переходить до прози через зведення фабульної основи 
до суто композиційної функції зовнішнього об’єднання подій 
(«оболонковий» сюжет), як мотив «симпозіуму» в циклізації но-
вел («декамерон»), але, на відміну від циклів, тут трансцендентна 
відсутня структура театрального другого плану стає основним 
мотиваційним чинником. така трансцендентна основа дуже ви-
разно простежується в прозі В. а. Немировича-данченка, творця 
самого поняття «другого плану». у повісті «губернаторська реві-
зія» (1895, про кілька днів життя провінційного чиновника і його 
загибель у річці, що скидається на самогубство) драматична не-
відворотність подій визначається співвіднесенням мотивів, про 
які повідомляється лише в репліках «убік», в уривках внутрішніх 
монологів. ці ж засоби розвинуті в одному з перших «театраль-
них» романів (створених слідом за славетною «акторкою Фос-
тен» Е. де гонкура) – «драмі за сценою» (1896) – про долю актриси 
провінційного театру, яка перебуває в «трикутнику» між розлу-
ченим чоловіком у столиці та місцевим багатим «покровителем». 

 56 Паперный з. с. записные книжки … с. 162–164.
 57 Паперный з. с. «Вопреки всем правилам...» Пьесы и водевили Чехова. Мо-

сква: искусство, 1982. C. 150.
 58 там само. C. 175–176.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



62

Ігор Юдкін-Ріпун

героїня здійснює несподіваний крок (розриває з обома), мотиви 
якого розкриваються через уривчасті репліки внутрішнього мов-
лення. записи внутрішніх монологів персонажів, відтворені ав-
тором через невласне-пряму мову, відсилають до подій, далеких 
від оповіді, а водночас фатальних для вчинків персонажів. 

за таких умов нового значення і актуальності здобуває старе 
поняття неоднорідності, змішування (κρασισ) як основи драма-
тичного тексту, його неоднорідності, що збігається з характерис-
тиками прози. спільне джерело як драматичного діалогу так і 
прозаїчної неоднорідності полягає в дезінтеграції і відчуженні, 
подрібненню оповіді на висловлювання частковостей з частко-
вих точок зору, а частковість у драмі тягне за собою неповноту 
вислову, яку належить компенсувати сценічною інтерпретаці-
єю. у прозі подібний ефект досягається опосередковано. Вимо-
га епічної повноти викладу, доведеної до границі, обертається 
таким ущільненням прозаїчної оповіді, коли нагромадження 
подій робить проблемною мотивацію вчинків та зв’язок між 
ними в цілому, а  відтак інтеграцію оповідного тексту. у  прозі 
з’являється та ж спонтанність, що й у театрі з частковістю та не-
повнотою реплік окремих персонажів. Ефекти спонтанності ви-
являються (насамперед у новелістиці) через прийоми сюрпризів, 
несподіваних розв’язань конфлікту, що вже сучасниками сприй-
малися як штампи (приміром, «розбити якесь художнє ціле на 
ряд несподіваних ефектів, сюрпризів»   59) і аналогами «дива» 
шкільної драми. Наслідком конденсації, ущільнення прозаїчної 
оповіді стає неозначеність з необхідністю інтерпретації. Моти-
вація епічної послідовності подій піддається інверсії, оберта-
ючись на спонтанність. та неоднорідність, невизначеність як 
наслідок відчуження і дезінтеграції містить в собі можливості 
поляризації частковостей, виявлення їх контрастів та колізій, з 
якої зростають передумови цілісності. Прозаїчна оповідь приби-
рає риси діалогічної полеміки драми. В прозі складаються уяв-
лення про інше як таке, про альтернативність та негативність в 

 59 Воровский В. В. Нечто о г-не сергееве-ценском. Литературная критика. 
Москва : Художественная литература, 1971. C. 165 
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дусі наведеної рекомендації К.  станіславського щодо шукання 
контрастів образу. своєрідний відгомін цього можна знайти в 
шкільній практиці так званих «літературних судів» (наприклад, 
над персонажами повісті о. толстого «гадюка»). така прихована 
полемічність прози (відома вже від достоєвського) як засіб подо-
лання частковості і спонтанності забезпечує цілісність оповіді 
через можливі антитези. спонтанність перебігу подій сама від-
силає до відсутніх, трансцендентних сил. 

Відкрите в театральній практиці мотиваційне значення того, 
що відсутнє в тексті, що винесено до трансцендентного «другого 
плану», стало вагомим чинником побудови новели, де згаданий 
прийом поверхневого, оболонкового сюжету приховує глибинне 
розгортання подій. Прикладом такої спонтанності, зумовленої 
глибинним «другим планом» може бути оповідання «ананке» 
с. Жеромського: поверхневий сюжет тут – відвідування оповіда-
чем пошти в містечку за листами від коханої, розвиток стосунків 
між ними, але основну подію становить несподівана катастро-
фа: дружина керівника пошти разом з дітьми йде з дому. така 
ж основа у оповіданні а. Платонова «Юшка». Поверхневий сю-
жет  – життєпис дивака, хворого допоміжного робітника в ма-
ленькому містечку, який дратує своєю поведінкою мешканців і 
гине випадково від люті одного з них. основу ж складає таїна 
його життя, яка розкривається опосередковано, коли після за-
гибелі до містечка приїздить дівчина, що виявляється сиротою, 
про яку чверть століття дбав цей дивак. у с. Васильченка спон-
танність подій та розчинення вихідного конфлікту в хаосі замі-
няє традиційне розв’язання сюжету, відсилаючи до того, що явно 
не висловлено. Наприклад, у оповіданні «Кам’яне царство» події 
подано очима хлопчика-жебрака, закусаного собакою дачника, 
де катастрофу вмотивовано хаосом хижого суспільства, до якого 
відсилає уявлення героя про бездушних ляльок, ідолів. за сюже-
том жебрацтва прозирають мотиви людожерства. 

Мотивація подій і вчинків тим, що винесено за межі тексту, що 
є трансцендентним, визначає присутність у прозі згаданого вже 
способу непрямої, опосередкованої інформації про події розказа-
на подія сама вже належить до відсутніх, оскільки розповідь по-
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винна бути перевірена щодо правдивості, де «театр уяви» читача 
стає такою перевіркою, що особливо наочно виявляється в нове-
лістиці. там подаються лише частковості і необхідно уявити ціле, 
особливо за умови розвинутого діегезису, коли оповідь ведеться з 
різних ракурсів, через внутрішній світ різних персонажів як посе-
редників між різними постатями. така подвійна рефлексія виво-
диться з театрального прийому «сцени на сцені», який стає також 
засобом втечі від конфлікту до простору гри. цей прийом широко 
вжитий у «дрібному бісі» Ф. сологуба, де у фіналі персонаж Пе-
редонов перед убивством заманює до дому і обеззброює жертву 
своїм удаванням невинних намірів. театральними умовностями 
позначена любовна гра й головних героїв  – саші та людмили. 
В улюбленій повісті о. толстого «Ібікус (пригоди Невзорова)» не-
сподіваний дарунок від вищих сил – винайдення «змагання тар-
ганів» – стає порятунком для героя (вигнанця на еміграції), і саме 
«сценою на сцені» з такої гри завершується оповідь. 

трансцендентна мотивація подій у прозі дається взнаки че-
рез особливості побудови предикатної ієрархії тексту, зокрема, 
через виявлення так званих неявних предикатів та макроско-
пічних предикатів. Неявна предикація виявляється, зокрема, у 
переосмисленні тексту як притчі в алегоричному ключі, умож-
ливлюючи виявлення справжніх мотивів учинків героїв. такий 
алегоризм засвідчений вже п’єсами о. островського («остання 
жертва»  – розкриття суті героя через удавання, «ліс»  – відси-
лання до вчинків благородного розбійника). саме використан-
ня ефекту неявної предикації уможливлює розвиток так званої 
«спіральної новели» (термін П.  гейзе), де послідовність оповіді 
про події становить інверсію природної їх послідовності: спо-
чатку подається розв’язання конфлікту, зокрема, катастрофа, за 
чим слідує реконструкція (звичайно за спогадами) попередньо-
го ходу подій (хрестоматійні приклади  –«смирна» («Кроткая») 
Ф. достоєвського, «легке дихання» І. Буніна). цей прийом, улю-
блений в кінематографі, уможливлюється тим, що само розгор-
тання вчинків може охоплюватися загальнішими схемами дій та 
відповідними макроскопічними предикатами, що охоплюють ці 
дії. Його витоки коріняться в театральній практиці, зокрема, в 
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прийомах «читання з кінця» або в переробках п’єс через замі-
ну фіналу (трагічного на щасливий, з деякими шекспірівськими 
драмами у 18-му столітті). Незворотність драматичного діалогу 
як прояснення невизначеності виявляється в асиметрії початку 
й кінця, а інверсія стає можливою завдяки єдності дії, що може 
позначатися неявним предикатом. 

Інтерпретаційна практика театру як основа мотиваційного 
компоненту оповіді виявляється у прозі насамперед у новеліс-
тиці, в малих формах, де моделюються перипетії як основні події 
драматичного тексту. за г. Майфетом, цим по суті новела відріз-
няється від роману, де в окремому розділі «дія доходе до кінця й 
зупиняється, в новелі ж вона повинна прискорюватися, досягати 
клімаксу»  60. Проза будується як сценарій, що засвідчено, зокре-
ма, творчою лабораторією М.  Коцюбинського, де новела вини-
кає в задумі, фіксується у чернетці як сценарій для подальшої 
інтерпретації. Виокремлення перипетії як драматичних етюдів 
або одноактівок дозволяє виявити особливості модальної та ас-
пектної характеристики оповіді в масштабі синтаксису тексту. 
одна з особливостей прози, що зазнала впливу театру – це до-
мінування в оповіді так званого аспекту переходу до нової си-
туації, модальності намірів, інтенцій. Новела, зокрема, так само 
як театральна перипетія, подає преображення, перетворення як 
наслідок цілеспрямованої дії, що усвідомлюється через ефекти 
осяяння, раптового осягнення суті подій. такі ефекти з театру 
перейшли до новел о.  гріна, с.  Черкасенка, В.  Підмогильного. 
Наявність трансцендентних мотиваційних сил тут позначається 
не стільки через ефект сюрпризу, скільки в спонтанності вчин-
ків, за якими виявляються ті здібності характерів, які нічим ра-
ніше не було засвідчено і які належать до «другого плану» опові-
ді, до її трансцендентних компонентів. так, у повісті В. Вересаєва 
«Ісанка» типово театральна ситуація випробування непевного 
коханця здійснюється через удавання героїнею невірності. Мо-
дальність істинності, спростування брехні і аспект вичерпаності 

 60 Майфет г. Й. Природа новелі. зб. 1. [Харків:] державне Видавництво украї-
ни, 1928. C. 15.
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процесу визначають сенс основної події – зустрічі колишніх ко-
ханців. героїня своєю поведінкою на зустрічі змушує персонажа 
виказати свої справжні наміри і виявити справжню невірність, 
вмотивовуючи розрив відношень – вичерпання процесу. 

зі свого боку, через інтенції, які стикаються в перипетіях, 
мотивація подій у прозі підводить до проблеми носія інтен-
ції – суб’єктів дії, характери яких визначають потенції вчинків, 
уможливлюють перебіг подій оповіді. спонтанність, невизна-
ченість мотивації, що перейшла до прози з «нової драми», тяг-
не за собою переосмислення суб’єктів – проблему героїв. Вплив 
театру тут дається взнаки в тому, що усувається розмежування 
між суб’єктом оповіді (носієм намірів та здібностей, інтенцій та 
потенцій) та суб’єктом як виконавцем комунікативної ролі. На-
самперед, узагальнюється поняття дійової особи, суб’єкта опо-
віді як у понятті актанту (термін л. теньєра) – учасника події, в 
тому числі не персоніфікованого, носія можливостей та намірів 
здійснення події, інтенцій та потенцій в синтаксичній структурі 
оповіді. зі свого боку, ця синтаксична функція перетинається з 
комунікативними ролями оповіді  – її автора, адресата, свідка. 
розмежування інтенціональних та комунікативних функцій 
суб’єкта стає неістотним, локація тексту (зокрема, авторизація) 
подекуди збігається з позначеною самим текстом вчинком як у 
ролі в театрі. Можна сказати, автор і актор взаємно міняються 
місцями. цей ефект описаний у прозі як внутрішня точка зору  61. 

суб’єкт як учасник дії – актант синтаксичної структури тек-
сту – збігається з суб’єктом як представником ракурсу спостере-
ження і оповідачем. узагальнено-особові та безособові суб’єкти 
приходять до прози з театру, зокрема, через засоби невласне-
прямого мовлення, яке розвивається з театральної солілоквії 
і перетворюється згодом у прийоми «струменя свідомості» як 
запису внутрішнього мовлення. Історично цей процес засвідче-
но вже від Просвітництва, від творчості л.  стерна та його ро-

 61 Приміром, о. М. толстой радив «завжди говорити від лиця дійової особи, 
ніколи не дивитися на неї збоку» (толстой а. Н. Письмо В. П. Полонскому 
04.05.1927 / Переписка а. Н. толстого в 2 т. т. 2. Москва: Художественная 
литература, 1989. C. 42).
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мантичних послідовників, сягаючи в ХХ ст., зокрема, В. Вульф, 
В. Винниченко з їх внутрішніми монологами. оповідь будується 
за принципом контрапункту – зіставлення запису внутрішньо-
го мовлення з відкритою розповіддю про події, класичним взі-
рцем чого став «Клим самгін» М. горького. цей спосіб оповіді 
виходить з театральної солілоквії, діалогу з собою абстрактного 
актора-автора, так що репліки виглядають як приховані цитати, 
а цілий текст як центон з підслуханих промов. 

Метаморфози суб’єктів оповіді у прозі та театрі відбуваються 
в протилежних напрямках. з одного боку – це деперсоналізація 
(«Хтось у сірому» та інші персонажі «Життя людини» л. андреє-
ва), пов’язана з відродженням містеріального театру в символіз-
мі. з іншого боку, це – тотальна персоніфікація, коли актантами 
прози стають і предмети, і обставини. Безособові учасники дії, 
також відроджені в символістських феєріях, виводяться від стій-
ких релігійних уявлень про трансцендентні сили. Варто згадати 
насамперед про Хресну силу, яку славлять на свято здвиження 
Хреста (27.09): відзначалося, зокрема, в службі на це свято «впер-
ше у каноні … особове звернення до Хреста»  62. Іншим відомим 
прикладом уособлення трансцендентних сил, яке перейшло до 
драматургії, може бути фольклорне уявлення про долю. 

Введення нових суб’єктів постає, зокрема, як засіб непрямої, 
опосередкованої оповіді, спостереження очима тих свідків, які ци-
туються в переданні сторонніх джерел. узагальнення цього прийо-
му вело до того, що в дії беруть участь вже такі суб’єкти, як взагалі 
не мають персональних характеристик  63. такий трансцендентний 
персонаж дуже влучно охарактеризований в заключних реченнях 
«доктора Живаго» Б. Пастернака, де підводиться підсумок нічній 
розмові персонажів: столиця, «рідне місто автора … здавалася їм 
тепер не місцем цих подій, а  головною героїнею довгої повісті» 
(підкреслено мною. – І. Ю.). Про довжуючи такі міркування, можна 

 62 скабалланович М.Н. Воздвижение Честного и Животворящего Креста гос-
подня. Киев: Пролог, 2004. C. 106.

 63 за крилатим висловом, панування негативних персонажів у М.В. гоголя ком-
пенсується тим, що «сміх є позитивною особою» (цит. алперс Б. В. актер-
ское искусство в россии. Москвва ; ленинград : искусство, 1945. C. 267).
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дійти висновку, що суб’єктами дії (або споглядання) стають не по-
одинокі постаті-носії інтенцій, а самі конфлікти (між повинним та 
наявним, відображені в цих інтенціях) стають уособленими транс-
цендентними силами, що беруть участь в розвитку подій. 

отже, театрально-літературні взаємини виявляються пере-
дусім в розширенні суб’єктної перспективи оповіді: суб’єктами 
стають учасники дії, точки зору, навіть запропоновані обстави-
ни, що перебувають в неявному вигляді, «за кадром», досягаючи 
в граничному переході тотального уособлення. як у наведеній 
пораді М.  Чехова, відбувається множення точок зору, ракурсів 
спостереження і подання реалій у оповіді. це явище, зрештою, 
відоме вже в драматургії М.  гоголя   64  – ефект мультиплікації 
персонажів, заснований на «гоголівському прийомі включення 
до діалогу або монологу розповідей про нікому не цікавих лю-
дей», так що реальних суб’єктів дії, згадуваних у репліках, значно 
більше, ніж персонажів, і «цілі губернії постають … з іменами і 
прізвищами» 65. оповідний текст виглядає як театр, де персона-
жами стають словесні маски, здійснюючи мультиплікацію пер-
сонажів. 

Водночас ці тенденції персоніфікації та деперсоналізації, 
множення персонажів врівноважуються іншим підходом, що 
також має театральне походження. це – монодрама, яка виникає 
з драматичної поеми саме на межі століть. одним з прикладів 
роману-сповіді, побудованої як монодрама, у слов’янських лі-
тературах стала «Палуба» К. Іжиковського   66. звіт про пережи-
вання героя повісті струменського, поданий у співвіднесенні 
з наведеним у пролозі «палімпсестом»  – історією манускрипту 
«сни Марії дунін» – впроваджує наскрізну когнітивну метафо-
ру «палуба – сцена – сон», частково апробовану в літературній 

 64 тут «складається враження, що дійових осіб … значно більше, ніж насправ-
ді» (Вишневская и.л. гоголь и его комедии. Москва: Наука, 1976. C. 80).

 65 Вишневская и.л. гоголь … с. 77–78.
 66 де, за характеристикою Ю. Кжижановського, здійснено «задум пов’язати 

в одну цілісність повість і науковий коментар до неї» (Krzyzanowski J. 
Neoromantyzm polski 1890-1918. Wyd. 3. Wroclaw etc.: Ossolineum, 1980. C. 279).
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мариністиці, де саме замкнений простір човна ставав місцем ви-
пробування героїв у театральній грі. 

Продовженням вже згаданої традиції «театральних романів» 
у Польщі стала дилогія В. реймонта «Комедіантка» та «Фермен-
ти» (1896) про долю акторки-невдахи. у  першій частині моти-
вація замаху на самогубство акторки яніни (янки) орловської 
внаслідок розчарування, загублених ілюзій, здійснюється через 
висвітлення внутрішнього мовлення героїні, де оповідач вступає 
в приховану полеміку, приміром, у коментарі до поданого невлас-
не-прямою мовою внутрішнього монологу про ставлення до ко-
ханця Владека, що «і не на хвилю не замислювалася, що є його 
власністю» (9 розділ). Натомість справжнім театром, до того ж із 
уживанням прийому «сцени на сцені», стає терен невеличкої за-
лізничної станції, куди переноситься дія в 2-й частині, «Фермен-
тах». центральною подією стає тут божевілля батька героїні, а те-
атр і божевільня постають тут як протилежності, що збігаються. 

дія трилогії «Боротьба з сатаною» ст. Жеромського, зосеред-
жена в першій дилогії («Навернення іудея» та «завірюха») – іс-
торії кохання і смерті ришарда Нєнаського та Ксенії грановської 
(3-й том, «Милість (Charitas)»  – розгорнутий епілог, де батько 
героїні гине у вирі світової війни), розгортається як мелодрама, 
оскільки ці герої демонструють типові амплуа Жертви – слабість 
і залежність від одержаного спадку. Повість виявляє ознаки тра-
гедії долі, де уособленням фатуму стає кримінальний світ, і саме 
кримінальні епізоди були згодом автором перенесені і до дра-
ми «Біла рукавичка» 67. Коли врахувати, що в т. зв. «злодійському 
законі» містяться прослідки кабалістики та рештки хазарських 
традицій   68, то на сцену виводиться потойбічна, трансцендент-
на сила, яка здійснює вирок фатуму і надає епопеї ознак трагедії 
долі. Відверто театральною є розповідь про смерть Ксені, яка за-
хворює під час зібрання і помирає, чуючи голос коханого. 

 67 Pigon St. Nota redaktorska. / Zeromski St. Walka z szatanem. 2. Zamiec. / Zeromski 
St. Dziela. 17. Warszawa: Czytelnik, 1974. C. 265.

 68 зубков Е. а. Возможные упоминания «воровского закона» в «Похождениях 
бравого солдата Швейка». Мова і культура. Вип. 18. т. 1 (176). Київ: Бураго, 
2015. C. 313, 317.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



70

Ігор Юдкін-Ріпун

цікаве свідчення театральності прози залишив Корнелій Маку-
шинський, який в 1914–1918 рр. був режисером польського театру 
Висоцької у Києві. Його повість «Чумацьким шляхом (зоряним 
шляхом)» демонструє один з апробованих символістською драмою 
мотивів  – помирання молодої 19-річної дівчини, чиї внутрішні 
монологи складають основну частину тексту. однак під цим обо-
лонковим сюжетом розігрується значно динамічніший конфлікт – 
забирання в приятеля оповідача, художника чотирирічної дочки 
його колишньою дружиною, що приїздить з америки з новим чо-
ловіком як уособлення лихої долі. Провідним протагоністом цієї 
драми у формі оповідання стає саме дитина. Подібним же чином 
у вже згаданому «Ібікусі» о. толстого саме епізодичний персонаж 
Надя Медведева – акторка одеського кабаре – промовляє пророчі 
слова про мертві очі і бажання вбивати до провідних героїв. Пери-
ферійні постаті стають визначальними (як згадана Маша у чехов-
ській «Чайці»), виявляючи дієвість другого плану. 

Нарешті, справжнім підсумком епохи театральних реформ в 
літературі став незавершений шедевр М.  горького «Клим сам-
гін». одне з сучасних витлумачень епопеї дає підставу вбачати 
в її основі саме театральну проблематику розладнання діалогу, 
непорозуміння між персонажами  69. особливо істотним для те-
атральної практики видається, однак, свідчення того, що «за зо-
внішньою відсутністю зв’язності криється якийсь другий, при-
хований сенс»   70, тобто трансцендентні сили, «другий план». 
додамо, що, побудована як монодрама за самим задумом, епопея 
водночас виводить безліч персонажів і неозначено-особових ма-
сок, за якими виявляються глибинні рушійні сили подій. 

отже, досвід театральних реформ виявляється у розши-
ренні імпліцитного змісту оповіді, зростанні її інтерпретацій-
ного компоненту. у  площині предикації мотивація подій, як у 

 69 «Комунікація … стає фатально безуспішною», так що виникають ефекти 
«діалогу глухих», з яких виводиться трагедія головного героя: «самгін – ге-
рой свідомості, для якої слово ідентичне чину, але який не може знайти своє 
слово» (Маркович а.В. с кем спорил Клим самгин? Благовещенск, 2013. 
(Благовещенский государственный педагогический институт). с. 210). 

 70 Маркович а.В. с кем спорил … с. 192.
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акторській грі, визначається потойбічними, трансцендентни-
ми щодо тексту чинниками, які не виявлено іманентними тек-
стовими засобами. оповідна техніка переймає з театру засоби 
внутрішнього мовлення, сцени на сцені як основи непрямого, 
опосередкованого зображення подій. Новела подає драматичну 
перипетію відповідними аспектними та модальними засобами 
предикації. у площині суб’єктної перспективи дійові особи опо-
віді мисляться як носії конфліктів між наявним та повинним, 
між метою та можливостями її досягнення, визначаючи розгор-
тання подій. значущість суб’єктів визначається персоніфікацією 
та деперсоналізацією (реіфікацією, уречевленням дійових осіб), 
впровадженням учасників дії та концентрацією внутрішнього 
світу суб’єкта за типом монодрами. суб’єктна перспектива опо-
віді пов’язується з комунікативними функціями, з розгортанням 
діалогічних відношень. 

своєю чергою, драматичні властивості лірики як прихова-
ної полеміки виявляються через опосередкованість вислову 
(т. зв. діегезис), що визначає місце монодрами як моделі її сценіч-
ного тлумачення. у ліричному творі як монодрамі відбувається 
преображення особистості посередника, через чий внутрішній 
світ подаються зауважені ним події, яким відповідають особис-
тісні іпостасі. Прийоми герменевтичної та сценічної інтерпре-
тації пов’язані з переходами між суб’єктною перспективою та 
предикатною ієрархією, характерами та ситуаціями, передбача-
ючи відсилання до прототипів. Коли для М. рильського театра-
лізація лірики пролягає через внутрішній світ змальованих осо-
бистостей, то для В. свідзинського шлях до театру второвують 
ритуально-міфологічні прототипи.

Проблема сценічної інтерпретації лірики сягає принаймні 
того часу, коли Байрон винайшов драматичну поему як особли-
вий жанр «драми для читання», довівши придатність ліричних 
образів бути втіленими на кону. теоретично це осмислив його 
сучасник гумбольдт, висунувши тезу про драму як опосередко-
вану лірику. В українській культурі цей жанр засвідчено одним 
з перших у Європі таким шедевром, як шевченкові «гайдамаки» 
(створені лише дев’ятьма роками пізніше від завершення міцке-
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вичевих «дзядів»), а  їх славетна інсценізація лесем Курбасом з 
таким відкриттям як десять слів Поета відкрила перспективи 
розвитку поетичного театру. зрештою, від т. Шевченка бере по-
чаток наближення поетичного вислову до театру, обґрунтоване 
докорінною спільність драми та лірики. 

розвиток цієї питомої традиції української культури в першій 
половині ХХ ст. ознаменований видатними здобутками потенці-
алу ліричного мислення, пов’язаними з іменами М. рильського 
та В. свідзинського. театральність творчості М. рильського, як 
відзначалося, виявлялася, зокрема, через своєрідний діалог сти-
льових цитат, де упізнаються різні словесні маски і голоси істо-
ричних персонажів. такий же предмет театралізації становить 
і творчість його сучасника В.  свідзинського, але з іншої рації, 
через етимологічну регенерацію лексичних значень, що второ-
вує шлях до множення уявних дійових осіб міфологічного по-
ходження, таких, як «дивний звір» або «волосся трави» . Через 
відтворені етимологією міфологеми створюється театральний 
фантом, який постає за ліричними рядками. Щоб докладніше 
висвітлити потенціал театрального осмислення лірики обох 
майстрів, варто звернутися до загальних закономірностей лі-
ричного тексту та ролі його інтерпретаційного компоненту. 

спільність драми та лірики, реалізована насамперед у дра-
матичній поемі, спирається на конфліктну основу і на опосе-
редкований спосіб вислову: коли для драматичної дії потрібна 
суперечність, то лірика постає завжди як прихована полеміка з 
не висловленими, але можливими альтернативами; коли в драмі 
немає голосу автора, то й у ліриці оповідач подає не відсторонену 
характеристику подій, як у епосі, а  те, як ці події позначилися 
на його внутрішньому світі. Наслідком є, зокрема, т.зв. запере-
чний спосіб вислову (адверсативний модус), яким позначаються 
як лірична оповідь, так і репліки драматичних персонажів. та-
кий модус дуже виразно демонструє «сонет нудьги й бажання» 
М. рильського (зі збірки «синя далечінь», 1922), де увесь текст 
побудовано на протиставленнях альтернатив. 

На початку заперечення формулюються як адверсативні склад-
носурядні речення («не…, а …»), так що авторський голос спереча-
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ється з уявним партнером – з іпостассю власного себе самого: «Не-
має гірш, як буть собі нудним: / Не гіркість яду – кислоті цитрини, 
/ Не розмахи в оркестрі огнянім, / а квиління фальшиве мандоліни». 
завершення ж сонету (так званий хвіст, cauda) становить суціль-
ний перелік альтернатив: «Хоч-би злочинні гордощі чола, / Хоч-би 
Кармен привабливо пройшла / І задзвеніли п’яні кастаньєти! Хоч-би 
чарок, хоч-би пороків ряд <…>». зазначимо, що тут вжито так зва-
ний бездієслівний стиль (окремі вжитки дієслівної лексики – іти, 
дзвеніти – становлять лише так звані займенникові дієслова уза-
гальненого і допоміжного значення). завдяки цьому текст виглядає 
зовні як перелік з’яв, мотивацію яких приховано за текстом. спо-
стерігач, чиїми устами ведеться розповідь, демонструє щоразу нові 
свої іпостасі з кожним з перелічених переживань, так що події тут 
не об’єктивно зображені відсторонено, а передані через його сприй-
няття чи навіть вигадку. Вірш сповнений алюзіями відверто сценіч-
них умовностей (Кармен, музичні інструменти), що впроваджують 
до театру уяви, оскільки самі елементи антуражу виглядають як 
маски, які оповідач приміряє для себе. 

у наведеному прикладі спільність ліричного висловлювання з 
драмою розкривається як прихована полеміка, а тому і опосеред-
кована позицією спостерігача розповідь про події. На відміну від 
епосу, де події подаються як предмет оповіді про них (мімезису) 
самі по собі, в ліриці та драмі між реальністю та текстом постає 
посередник – суб’єкт, його сприйняття та переживання. опосе-
редкування відношення тексту до предмету оповіді суб’єктивним 
внутрішнім світом, становлячи спільну особливість драми та лі-
рики, визначається як діегезис – особлива опосередкована форма 
мімезису (таке розуміння термінів виводиться ще з «держави» 
Платона)   71. з такого опосередкованого способу вислову випли-
ває значущість інтерпретації, необхідної, як бачили в прикладі, 
вже для розуміння вмотивованості тексту, зокрема, розкриття 
зв’язків між елементами «бездієслівного» переліку. 

 71 отже, «статус в межах <…> діегезису – це статус будь-якого звичайного об-
міну репліками» (Женетт Ж. Фигуры. т. 2. Пер. с фр. общ. ред. с. зенкина. 
Москва: изд. им. сабашниковых, 1998. C. 368). 
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узагальнений суб’єкт дії – не персонаж (власне, комунікатив-
ний суб’єкт, тобто, оповідач, спостерігач, учасник, адресат абощо) 
і не звичайний підмет (денотативний суб’єкт), а носій можливос-
тей тих учинків та подій, які актуалізуються в текстовій опові-
ді. такий підхід дозволяє пояснити ефект породження в лірич-
ному творі образу іншого, alter ego, зокрема, множення дійових 
осіб – вже згадана т.зв. мультиплікація персонажів. цей ефект 
дуже виразно подано г. гессе у «степовому вовку» в сцені, де ге-
рой повісті гаррі потрапляє до «чарівного театру» Пабло: «<…> я 
опинився перед величезним, на всю стіну дзеркалом і побачив у 
ньому себе. На коротку мить я вгледів відомого мені гаррі <…> 
та не встиг я його впізнати, як він розпався …все дзеркало було 
повне гаррі або уламків з гаррі <…> деякі гаррі були такого віку, 
як я, деякі старші, деякі зовсім старі, а  деякі зовсім молоді … 
П’ятдесятирічні і двадцятирічні гаррі, … і всі вони були мною» 72. 

зрештою, тут спостерігаємо не що інше, як вияв того театраль-
ного феномену, який М. Євреїнов  73 запропонував визначати як 
монодраму, де «світ, який оточує діяча, є таким, яким його діяч 
сприймає <…> основний принцип монодрами  – принцип то-
тожності сценічного видовища з уявленням діяча. Іншими сло-
вами  – спектакль зовнішній повинен бути виразом спектаклю 
внутрішнього». Неважко помітити в цьому визначенні суголос-
ність тому, що відзначає лірику  – переважання перцептивного 
аспекту вислову, подання світу через споглядання спостерігача, 
через бачення свідка. Водночас тут узагальнено і сценічну прак-
тику (автор згадує, зокрема, про досвід акторів – трансформерів, 
які перевтілюються почергово в різні ролі). досвід монодрами 
став особливо поширеним в другій половині ХХ ст., після появи 
моноопери Ф. Пуленка (за Ж. Кокто) «людський голос»  74. 

 72 гессе г. степовий вовк. роман. Пер. з нім. Євген Попович // Всесвіт, 1974, 
№ 5. C. 113.

 73 Евреинов Н.Н. Введение в монодраму. с-Пб.: изд. Н.и. Бутковской, 1909. C. 18.
 74 саме в зв’язку з досвідом моноопери було запропоновано таке поняття, 

як «всеохоплююча свідомість персонажа», де суб’єкт дії визначається сво-
єю унікальністю, так що «єдиний персонаж поглинає в собі всі смислові 
шари» і «ми все оточення бачимо очима персонажа» (Приходовская Е.а. 
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у такому множенні постатей йдеться не про персоніфікацію 
предметів довкілля, а про різні стани, іпостасі однієї особистос-
ті. зокрема, в ліричному вірші учасниками дії стають не пред-
мети самі по собі, а  їх видіння споглядачем, самий факт того, 
що предмет був помічений і зауважений як предмет сприйняття 
оповідача відрізняє насамперед досвід цього оповідача від того, 
яким він був до споглядання, і тому визначає носу іпостась осо-
би. у ліриці, інтерпретованій як монодрама, конфлікти виника-
ють і розгортаються саме між такими іпостасями, а не між пер-
соніфікованими предметами. з-за єдиного спостерігача виринає 
ціла низка свідків різних подій, різних предметів. Незгода між 
їх голосами визначає преображення особистості, що становить 
основу змісту ліричної монодрами. 

Появу в ліриці такої суб’єктної перспективи, властивої моно-
драмі, можна проілюструвати віршем М. рильського «Коріння 
дуб розвинув …» (зб. «синя далечінь», 1922) з 12 рядків. Вже у 
завершенні першого чотиривірша вислів опиняється з неозна-
ченою авторизацією: «Спиниться-б, вороного прив’язати, / І по-
молитись образам святим!». Виникає питання, чи належать 
ці слова тому ж оповідачеві, який зауважив дуба біля хати, чи 
сторонньому мандрівникові,чи оповідач і є тим мандрівником 
у одній особі. Власне йдеться тут не про саму лише зупинку в 
мандрівці, яка є уявною, а про те ставлення, яке викликає в лю-
дини самі постаті дубів. тут вочевидь дуб (на загал дерево) як 
захисник домашнього вогнища – істота міфологічна, і не є лише 
предметом спостереження. то ж він невіддільний від свого спо-
глядача, й  поклоніння йому визначає іпостась того ліричного 
посередника, від якого дізнаємося про перебіг подій. На початку 
другої строфи з’являється ще одна постать як суб’єкт дії: «Шлях 
пролягає, ніби річка жовта, / Що не одбила неба й берегів». Шлях, 
побачений спостерігачем як річка, визначає ще одну іпостась 
оповідача саме як мандрівника і свідка побаченого краєвиду. 

смысловой и выразительный потенциал синтетического жанра монооперы. 
дисс. … д.  иск. Новосибирск, 2018. (Новосибирская гос. консерватория 
им. М. и. глинки). C. 49). 
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В наступних рядках оповідач звертається до дубів як до учасни-
ків дії: «Дуби, дуби! Хоч ви душі промовте, / Одмовте на несказа-
ний порив!». Ще далі остання строфа населена такими дійовими 
особами, що зростає до окремого сценічного етюду: «Гніздо зви-
вають ластівки під дахом, / у пущі виє темноокий звір, / І сер-
цю снить, що цим же шляхом / Айвенго їхав на гучний турнір». 
разом з відсиланням автора до обізнаності читача з Вальтером 
скотом, варто згадати про значення ластів’ячого гнізда як зна-
ку усталеності побуту (згаданого ще у піфагорійських життєвих 
приписах), а звір у лісі – того ж кореня, що й див у «слові про 
Ігорів похід». сон серця тут визначає підсумок преображення, 
якого зазнав оповідач цієї монодрами. 

у короткому восьмирядковому вірші М. рильського (зб. «Під 
осінніми зорями», 1918) душа помітила у днях журавлів і звеселі-
ла від почуття розтоплювання в буденності: «Минає день за днем 
в красі одноманітній, / Мов низка журавлів однаково дзвінких. / 
Як любо й весело душі моїй самітній / у їх губитися, розтоплю-
ватися в їх!». уособлення днів як птахів тут не лише відтворює 
давню метафору, але й констатує перетворення душі. дні водно-
час постають і як уявні персонажі, але вони ж і моменти життя, 
іпостасі самої цієї душі. 

В.  свідзинський демонструє приклад преображення в ко-
роткому епізоді з вірша «там, на рідній межі …» (зб. «Вересень», 
1927): «Джміль надлетів відкілясь, / Як вихор, зв’язав наді мною / 
Огнисту спіраль, /Повну гучання і гомону, / І зник раптово в ра-
нішнім блиску, / І знову тихо кругом». самий сенс такого знамен-
ня заперечує припущення, що тиша знову повернула б до попе-
реднього стану. як у драмі, подія тут має невідворотні наслідки в 
душі, й особа, яка стала свідком створення знаку спіралі, вже не 
буде тою самою хоча б тому, що вона помітила цю з’яву. джміль 
тут постає не лише як дійова особа монодрами, а як посланець, 
театральне амплуа вісника, який несе одкровення оповідачеві. 
але таке покликання цієї постаті було б нездійсненним, коли б 
вона не була помічена і описана спостерігачем. 

Преображення суб’єктів як лірична подія, що становить осно-
ву монодрами, підводить до питання про обґрунтування пере-
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творень, про вмотивованість тексту, а  відтак про предикатну 
ієрархію. Позначення відчужених властивостей суб’єктів, їхніх 
дій та ситуацій, зовнішньої характерності, що позначається 
предикатами (на противагу до невіддільних атрибутів, внутріш-
ніх властивостей цих суб’єктів) утворює багаторівневу будову, 
де узагальнені позначення (такі, як ситуації сюжету) взагалі не 
наводяться в тексті, а виводяться з нього через імплікації. такі 
не згадані, але відзначені предикати іменуються макропредика-
тами або неявними предикатами. у ліриці прикладом виведен-
ня макропредикату як висновку з наведених у тексті ситуацій, 
може бути сонет М. рильського (зб. гомін і відгомін, 1927): «Коли, 
втікаючи од спільної роботи, / Сонетні лінії вирізуєш потай / 
І сам милуєшся, немов дитя, на них, – / Нехай тебе ані докір, ні 
сміх / Не похитне в твоїй солодкій рівновазі. / Не для розбещених 
римуєш ти Аспазій / Та й не для хлопчиків, що тільки двічі-два 
/ В їх може здержати безсила голова. / Є ж люди на землі – а то б 
не варто й жити – / Що крізь щоденний труд уміють і любити, 
/ І усміхатися, і мислити, й шукать … / Хай навіть двічі-два у 
них виходить п’ять, / Та з ними весело, і сором перед ними / Коли 
у віршеві кульгають бідні рими». 

Макропредикат, не названий, але виведений з сонету – віра в 
існування адресата, в того читача, якому поетова творчість по-
трібна. Виведення цього узагальнення можна простежити з іє-
рархії тих актуальних предикатів, яка розгортається, починаю-
чи з першого рядку  – проголошення різьблення сонетних ліній 
як антитези спільній роботі. за цією ремою стоїть сенс творчості 
як протистояння марноті. у предикатній ієрархії особливе міс-
це займає повторений вираз двічі-два, який дістає подвійний, 
амбівалентний сенс. спершу він протистоїть творчості поряд з 
марнотою. але вдруге він відсилає до давнього образу «простаць-
кої мудрості», відомого у світовій літературі принаймні від «му-
дрого незнання» М. Кузанського до «немудрий мудрого одурить» 
т. Шевченка. Вирішальне значення у підведенні до висновку за-
ймає найпростіший предикат існування, яким відкривається 
«хвіст» сонету. стверджується існування любові – антитези мар-
ноти і основи творчості, а звідси і виводиться покликання митця. 
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суб’єктна перспектива та предикатна ієрархія тексту виво-
дять за межі самих лише іманентних текстових даних і відси-
лають до уявлень з-поза тексту, до прототипів поданих в тексті 
висловів. Коли, приміром, Б.-І.  антонич твердить: «І вітер віє 
від століть, / Крилатий, вільний і неспинний, / І  вчить свобо-
ди, туги вчить / За чимсь незнаним і нестримним <…>», то він 
відсилає до уявлень про свободу і тугу, що можуть скластися 
лише за цілком конкретних історичних обставин і належать до 
особистісного читацького досвіду. Мотивація, обґрунтування 
образів спирається на мовчазне припущення про можливий 
метатекст,зокрема, про пресупозиції та імплікації тексту – ті пе-
редумови та висновки, які стоять за текстом. розуміння мотиву 
«вітру століть» (або плину часу, ріки часу, нарешті, античного 
стиксу) вже передбачає наявність у адресатів такого досвіду, 
який дозволить викликати пристрасті й переживання, подані 
слідом за першим рядком. 

для інтерпретаційних можливостей істотним виявляється 
те, що суб’єктно – предикатні взаємини не виникають у тексті, 
як сталі значення, але перебувають у стані переходу, змінюючись 
із розгортанням оповіді. Маємо на увазі, звичайно, не формаль-
ні підмет і присудок, а так звані актуальні суб’єкти та предика-
ти – теми й реми оповіді. Перехід попередньої реми в тему для 
наступного вислову  – це загальна закономірність розгортання 
тексту. Ще один приклад витворення суб’єктів  – персоніфіка-
ція відособлених ознак, властивостей, що постають як обста-
вини, а  відтак і самостійні чинники дії. Протилежний перехід 
суб’єктів у предикати можна спостерегти в гіперболізації (поді-
бно до великого плану в кінематографі) або в порівняннях, де 
предмет порівняння постає не як самостійний суб’єкт, а як носій 
порівнюваної властивості. 

саме з переходовим станом пов’язана спонтанність ліричних 
подій, мотиваційна основа яких знаходиться поза текстом, у 
площині життєвих прототипів. у завершальному восьмирядко-
вому вірші до збірки «Під осінніми зорями» (1926) М. рильсько-
го стисло подано таке зіставлення: «Шумить, і шепче, і триво-
жить / Зрадливий дощ із-за кутка, – / а в серці сонячна сіножать, 
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/ з  граблями дівчина струнка <…>». з  точки зору актуального 
синтаксису предикатом – ремою тут є не дієслова (як присудки 
за формальним синтаксисом речення), а  саме дощ, який подає 
джерело душевного стану, наявного і без нього. Подальше роз-
гортання становить саме заперечення цього стану, символізова-
ного дощем, через внутрішні видіння. Протиставлення дощу як 
зовнішньої обставини та видіння як суті можна зрозуміти, коли 
враховувати ті сенси, які закріплено за дощем як знаком буден-
щини, свідок якої поринає в світ антитез – до осяйних образів.

лише звернення до прототипів уможливлює розуміння епізоду 
з вірша В. свідзинського «Холодна тиша. Місяцю надламаний …» 
(1932), де оповідач описує власні почуття та дії: «Три радості у мене 
невідіймані: / Самотність, труд, мовчання. Туги злобної / Немає 
більше. Місяцю надламаний, / Я виноград відновлення у ніч несу». 
Про виноград як атрибут євхаристії, про місяць на зламі фаз, про 
потрійний дар радощів тут можна твердити лише з відсиланням 
до міфологічних прототипів. Формулу преображення особи по-
дано напрочуд лаконічно саме завдяки прототипам. 

у вірші М. рильського «дотліває вечір» (зб. «Під осінніми зо-
рями», 1918) знаходимо, зокрема, таке протиставлення, з якого 
розвиваються суб’єктно-предикатні відношення «Круг огню яс-
ного ми зібрались в коло. / Плине мова, ніби по воді листки. / Під-
німа спрокволу ніч таємне чоло. / Тишина навколо. Миготять 
зірки». образ плину мови не лише заперечує альтернативу тиші, 
він припускає протиставлення наступному, згаданому в іншому 
контексті образові тиші довкілля. Водночас протиставляють-
ся ніч і вогонь. сенс говоріння як антитези тиші тоді окреслю-
ється зібранням, колом друзів, згуртуванням однодумців. Є ще 
одна антитеза, якою увиразнюється значущість такого образу: 
ясність вогню (що становить атрибут кола)  – миготіння зірок 
(властиве ночі з її таїною). Переживання цих антитез свідком 
описаної події зібрання становить основу монодрами. 

Про те, що лірична антитеза виявляється не лише як прихо-
вана, але й свідомо, цілеспрямовано вживається поетом, стаючи 
підставою для виведення макропредикату, свідчить написаний 
античним дактилічним гекзаметром вірш В. свідзинського «рано 
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прокинусь …» (1930), де така антитеза вжита у вигляді риторич-
ної фігури «корекції». спочатку поет описує свої видіння: «<…> 
час непомітно іде. От і доня моя пробудилась / Лепетом милим 
сповняє кімнату, у двір вибігає». але далі слідує виправлення, 
корегування поетових уявлень поверненням до дійсності: «Ні, 
то задумався я. Моя дівчина в дальному місті. / Тихо в кімнаті 
моїй – і ніхто не говорить до мене». Варто привернути увагу до 
постійної мінливості суб’єктно – предикатних відношень у вірші: 
«хода» часу спершу виступає як рема, предикат, але для наступ-
ного речення вона вже становить тему, підмет у сенсі створення 
обставин для подальших подій  – пробудження доні, яке своєю 
чергою второвує шлях для основної ситуації – дитячого лепету 
й бігу. своєю чергою, друга половина твору, де «виправляється 
помилка», дає підставу для нового переходу: тут хода часу з її на-
слідками стає вже темою, натомість актуальним предикатом стає 
зупинена мить самотності і замисленості. Макропредикат, який 
увінчує ієрархію описаних ситуацій  – це «ранок дитини», а  в 
ширшому сенсі – початок нового життя. Конфлікт іпостасей осо-
бистості – мрії та реальності – становить основу цієї монодрами. 

Вірш В. свідзинського «огонь» (1932) з квадратною будовою 
шістнадцяти рядків може тлумачитися як сценічний етюд – об-
раз поета, який гасить свічку і завершує денні справи. та пер-
соніфікація вогню і темряви робить цю дію більш значущою, 
відсилаючи до міфологічних уявлень. зокрема, вочевидь про-
читуються релікти індоєвропейської міфології (агні – давньоін-
дійський Бог вогню), уявлення про Живий Вогонь: «Поклав на 
стіни крила напорошені / І, наче бабка на листку водокрасу, / За-
вмер. Я в тихій самоті пишу, а він / Наставив вушко зрізане та 
й слухає. / Як друг, як вірний спільник труд мій любить він. / Зо 
мною дише і зо мною думає. / І, тільки захвилюю я, здригається. / 
Давно минула північ. Дика темрява / Скребе одвірок зажирущим 
пазуром. / Я знемагаю. Але друг не стомлений. / Я наближаюсь. 
Добрий і довірливий / Він смерті не сподіється. Я дихаю. / Земля 
стенулась. Пітьма раптом грянула. / Звалилася, як кам’яна об-
рушина. / Загинув він чи бистрі крила виволік / З-під тяготи – 
і увалився в безвісті?». Необхідність відсилання до прототипів 
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очевидна вже з відвертої алюзії до скорботної п’ятниці в 13-му 
рядку, де «пітьма» гряде разом із «стенанням» землі. Привертає 
увагу і міфологізоване тлумачення соматичних уявлень – зокре-
ма, дихання, підкреслюється його амбівалентність (оповідач га-
сить вогонь, задуваючи свічку). зазначимо, що простір безвісті, 
до якого перейшов вогонь – це простір потойбічного світу, з яко-
го він виринатиме знову. Вогонь постає тут як поетове alter ego, 
засвідчене самим оповідачем, визначаючи конфлікт монодрами. 

у своєрідному урбаністичному ноктюрні В.  свідзинського 
«Над городом ніч і сон …» (02 березня 1939 року), де описуєть-
ся мандрівка поета вулицями нічного міста, виникає ціла низ-
ка постатей, що персоніфікують предмети і водночас подають їх 
як іпостасі єдиної постаті спостерігача. Насамперед, згадуєть-
ся дійова особа нічного дозорця – типового театрального амп-
луа (починаючи принаймні з лінкея у фінальній сцені з «Фаус-
та» Й. гете): «Внизу, коло світлих вітрин, / Блукає сторож один 
<…>». та одразу за тим виникає сумнів, чи не становить ця по-
стать інше буття самого оповідача, бо ж далі він зізнається: «Лю-
блю я вітрини нічні – / Сяйво в червонім вині <…>», за чим слі-
дує перерахування виставлених предметів, що стають не лише 
об’єктами споглядання, але й оживають і беруть участь в подіях. 
Ще нові дійові особи постають як загадкові видіння і множення 
суб’єктів: «Промчав пустий автобус, / І промінь його, як вус, /Як 
довгий вус золотий, / Упав на асфальт нічний. / Я тихо додому 
іду, / Мою думу з собою веду, / Веду мою думу, як тінь <…>». тут, 
по-перше, постать автобуса персоніфікується як особа з вусом – 
променем, яка до того ж здійснює ритуальний акт доторкання 
до землі. сенс його появи не в самій по собі, а в тому, що вона 
помічена і засвідчена саме як спілкування з землею. По-друге, 
дума відверто іменується супутником оповідача. сцену моно-
драми заселюють іпостасі оповідача. 

сценічні можливості лірики яскраво демонструють відмін-
ні тлумачення образу ночі у М. рильського та В. свідзинського. 
у поемі «Ніч» М. рильського починаючи від 3-ї чотирирядкової 
строфи подано виразно театральний образ: «В плащах, під маска-
ми, у мантіях, в лахмітті, / Дівчата, вершники, герої, втікачі – / 
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Кохають, зраджують, вихоплюють мечі, / Сміються, стрівшися, 
і падають, убиті. / Це – мертві? Літери старих, німих книжок? 
/ Облудні огники на соннім кладовищі? / Чому ж слова мені ви-
писуються віщі, / Що перемінності нестриманий потік, / кінця 
не знаючи, не маючи почину <…>». Відзначимо насамперед, що 
поет тут вдався до давнього прийому середньовічної поетики, 
який дожив до барокової доби – т.зв. versus rapportari (відповід-
ний вірш, тобто такий, де означене і означуване слова займають 
відповідні позиції у різних рядках), поданого у першій з наве-
дених строф. цей засіб переліків впроваджує полемічну тираду, 
якою заперечується висловлена альтернатива. це – типово теа-
тральна перипетія, момент розгортання конфлікту, що веде до 
драматичної кульмінації. але особливо вагомий аргумент щодо 
монодрами як основи поеми міститься в 6-й строфі, де переліче-
ні образи минулого, що нині миготять на кону уяви, визначають-
ся як життєдайні сили особистості самого спостерігача, а відтак 
її іпостасі: «Немає мертвого, допоки світ не вмер! / І як, хвилин-
ного короткочасні слуги, / Могли ми вірити, що не повстане вдру-
ге / усе, чим живимось і живемо тепер?». заперечення мертвого 
світу, змертвіння як занепад пануючого життя – це типові ідеї 
романтичної натурфілософії, що дістають тут нового значення: 
минуле співіснує з живими і діє через живих. Постаті минулого 
оживають через втілення в уяві оповідача, як його іпостасі, і ро-
зігруються як персонажі монодрами. 

дещо відмінне тлумачення темряви як вмістилища театраль-
ного простору уяви подано в останніх строфах поеми «Моя ра-
дість самотня …» В. свідзинського (1933). «Я живу в покинутім 
теремі. / Запалю найясніші вогні, / Жду – немає нікого. а в тем-
ряві / Сни чудовні лестять мені. / Все пишу на погаслому попелі / 
Мрійну казку свою про любов. / Слова безумні зриває негода, / а я 
креслю їх знову і знов. / Або музику, повну благання, / Вкладаю в 
слова несказані, / Що падуть, як зоряні промені, / Крепом тем-
ряви перев’язані». Насамперед, тут постає основа суб’єктної пер-
спективи –темрява, що має двозначну, суперечливу суть: вона 
народжує образи уяви, і вона ж нищить, діючи як міфологічний 
сатурн. слова поета постають до боротьби з Негодою  – уосо-
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бленням ворожих сил. серед снів поета розгортається протисто-
яння ідей, яке складає конфлікт монодрами. 

отже, з-поміж полюсів «ціле  – частини», «можливе  – акту-
алізоване», «питання  – відповідь», «суб’єкт (тема)  – предикат 
(рема)» пріоритет у ліриці вочевидь припадає на перші компо-
ненти. Виявлення можливостей і суперечностей внутрішнього 
світу особистості, його проблематики як підстава інтеграції тек-
сту становить основу сценічного потенціалу лірики. цей вну-
трішній світ становить основу лірики як діегезису – оповіді про 
реальність, опосередкованої особистістю спостерігача. суб’єктні 
й предикатні компоненти вислову, теми й реми постійно перехо-
дять один одного з розгортанням тексту та його інтерпретацією, 
а водночас відсилають до прототипів, необхідних для лірики так 
само, як підтекст для драми. Іпостасі особистості, що відповіда-
ють переживанням подій, спогляданням предметів, засвідчених 
ліричним текстом, постають як персонажі монодрами. 

3. сценарні властивості прози як розкриття прототипів: 
михайло коцюбинський, степан васильченко, 

сомерсет моем  75

Принцип діегезису – зображення дійсності через опосередку-
вання внутрішнім світом персонажів  – поділяє з драмою про-
за нового часу, створюючи сприятливі умови для інсценізації. 
тут подання подій з різних ракурсів, бачених очима ряду свід-
ків, уподібнюється хору в античній драмі. так само, як у дра-
мі, метонімічний стиль у прозі сприяє абстрагуванню деталей, 
але, понад це, відбувається також ефект мультиплікації суб’єктів 
дії – відособлення окремих явищ як автономних сутностей, що 

 75 апробація матеріалів – у публікаціях Юдкін-ріпун І. М. аспектні особли-
вості прози с. Васильченка як джерело сценічних можливостей Науковий 
вісник Міжнародного гуманітарного університету. серія: філологія. одеса, 
2015. Вип. 14. с. 48–51; сценічні властивості прози М. Коцюбинського: до 
150-річчя народження. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного універ-
ситету. Серія: філологія. одеса, 2014. Вип.10. с. 89–92; Aspectual Prerequisites 
of the Scenic Properties of a Prosaic Narrative: the Case of W.S. Maugham // Мова 
і культура. Вип. 18. том 1 (176). Київ: Бураго, 2015. с. 67–74.
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стають дійовими особами в уявній театральній виставі. ці сти-
льові тенденції повною мірою виявляються в творчості М. Ко-
цюбинського, де фетиші та фантоми виникають як атрибути уяв-
ного театрального кону. 

сценічне (а згодом екранне) життя творів М. Коцюбинсько-
го почалося вже 1925 року виставою «Fata Morgana» у театрі 
ім. І. Франка. Через тридцять з лишком років була створена опе-
ра В. Кирейка за повістю «тіні забутих предків», згодом екрані-
зованою с.  Параджановим. Водночас визнано, що письменник 
уславився насамперед як майстер словесних описів, зокрема, 
пейзажів, що в нього простежуються виразні ознаки літератур-
ного імпресіонізму. зокрема, деталізація оповіді відрізняє його 
з-поміж сучасників, даючи підстави вбачати майстерну фікса-
цію швидкоплинної миттєвості 76. автономія краєвидів начеб-
то суперечить дієвості театральної вистави, тому насувається 
питання про те, які ж властивості оповідань забезпечують їхню 
сценічність. Видавалося б продуктивнішим шукати не лише ма-
льовничі, але і театральні прослідки в побудові тексту  77. Можна 
констатувати проблему мальовничості та сценічності як проти-
лежно спрямованих властивостей текстів письменника. 

Колізія театральної дієвості та ліричної споглядальності в 
М.  Коцюбинського виявляє загальніші проблеми взаємин ху-
дожньої прози і театру. Відзначена деталізація оповіді засвідчує 
своєрідність розв’язання гораціанської проблеми зображаль-
ності слова, вербально-візуального синтезу через точність, до-
кладність слова художньої прози. деталізація стає наочним ви-
явом такої загальної закономірності розвитку художньої прози, 
як зняття абстрагованості слова, його перетворення на своєрідні 

 76 На відміну від г. Мопассана, приміром, у М. Коцюбинського помітне «зче-
плення мікрообразів пейзажу  – створення системи одиничних художніх 
деталей … Пейзаж … не потребує пояснень автора» (Кузнецов Ю.Б. По-
етика прози Михайла Коцюбинського. Київ: Наукова думка, 1989. C. 71). 

 77 тим більше, що доведено використання письменником засобів монтажу, схо-
жих до кінематографу, принаймні стосовно колористичної композиції у пей-
зажних описах (Кузнецов Ю. Б. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ – 
початку ХХ ст.: Проблеми естетики і поетики. Київ : зодіак-ЕКо, 1995. C. 221). 
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імена власні в межах відповідного прозаїчного твору  78. Можна 
було б твердити і про «театральну характерність», а не лише «зо-
бражальність» прозаїчного слова, як джерело точності, досте-
менності його позначень. 

Вже наближення прозаїчного слова до унікальності імен влас-
них завдяки посиленій значеннєвій спеціалізації створює вдячні 
умови для сценічної інтерпретації, і саме ці можливості відкри-
ваються в оповіданнях М.  Коцюбинського. Йдеться, зокрема, 
про властивий саме прозі метонімічний стиль культивування 
деталей, що починають діяти як самостійні постаті, позначені 
такими іменами власними. Відомо, що в письменника деталь на-
ближається до такого власного позначення  79. тому вона стає за-
собом створення сюжетного профілю  80. саме тут виявляються 
ті властивості прози взагалі, що наближають її до умов театру. 
Передусім зазначимо, що в деталізованому описі виявляється 
парадокс спостережливості акторів  – учасників сценічної гри, 
які повинні бути насамперед уважними спостерігачами, зануре-

 78 На противагу поетичній мові з її системою умовностей і тропів, що відхи-
ляються від поточного розмовного слововжитку колоквіалізмів, «мовлення 
прози слід розуміти також як відхилення від звичайного мовлення, але в 
інший, протилежний бік». Протистоячи мовній абстракції, «художня проза 
наче іде на штурм узагальненого слова, не мириться з тим, що слово вира-
жає лише загальне». Відтак «зіставляються в уяві читача … завжди наявне в 
нашій свідомості загальне значення і те точне, індивідуальне значення, яке 
виявлено художнім контекстом» (Кожинов, В.В. Художественная речь как 
форма искусства слова / теория литературы. основные проблемы в истори-
ческом освещении. стиль. Произведение. литературное развитие. Москва: 
Наука, 1965. (аН ссср. институт мировой литературы им. а.М. горького). 
C. 306–307). завдяки цим перетворенням «в прозі мовлення вперше здобу-
ває безпосередньо зображальний характер» (Кожинов, В.В. Художественная 
речь … с. 301). 

 79 Коли «мікрообраз набуває нового смислового значення порівняно з тим зна-
ковим, яке він мав би поза контекстом твору» (Кузнецов Ю.Б. Поетика … с. 72). 

 80 Коли, приміром, «наскрізні деталі пейзажу … пов’язуються вже не тільки з 
окремим станом, а й … змінами переживань героя» (Кузнецов Ю.Б. Поети-
ка… с. 84) або увиразнюється лінія «другого плану – відтворення внутріш-
нього світу героя» (Кузнецов Ю.Б. Поетика … с. 80). 
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ними в споглядання, а  не дію   81. доведена до граничного мак-
симуму, дієвість драми обертається споглядальністю. Кожен 
актор виступає також як глядач тієї вистави, в якій бере участь 
і яка постає для нього у вигляді «сцени на сцені». тому придат-
ність прози для театрального кону цілком сумісна з описовістю 
та вже згаданим «імпресіонізмом». ось як виглядає, приміром, 
така перетворена, інвертована у споглядання дієвість в оповіда-
нні «В дорозі»: «Було якось чудно і по-новому приємно, що лос-
котали чоло холодні краплі, що спливало на нього зелене світло, 
що в серці стало так само спокійно, як і на небі» (2, 284)  82. тут 
відтворено невласне-прямою мовою враження головного героя, 
Кирила, які вочевидь належать йому, але самі враження станов-
лять своєрідну паузу між попереднім його вчинком – прибуттям 
до міста та чеканням вказівок до дальших дій у листі. герой по-
водить себе так, як щойно описаний актор на репетиції, пильно 
вдивляючись у «запропоновані обставини». 

творчість М. Коцюбинського припала на епоху експеримен-
тів та реформ у театральній справі, коли відбувалося, з одного 
боку, формування режисерського театру, та його альтернатив у 
монодрамі або у відродженні імпровізаційного театру з власти-
вими йому умовностями та амплуа, з іншого боку 83. та водночас 
був ще інший чинник, повз який не можна пройти без уваги – це 

 81 за Є.Б. Вахтанговим, «точність, спокій, тиша – ось три кити, на яких спира-
ється гра актора» (цит. . горчаков Н. М. режиссерские уроки Вахтангова …, 
с. 85). Прикладом можуть бути свідчення про роботу видатної акторки М.г. 
савіної: «На всіх репетиціях вона ледь чутно, майже без жодних інтонацій 
вимовляла слова ролі, а разом з тим, одначе, дуже уважно стежила за грою 
партнерів, … і лише на генеральній розкривалася в цілому сяянні своєї ар-
тистичної вправності» (топорков В.о. о технике актера. изд. 2-е, перераб. 
Москва: Всероссийское театральное общество, 1958. C. 54). 

 82 тут і далі в посиланнях на цитовані тексти позначено том і сторінку за ви-
даннями: Коцюбинський М. твори в 7 т. Київ: Наукова думка, 1973–1975; Ва-
сильченко с. В. твори в 3 т. Київ: дніпро, 1974. 

 83 спершу режисер мислився як організатор господарства сцени, і лише гучні 
гастролі Мейнінгенського театру на чолі з його керівником л. Кронеком у 
1880-х рр. дали поштовх до переосмислення театральної вистави за подібніс-
тю до концерту симфонічного оркестру під орудою диригента. 
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тенденції розвитку художньої прози в літературі, зокрема, спо-
сіб характеристики реальності через внутрішній світ персонажів 
та розмаїття тих ролей, які починає грати образ автора. само 
становлення режисерського театру засвідчує звертання до сти-
лістики і конструктивних основ художньої прози  84. 

у М.  Коцюбинського, як і в його сучасників, відбувається 
розвиток способів оповіді з різних ракурсів, точок зору, авто-
ризації та адресації 85, починаючи принаймні від л. толстого, де 
така оповідь на основі діегезису стала одним з провідних худож-
ніх відкриттів. але розвиток способів характеристики реальнос-
ті через внутрішній світ героїв розкриває величезний діапазон 
стильових відмінностей  – зокрема, в І.  Буніна та а.  Чехова  86. 
таке ж порівняння з чеховським способом оповіді поширюєть-
ся і на М. Коцюбинського  87. Відтак внутрішній світ персонажів, 

 84 досить згадати «Шість акторів у пошуках автора» л. Піранделло або дра-
матичні експерименти М. горького «аматорський спектакль» та «Фальшиву 
монету» (Бялик Б.а. из творческой истории пьесы «Фальшивая монета» / 
из творческого наследия советских писателей. Москва: Наука, 1965. (лите-
ратурное наследство. т. 74). C. 56). 

 85 авторська позиція еволюціонує «від точки зору всезнаючого оповідача до точ-
ки зору героя» (Кузнецов Ю.Б. Поетика … с. 62). такий «новий оповідний прин-
цип – з точки зору героїв» (Полоцкая Э.а. Чехов в художественном развитии 
Бунина (1890–1910-е годы) / иван Бунин. Кн. 2. Москва: Наука, 1973. (литера-
турное наследство. т. 84. Кн. 2). C. 80), де світ подається очима персонажів, вза-
галі властивий прозі тієї доби – досить послатися на повісті л.Н. толстого. 

 86 так, зокрема, зіставлення а. Чехова та І. Буніна дозволило твердити, що хоча 
«Бунінський оповідач – зовсім не умовний оповідач, він учасник зображених 
подій», та «механізм включення авторської суб’єктивності до оповіді» (По-
лоцкая Э.а. Чехов … с. 78–79), виявляє відмінності: «авторська позиція Че-
хова не може бути зведеною до позиції оповідача … у Буніна ж авторська по-
зиція виступає в ці роки у відверто ліричних виливах оповідача» (Полоцкая 
Э.а. Чехов … с. 80). особливо істотно, що «Бунін перетворює сприйняття 
головного героя в посередника для сприйняття іншої особи» (Полоцкая Э. а. 
Чехов … с. 82), тобто фактично вдається до театрального прийому сцени 
на сцені. 

 87 «у Чехова логіка оповіді будується переважно на розвитку подійної дії … 
у Коцюбинського структура новели визначається не подіями, а переживан-
нями» (Кузнецов Ю. Б. Імпресіонізм … с. 213).
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їхнє світобачення стає визначником оповіді подібно до того, як 
це здійснюється в драмі через дійових осіб. Переживання залу-
чають до гри приховані, внутрішні думки і вчинки персонажів. 
тоді парадоксальним чином авторський голос стає не вихідним, 
а  похідним у контрапункті персонажів та оповідачів. Власне 
оповідний ряд складається з залишків того, що не стосується 
поведінки, висловів та внутрішнього світу персонажів. Власне 
мовлення оповідача обіймає сегменти тексту, не пов’язані з від-
творенням поведінки персонажів як такої, без їхньої оцінки опо-
відачем. опис реальності через внутрішній світ персонажів веде 
до відступу автора за лаштунки того, що подається як вистава. 

зміна ролі оповідача в новелах прикметна не лише тим, що 
робить автора учасником драматичної дії, а  не стороннім спо-
стерігачем, але й наближенням висвітлення реальності в опові-
данні до театру. це виявляється насамперед в тому, що подають-
ся різні ракурси опису світу або, в ширшому значенні, аспекти 
оповіді  88. оповідач як постать, що бере участь в побудові літера-
турного тексту, становить лише абстракцію, за якою справді ви-
являється ціла низка спостерігачів перебігу подій. складається 
товариство свідків, що діє подібно до хору в античній драмі. зі 
свого боку, образ автора стоїть за лаштунками сцени і підсумо-
вує вислови оповідачів і спостерігачів. у новелі «у грішний світ», 
де розповідається про вигнання черниць за вигадану провину з 
монастиря, голоси оповідачів розрізняються вже тому, що спо-
стереження ведеться з різних точок зору. так, початкове речення 
дає панораму театру подій: «Там, за горами, давно вже день, і сяє 
сонце, а тут, на дні міжгір’я, ще ніч» (2, 180). цей оповідач, крім 
іншого, засвідчує очевидне співчуття до мешканок монастиря. 
Коли ж далі ведеться розповідь про вихід чорниць з коровами 
на полонину, то аспект висвітлення вже інший: «По сухій глиці 
сковзалась нога» (2, 182). Щоб помітити це, спостерігач повинен 
стати їхнім невидимим супутником. голос оповідача постає як 

 88 «ракурс … пов’язаний з еволюцією позиції оповідача … позиція письменни-
ка … зближується з переживаннями героїв, крізь призму сприйняття яких 
відтворюються події» (Кузнецов Ю.Б. Поетика … с. 200). 
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хор спостерігачів і відроджує хор античної драми. авторська по-
зиція тоді виводиться з підсумку подібних спостережень поді-
бно до режисерського рішення вистави. 

Водночас режисерський театр вже від свого виникнення мав 
альтернативу у монодрамі, де зберігався підхід саме акторського 
театру. І саме ознаки монодрами значно частіше можна зустріти 
в новелістиці Коцюбинського, який будує текст як сповідь голов-
ного героя. Прикладами можуть слугувати новели «Невідомий», 
побудована як монолог засудженого до страти, та особливо «цвіт 
яблуні» – сповідь батька над труною померлої донечки. свідчен-
ня творчості М.  Коцюбинського тут особливо цінні для дослі-
дження театрально-літературних взаємин ще й тому, що збере-
глися редакторські версії його творів, де виразно простежуються 
театральні витоки прози. Чернетки його новел демонструють, як 
вихідні задуми від початку осмислювалися письменником у ви-
гляді своєрідних драматичних сценаріїв, більше того, як описи 
мізансцен. Вигляд початкових нарисів новели «цвіт яблуні», де 
розповідається про жахливе спостереження батьком агонії своєї 
дочки – це типовий кіносценарій, в якому подано перелік кадрів. 
опис мізансцени подає, приміром, початок первинного начерку: 
«Ніч. Зачиняє двері. Сутеніє. Горить лампа» (2, 347). В наступ-
ному абзаці подається сценарій дій, що впроваджує до суті дра-
ми: «Заходить в спальню. Дитина вмирає. Жалібно вдивляється» 
(2, 347). зіставлення іменникового стилю перших рядків з дієс-
лівним стилем наступного уривку засвідчує виразно театральну 
уяву письменника – перехід від мізансцени до характеристики 
ситуації саме так, як це відбувається в акторській практиці   89. 
як бачимо, М. Коцюбинський створює свої чернеткові записи як 
вправний актор, ідучи від іменників до дієслів, хоча акторську 
техніку він вочевидь не вивчав. 

 89 Пошлемося на свідчення репетиційної роботи: «… за столом відбувався по-
діл цілої п’єси на режисерські, а кожної ролі на акторські шматки … Нама-
галися визначити кожний шматок одним словом, переважно іменником … 
Шматок, вдало окреслений іменником … не приводить до визначення вну-
трішньої дії сценічного образу. Іменник … треба перетворити на дієслово» 
(Бирман с. г. Путь актрисы … с. 68). 
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театральність очевидна і в такому взірці новелістичної ліри-
ки, як Intermezzo, побудованому як алегорична барокова драма 
з уособленими постатями  – такими, як «Моя утома», «Ниви у 
червні», «людське горе». Приміром, голос однієї з цих алегорій 
передається через спостереження оповідача, який стає її супут-
ником: «Тихий шепіт пливе перед нами, дихання молодих колосків 
збирається в блакитну пару» (2. 305). так висловлюється «Нива у 
червні» своєю особливою мовою, відтвореною оповідачем. тому 
є підстави вбачати тут не лише імпресіонізм, але й барокові теа-
тральні ретроспекції. В «тінях забутих предків» фінальна сцена 
примусового, так званого ритуального сміху відтворює театралі-
зацію в поховальному обряді за описами приятеля письменника, 
етнографа В. гнатюка, це ж стосується утримання від сміху Ма-
річки (3, 219), яке продовжує схожу поведінку Мавки з «лісової 
пісні» лесі українки. 

але театралізація оповіді виявляється і в звичайних оповід-
них конструкціях без жодного сліду стилізації. герой новели 
«По-людському» селянин Карпо виявляється ошуканим тому, 
що стає мимоволі учасником «сцени на сцені»: у драмі симуляції 
йому випадає роль жертви. Карпо вчащає «до попової куховарки 
дізнатися, що вона батюшці варить. Баба Яличка хвалиться: 
двічі, каже, на тиждень глечика йому скидаю, жере без пам’яті» 
(2, 55). це типове наслідування зовнішніх ознак «панської» по-
ведінки як симуляції ненажерливості, поміченої стороннім спо-
стерігачем. «Коні не винні», де звичайно вбачають сатиру на ли-
цемірство можновладців, можна однаковою мірою витлумачити 
також як розвінчування дворянської «хлопоманії». типовий те-
атральний «монолог вагання» стає поворотним моментом опо-
відання, де головний герой Малина здійснює ретроспективний 
огляд свого побуту: «Згадав всі поради свої і поміч, кумовання і 
сільські весілля, на яких він грав ролю весільного батька» (3, 265). 
слід відзначити, що в першій редакції це речення подано в нео-
значено-особовому способі, ближчому до ліричних роздумів: 
«Йому згадались добрі “сусідські” з музиками стосунки, його по-
ради й поміч …» (4,  154). сценічну ключову деталь демонструє 
поведінка савки (подана в обох редакціях однаково), який «… 
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вніс воду і з грюком поставив на умивальник, а виходячи, ляснув 
дверима» (3, 268). Новелістична композиція мислиться як змалю-
вання сценічної ситуації. 

суголосність етюдної техніки в театрі новелістичній компо-
зиції в літературі виявляється зокрема через їхню спільну ана-
літичну природу. саме аналітична етюдна техніка стає суголос-
ною в поданні суцільного життєвого струменя як у акторській 
репетиції, так і в оповіданні. суть цієї техніки полягає в тому, 
щоб за строкатим розмаїттям життєвих вражень упізнати типо-
ві ситуації. Відтак новела подає момент переходу від однієї по-
зиції до іншої, перетворення особи від одного стану до іншого. 
цей момент переміни демонструє, приміром, «лялечка» – історія 
несподіваної закоханості сільської вчительки раїси у місцевого 
священика Василя. «Дух свіжого чаю мішався з озонованим по-
вітрям» (2,  72)  – цей опис обставин знайомства вочевидь по-
дається голосом самої раїси. Більше того, з подальшої розмови 
з’ясовується, що «вона знала його покійну жінку» (2, 73), так що 
наступні зближення і одруження вмотивовуються вже у цей 
перехідний момент. Всі дрібні деталі виявляються вплетеними 
в наскрізну дію саме так, яка це відбувається у драмі. у новелі 
«Поєдинок» значну частину тексту займає сцена двобою, розі-
граного в уявному «театрі» героя  – домашнього вчителя Івана 
Піддубного, коханця матері своєї учениці, спійманого її чолові-
ком під час їх зустрічі. Написавши листа з викликом на двобій, 
він передає його, одначе, не чоловікові, а жінці за таких обста-
вин: «Пухкий сніг засипав землю … Пролетіла ворона і сіла на 
тину» (2, 165). це типовий атрибут комічної сцени, тож вмотиво-
ваною виявляється і несподіване примирення з такою ситуацією 
адюльтерної ідилії: «Пані … часто губила серветку й, нагинаю-
чись за нею, … клала його руку собі на коліно» (2, 168). Новела, як 
і драма, фіксує критичні моменти розгортання подій, з якими 
співвідноситься кожна деталь. 

та існує ще така підстава для театралізації прози, яка корі-
ниться в самій суті відзначеної точності, достеменності прозаїч-
ного слова. Метонімічний стиль прози, похідний від деталізації 
оповіді, веде до створення своєрідних фетишів, подібно до пред-
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метної мови барокового театру. Коли виділена письменником де-
таль прибирає самостійність, вона починає жити самостійним 
життям, як окрема сутність. таку ситуацію маємо, приміром, у 
новелі «П’ятизлотник», заснованій на переосмисленому казко-
вому мотиві «нерозмінної монети», де селянська родина, утри-
муючись від найпотрібнішого, берегла монету, але віддала її на 
пожертву під час голоду   90. окремий предмет, метонімічно по-
значений характерними деталями, стає рушійною силою дії, фе-
тишем драми, поводячи себе як самостійний персонаж. 

деталі поводять себе як театральні маски. Можна казати про 
уособлення (персоніфікацію) або уречевлення (реіфікацію) як 
протилежно спрямовані тенденції в тлумаченні деталей, та в 
обох випадках вони стають словесними масками, що ховають 
під собою дійову особу, в тому числі і колективні уявлення, яки-
ми спрямовуються дії людей. уособлення страху демонструє, 
зокрема, казка «Хо», де головний герой  – це алегорична істота 
барокового театру драматична суть казки виявляється в низці 
випробувань страхом різних персонажів  – від дитини до чи-
новника, і лише сільські працівники лікар і вчитель лишаються 
непідвладними головному герою, так що «склоняється Хо перед 
силою, вищою й сильнішою від сили страху» (1, 193). Новела ви-
глядає як типове мораліте барокового театру. 

саме тлумачення прозаїчного докладного, точного слова як 
словесної маски підводить до одного з видатних художніх від-
криттів М. Коцюбинського  – до виявлення ролі театральних 
фантомів як реальної рушійної сили людської поведінки. дав-
ні традиції дослідження і розвінчування інфернальної картини 
світу, «жаху повсякденності», засвідчені від І. Вишенського до т. 
Шевченка, здобули в М. Коцюбинського нового виміру завдяки 
сценічності оповіді. зв’язок прози з театром виявився тут в тому, 
що провідним рушієм зла в світі, який змушує людей до фаталь-
них непоправних і помилкових вчинків, вбачається у залежнос-

 90 «твір постає як своєрідна історія якогось предмета, вияв прихованих у ньо-
му відбитків людських пристрастей, переживань» (Кузнецов Ю.Б. Поети-
ка … с. 74). 
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ті від створених власною уявою фантомів. Коли хрестоматійна 
«Fata morgana» виявляє силу самого вже поголосу про вчинки 
каральних загонів у спонуканні мирних селян до самосуду, то 
практично в кожній новелі можна знайти більші чи менші при-
види, народжені власною вигадливістю, під владу яких потра-
пляють люди. так поводять себе вільні чи невільні співучасники 
сценічного дійства, де розуміння світу як пекельної сцени стає 
композиційною основою творів письменника. саме фантоми 
народжують у «Fata morgana» знеособлені постаті, які перетво-
рюють людську юрбу на страшного звіра: «Одні скидали вину на 
других … Село винувате, село буде і одвічати. Але село не хотіло» 
(3, 132). Панас Кандзюба іменує цю істоту «громадою»: «Винува-
тих нема. Сама громада їх покарала» (3, 134). Фантом ревнощів 
визначає ставлення Марти до антона у новелі «сон», і  саме її 
слова дуже чітко розкривають суть такого театрального ефекту: 
«Я розумію, що це був сон … Але ти здатний зробити те, що тобі 
снилося» (3, 176). 

отже, поетика М. Коцюбинського позначена не лише імпре-
сіонізмом чуттєвих вражень. сама фіксація вражень наділена 
владою над уявою спостерігачів і учасників подій, стаючи ре-
зультатом деталізації оповіді і достеменності прозаїчного слова. 
Метонімічний стиль, витворений в прозі, виявляється суголос-
ним змалюванню сценічних фетишів, предметів, наділених са-
мостійною владою. Вони постають як театральні фантоми, що 
визначають долю персонажів, а не лише перебіг подій чи пере-
живань. Фантоми і фетиші діють як джерела драматичних колі-
зій, а відтак і сценічної зручності новел,їх придатності для розі-
грування у виставі. 

На відміну від М. Коцюбинського, творчість с. Васильченка 
ніколи не була в центрі уваги дослідників. за життя письменни-
ка перша стаття, присвячена його творчості (у часопису «Черво-
ний шлях» 1936 р.), належить видатному філологові а. Шамраю, 
згодом уславленому капітальною монографією про Е. т. а. гоф-
мана. усталені донині уявлення про стилістику письменника, 
його «імпресіонізм» висловив ще Кость Буревій 1929 року в пер-
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шій енциклопедичній статті про нього  91. ця оцінка потребує ко-
регування так само, як і скореговані вище уявлення про імпресі-
онізм М. Коцюбинського. для обох письменників вагомим було 
театральне видовище, а мальовничі та музичні ефекти виникали 
як наслідок сценічної орієнтації прози. для новел с. Васильчен-
ка театральність особливо актуальна, оскільки письменник пра-
цював і як драматург. «Метод редакторського читання»   92, тоб-
то реконструкції прихованих або відсунутих на узбіччя оповіді 
мотивів дозволить виявити у новелістиці такі властивості, які 
окреслюють її сценічні орієнтації. Водночас такий аналіз ста-
вить і ширші питання будови прозаїчного тексту як театральної 
партитури, що відкриваються з позицій аспектології як розділу 
функціональної граматики. 

для розкриття партитурної будови прози як предмету сце-
нічної інтерпретації необхідно врахувати ті можливості пере-
творень, які містяться в тексті, в тому числі за рахунок «семан-
тичної модуляції», в розкритті підтексту без зміни самого тексту. 
але і самий текст постає як результат інтерпретації мовленнєвої 
стихії, її перетворення в матеріал внутрішнього світу художньо-
го твору  93. такі перетворення тексту, починаючи від інтерпрета-
ції мовних можливостей в актуальному мовленнєвому акті та са-
мого розмовного струменя в рядках літератури, узагальнюються 
як категоріальні ситуації з позицій функціональної граматики 94. 

 91 «Васильченко  – імпресіоніст, але імпресіоніст своєрідний», йому власти-
ві «пасивний безперспективний ліризм», «музичність» (Буревой Кость. 
Васыльченко степан / литературная энциклопедия. отв. ред. В.М. Фриче. 
т.2. Москва: изд. Коммун. академии, 1929, колонка 113–115). 

 92 западов а.В., соколова Е.П. Недочитанные строки. Книговедческие статьи 
и очерки. Москва: Книга, 1979. C. 132.

 93 зазначимо, що методи дослідження інтерпретаційних можливостей тек-
сту, коли «трансформація мовленнєвого факту починається від змін його 
функції» (Мигирин В.Н. трансформациология языка. Известия Крымского 
педагогического института. 1956, том 23. симферополь, 1957. C. 310), були 
запропоновані українським дослідником В.М. Мигириним незалежно від 
появи трансформаційної граматики Н. Хомського. 

 94 Бондарко а.В. Введение. основания функциональной грамматики / теория 
функциональной грамматики. аспектуальность. Временная локализован-
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своєю чергою, для розуміння прози особливе значення мають 
комунікативні ситуації, де, зокрема, виникає проблема автори-
зації тексту, віднесення висловлювань до особи, а відтак і визна-
чення категорії особи, зокрема, образів автора та персонажів. 
саме в ситуативній обумовленості виявляються інтерпретацій-
ні перетворення тексту. 

Відповідно, характер ситуацій в прозаїчному тексті становить 
основу для визначення його родової специфіки. сама супереч-
ність відомої характеристики прози як «епосу приватного жит-
тя» вказує на її принципові відмінності від епічної риторики. це 
насамперед спонтанність оповіді, що звертається як до першо-
джерела до плинності поточного мовлення, струменя колокві-
алізмів. звідси випливає ще текстуальна відмінність прози від 
епосу: коли в прислів’ях, епічних своєю формою, за відомим геге-
лівським визначенням, ситуації подаються як усталені, то в про-
зі вони перехідні вже хоча б через те, що постають як моменти 
розгортання ширшої дії та розвитку особистості. ця відмінність 
прози від епосу наочно демонструється зіставленням новели з 
казкою як театралізованим оповідачем епосом 95. Відбувається 
своєрідна інверсія: проза знаходить диво в повсякденні, тоді як 
казка робить повсякденним диво. для текстуальних властивос-
тей прози особливо істотним виявляється переструктурування 
відношень між особистостями та положеннями   96. ситуативні 
позиції персонажів стають в такому разі перехідними момента-

ность. таксис. ленинград: Наука, 1987. C. 12–13.
 95 скористаємося тут спостереженнями Є.М. Мелетинського. як відомо, «слуха-

чі казки не чекають несподіванки і можуть слухати казку багаторазово: новела 
ж зосереджена на … несподіваній події самій по собі», що й виявляє парадокс, 
коли «казка на відміну від міфу перебуває на межі між уявленням про свого 
роду природність, повсякденність … чарівно-фантастичних … моментів та 
уявленням про казкове диво як щось дивне … саме ця остання межа й набли-
жає (а не віддаляє!) казку до новели» (Мелетинский Е.М. Введение в истори-
ческую поэтику эпоса и романа. Москва: Наука, 1986. C. 173–174). 

 96 «Перехід … до справжньої новели … супроводжується доланням чистої си-
туативності і переключенням уваги на героїв» (Мелетинский Е.М. Введение 
в историческую поэтику … с. 175).
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ми життя особистості як самостійної постаті. саме персональна  
автономність і відповідальність відрізняє її від казкового ге-
роя   97. Відповідно, коли казковий персонаж одержує магічну 
допомогу, то в прозі герой діє самостійно, а тому саме його ак-
тивний чин, його діяльність дістає провідне місце в тексті, ак-
туалізуючи значення випадковостей, а відтак і спонтанності дій 
прози, яка виявляється в перехідності ситуацій  98. 

Висновок про перехідність ситуацій в прозі на противагу епо-
су дозволяє також вбачати відмінність прози від драми в значен-
ні дії. Коли на відміну від епосу проза виявляє динаміку ситуа-
цій, то на противагу обов’язково наявному в драмі імперативу 
прозаїчні дії не зобов’язують до необхідних висновків. акціо-
нальна основа прози відрізняється від драматичного дійового 
стрижню не лише тим, що останній відтворюється за репліками 
персонажів, а  не становить предмету оповіді: особливо вагома 
відмінність самої природи дії, яка в прозаїчному тексті набуває 
спонтанних рис, вільних від вимог драматичної вмотивованос-
ті («єдність дії»). зрозуміло, що за умов пріоритету перехідності 
для прози визначальне місце здобуває категорія аспекту  99. саме 
мінливість ситуацій, розмаїття їх інтерпретації відповідає пере-
хідності аспекту як фундаментальній властивості прози, де до-
мінує перехід до нового стану. 

Провідне місце перехідного аспекту поширюється і на син-
таксичні особливості прози. Вже згадані інтерпретаційні пере-
творення тексту виявляються, зокрема, в випадках неозначенос-

 97 «В тому, що основний подвиг здійснюється за допомогою готових засобів … 
полягає своєрідний парадокс чарівної казки» (Мелетинский Е.М. Введение в 
историческую поэтику … с. 60).

 98 «Не подія, а  випадок становить вічний сюжет новели», писав цитований 
Є.  М. Мелетинським коментатор «декамерону» П. Муратов (Мелетинский 
Е.М. Введение в историческую поэтику … с. 211). 

 99 та, відповідно, аспектуальна категоріальна ситуація, «яка пов’язана з ви-
раженням характеру розгортання дії у часі» (Бондарко а.В. содержание и 
типы аспектуальных отношений. лимитативность. / теория функциональ-
ной грамматики. аспектуальность. Временная локализованность. таксис. 
ленинград: Наука, 1987. C 40).
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ті, де функціональні зсуви створюють мікроскопічні значеннєві 
конфлікти   100. Подібні приклади інтерпретаційної двозначності 
можна знайти і у с. Васильченка. «Уночі наказувала комусь спро-
соння» (Віконце. замість казочки) (2,  148)  – так мовиться про 
стан хворої дитини, де остання обставина може стосуватися 
як часу (уночі), так і способу дії. та значно вагоміші випадки не 
двозначності, а суміщення сенсів підтексту, де за дослівним зна-
ченням виявляється, зокрема, модальність вислову. В  оповіда-
нні про відвідування школи хлопчиком та розчарування в ній 
вислів про те, що «Роман зіп’явся на одчинене вікно й заглядає в 
клас» (роман) (1, 42) дієслова позначають не самі лише акти роз-
ташування та споглядання, а  засвідчують зацікавленість і на-
міри героя, несуть модальність інтенцій, яка далі реалізується 
в навчанні. Коли в оповіданні про шкільну театральну виставу, 
влаштовану молодою вчителькою, описується, як в шкільній хаті 
«збилася така курява, що не видно було ні одного лиця» (Боже-
ственна галя) (1,  85), то не стільки малюється сама атмосфера 
вечора, скільки передбачається її недолуге завершення з неспо-
діваною появою гостя. 

з перехідністю аспектів як провідною властивістю прози 
пов’язане також питання про точність прозаїчного слова, яка 
наче б то суперечить двозначним ситуаціям, але насправді зале-
жить від інтенції, мети вислову, від мовленнєвого наміру, а відтак 
модальності тексту  101. тоді точність постає не як антитеза, а як 
наслідок перехідності вислову, його наближення до означувано-
го предмету. це виявляється в самій будові ситуацій прозаїчного 
тексту, що перетинаються з мотивами оповіді, де відображаєть-

 100 так що вони розглядаються «в перехідному стані», дозволяючи різні мож-
ливості інтерпретації (Мигирин В.Н. Процессы переходности на уровне 
членов предложения // Филологические науки. (Научные доклады высшей 
школы), 1968, № 2. C. 42).

 101 тут доцільно нагадати влучне зауваження л.а. Булаховського про те, що 
«точність в мові не існує поза намаганням до неї. Вона набувається в що-
денній боротьбі за неї думки …» (Булаховський л.а. Нариси з загального 
мовознавства. серія друга. / Булаховський л.а. Вибрані праці в 5 т. т. 1. Київ: 
Наукова думка, 1975. C. 431).
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ся не лише означення предмету оповіді, але і комунікативні на-
міри та відповідні модуси вислову. аналіз цих мотивів збігається 
з тим, що також визначали як тематичний аналіз, коли поняття 
мотив або тема вживаються фактично в сенсі реми в актуально-
му членуванні речення, де визначальну роль відіграють модус і 
комунікативна мета   102. Відзначена, зокрема, така важлива осо-
бливість побудови прозаїчних текстів, як відмінність актуальної 
предикації між описами обставин дії та самих осіб, що виправ-
довує оцінку актуалізації як своєрідної домінанти, центрального 
моменту оповіді, виділеного емфазою  103. це поняття видається 
особливо продуктивним для дослідження партитурної будови 
прозаїчних текстів як багатовимірних польових структур з іє-
рархічними відношеннями центру та периферії. 

особливість прозаїчного тексту полягає в тому, що мотиви 
позначають тут ситуації перехідності з відповідною модальніс-
тю. схожість з драмою, де так само окремі епізоди, розгортаючи 
мотиви, інтегруються до наскрізної дії, водночас обмежується 
принциповою відмінністю трактування самої дії: проза віддає 
перевагу спонтанній дії. унаочнити таку перехідність ситуацій 

 102 у «Вишневому саду» а. П. Чехова, приміром, було виявлено, що «мотив «ди-
тячої кімнати» проходить через цілу п’єсу», а «прийом… семантичних про-
тиставлень» виявляється через «монологи ані (тема «мама») та гаєва (тема 
«сестри»)» (стрелков П. г. семантическая структура пьесы а. П. Чехова 
«Вищневый сад» / творчество а. П. Чехова. М.: учпедгиз, 1956. C. 218, 222). 

 103 «так, при створенні фрагменту, пов’язаного з описом місця, в якості реми 
висловів виступають, як правило, предметні слова, тоді як акціональність і 
рематичність дієслів приглушено (вони передають значення наявності). При 
створенні ж фрагментів, присвячених описові особи, рематичними удар-
ними стають прикметники», що дало підставу впровадити «поняття рема-
тичної домінанти текстового фрагменту … так, при створенні фрагменту, 
пов’язаного з описом місця, в якості реми висловів виступають, як прави-
ло, предметні слова, тоді як акціональність і рематичність дієслів приглу-
шено (вони передають значення наявності). При створенні ж фрагментів, 
присвячених описові особи, рематичними ударними стають прикметни-
ки»» (ильенко с. г. текстовый аспект в изучении синтаксических единиц / 
текстовый аспект в изучении синтаксических единиц. ленинград, 1990. (ле-
нинградский гос. пед. институт им. а. и. герцена). C. 12).
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в прозі можна оповіданням с.  Васильченка «На хуторі», де зо-
бражено малозначущий епізод: наймичка з хутору, вийшовши 
вночі для відпочинку, заспівала, збудивши відгомін в думках за-
спаного діда. Все, що відбувається, позначене печаткою скороми-
нущості. срІБлястІсть становить тут вихідний мотив як ме-
тонімічне позначення переходу до стану марення: «Дівчина звела 
великі очі й довго вдивлялася ними в сріблясту далечінь … Дівчина 
заплющила очі, марить і співає» (1, 95). Чарування рухами очей 
стає переходом до чарування співом. так окреслюється первинна 
ситуація, що вже межує з театральною виставою. своєю чергою, 
вона породжує похідну ситуацію як відгук в душі діда – слухача її 
співу: «Дідові сон сниться, а струна все бринить …дідові стає чо-
гось так жаль-жаль.» (1, 96). тут вже розігрується сцена на сцені, 
де театром стає дідова уява. Нарешті, ще одна рефлексія виникає 
вже як самостійний перебіг дідових думок: «… біліють сорочки, 
видніються кудлаті голови … Всередині між ними сидить парубок 
… До гурту підпливають мовчазні тіні … Стали згадувати дав-
ніх своїх співців …» (2, 97). отже, новела побудована як суцільний 
ланцюг переходів від однієї ситуації до іншої, похідної. Все відбу-
вається в стані марення і несе ознаки скороминущості. точність 
вжитих назв очевидна вже в незамінності мотивів: КудлатІ го-
лоВи становлять єдину можливу ознаку тих «тіней»  – образів 
сучасників, які ввижаються персонажеві, так само як Жаль по-
значає саме той стан душі, з якого виростають спомини. 

точність означення як вияв модальності вислову, пов’язаної 
з перехідністю підводить до питання про роль категорії особи в 
оповіді, зокрема, про її авторизацію та комунікативні ситуації. 
Плинність прозаїчної оповіді значною мірою увиразнюється за-
вдяки вживанню прийомів, які л. а. Булаховський запропонував  
означати як інтимізацію 104. тому конфіденційний тон оповіді 

 104 знайшовши такі прийоми насамперед у Пушкіна, зокрема у вигляді безпо-
середніх звертань автора до читача, дослідник відзначив їх залежність від 
риторичних конвенцій, але водночас показав, що не лише подібні, але і зна-
чно різноманітніші «способи прилучити читача до оповіді … підкупають 
своєю щирістю» (Булаховский л.  а. Художественный язык Пушкина / Бу-
лаховський л.а. Вибрані праці в 5 т. т. 3. Київ: Наукова думка, 1978. C. 551). 
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постає як особливі комунікативні умови і там, де немає ознак 
безпосередньої адресації до читача. Приміром, докладний опис 
обставин створює настрій довірливості, коли оповідач ділиться 
з адресатом подробицями, відомими лише йому. дальші дослі-
дження прийомів інтимізації та конфіденційності виявили осо-
бливу поширеність їх вживання у прозі  105, так що аспектна ха-
рактеристика виходить далеко за межі самих лише предикатів, 
стаючи знаряддям виявлення суб’єктних інтенцій. Виявляються 
підстави розглядати ці прийоми як особливу комунікативну си-
туацію, що складається в прозаїчному тексті на перетині інтер-
претації категорій особи (образ автора) та модальності (конфі-
денційність)  106, що вже виводить за межі зовнішніх ситуативних 
властивостей до висвітлення глибинних властивостей характе-
рів. Інтимізація оповіді в такому разі перетинається з множин-
ністю ракурсів висвітлення предметів оповіді, з особливими 
точками зору спостерігачів як віхами театральної інтерпретації 
тексту. 

зокрема, авторський голос може виступати як аналог хору в 
античній драмі, що доволі часто знаходимо в с. Васильченка. «Ох 
і прибралась же дівчина, виряджаючись до паничів …» (оксана) (2, 
205), висловлюється оповідач, та самий вислів спрямований на 
суголосні почуття адресата, засвідчуючи наміри домогтися його 
конфіденційності. Інтимізація може прибирати вигляду сповіді 
читачеві: «… викидаю сердито недокурену цигарку на шлях» (Ко-
ролівна) (1, 152) – зізнається оповідач (а водночас і дійова особа) 

 105 зокрема, у І. с. тургенєва як «форма впровадження авторських узагальню-
ючих зауважень» (Бадаева Н.П. синтаксические приемы интимизации в ро-
манах и.с. тургенева. Таганрогский гос. пед. институт. Уч. Записки. Вып. 5. 
Кафедра русского и иностранных языков. таганрог, 1958. C. 55).

 106 тут має місце випадок, коли «аспект позиції промовця» опиняється в цен-
трі «перетину функцій предикативності і модальності», так що цей аспект 
відкриває розмаїття можливостей взаємодії між образами автора та персо-
нажів, зокрема, коли «авторизація виявляється найчастіше завдяки прийо-
мам невласне-прямої мови»(ильенко с.г. Персонализация как важнейшая 
сторона категории предикативности / теоретические проблемы синтаксиса 
современных индоевропейских языков. ленинград: Наука, 1975. C. 156, 159). 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



101

Інтерпретація та інтеграція тексту....

у своєму розчаруванні після того, як виявляється, що та особа, 
яка здалася йому сусідкою в подорожі, промовляє до нього голо-
сом хлопця. 

у подібних комунікативних ситуаціях (хор, сповідь) образ 
автора виступає як партнер читача з розіграної перед ним теа-
тральної вистави, що дає підставу для узагальнення проблеми 
про взаємини аспектів оповідача і спостерігача в прозаїчному 
тексті. ракурси бачення тут невіддільні від модусів вислову, а від-
так несуть типово театральний підтекст. це може продемонстру-
вати новела «талант», що розповідає про історію самогубства хо-
ристки тетяни з сільської церкви. тематика суїциду взагалі була 
доволі поширеною в сучасному с. Васильченкові театрі. але для 
театральності важливіший спосіб подання реалій у тексті. опис, 
з якого починається твір, зовні скидається на пейзажний пара-
лелізм, за ліричними канонами відтворюючи психічний стан 
героя. Проте тут ідеться про часову невизначеність як неозначе-
ність самого існування: «Буйне зелення в саду вже осінні золотарі 
позолотили, а подекуди палає воно, мов огненне. Тихо в моїй кім-
наті» (талант, 1) (2, с. 7). зіставлення минулого і теперішнього 
дієслів унаочнює таку непевність, так само як і контраст мотивів 
БуяННя – тиШа. складається враження нестійкої рівноваги, 
яка може зрушити і в добрий, і в лихий бік, готуючи читача до 
сприйняття несподіванок. цей початковий пасаж має характер 
монологу-сповіді, де конфіденційний тон виникає як наслідок 
довірливого звіту про оточення. 

зізнанням-сповідуванням відкривається і кульмінаційний 
розділ новели. «І досі воно перед моїми очима, те незграбне буду-
вання з соснових дощок та обаполів – народний театр» (талант, 
13) (2, 41). це твердження засвідчує, що оповідач – також сучас-
ник і співучасник подій. тут, як і в подібних пасажах, відбуваєть-
ся своєрідне самоусування образу автора, який перетворюється 
на ще одну дійову особу вистави. Привертає увагу і зсув часових 
відношень: про театр мовиться як про предмет спогадів, нато-
мість слова стають лише передмовою до наступної катастрофи. 
Мотив НЕзграБНІсть, вжитий тут, засвідчує ще один аспект – 
відсилання до наївності, довірливості, щирості героїні, яка перед 
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тим вже була жертвою залицяльника. це відсилає і до першого 
враження оповідача від знайомства: «На мене пильно дивились 
цікаві очі. Великі, довірливі, карі» (2, 16). розповідь про героїню 
ведеться голосом її alter ego, так що спостереження, описані в 
оповіді, несуть печатку також її духу. 

такий своєрідний дует оповідача і героїні виникає в описі 
самої катастрофи: «Тетяна, здавалось, росла. Ніби почувши свою 
владу над людьми, вона виступила з ряду наперед, стала в гордій, 
незалежній позі, запишалась. Одчувалася сила. Сила нова, неспо-
кійна, жагуча, сила грізна …» (талант, 13) (2, 43). спостерігач по-
відомляє про внутрішній стан цілком іншої людини, проголо-
шує її своєрідний внутрішній монолог. Виникає мотив сила, 
яка помітна лише тій, кому вона належить, і яка неминуче веде 
до розв’язання конфлікту. аспект вислову тут знаменує невід-
воротність зміни ситуації. Подібне взаємопроникнення спо-
стерігача і персонажа бачимо і в новелі «Волошки», де дівчин-
ка устина збирала волошки для вчителя, в якого закохалася, 
а вночі з уривків розмови здогадалася, що її сестра – суперниця: 
«Устя душею почула страшну для неї правду» (1, 164). Модаль-
ність вислову і ракурс бачення тут нероздільні, визначаючи си-
туацію пограниччя між станами. Письменник розкриває те, що 
в театральній практиці відоме як внутрішній монолог актора, 
вигаданий і доданий ним до виписаних реплік. такий же при-
клад демонструє і згадане оповідання про юнацьку закоханість 
у школі «оксана», де голос спостерігача може перетворитися і 
на голос персонажа: «Вихиляється перед нею Щур, залицяється» 
(1, 207). Модальність намірів та ракурс бачення складають єди-
ний аспект. 

Повість «олив’яний перстень» розповідає про буденну, по-
збавлену пригод кількатижневу виправу трьох хлопців-вихо-
ванців дитячого будинку з Києва до села на Полтавщині. але по-
всякдення стає тут нагодою для демонстрування суєтного світу 
марнот. Всі події позначені скороминущістю, переходом. за по-
бутом виникає світ хаосу, і досягається це розмаїттям ракурсів 
оповіді, невпинністю переходів до нових ситуацій. Насамперед, 
вже те, що йдеться про сиріт, насуває питання про передісторію 
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персонажів, про «досценічне» життя дійових осіб, відсилаючи до 
очевидного підтексту. 

Наскрізна дія тут  – це історія олив’яного персня як втілен-
ня кохання прибулого хлопця Кості та сільської дівчинки Насті. 
спершу повідомляється: «У Насті виблискував на руці олив’яний 
перстень, очевидно, недавно куплений на ярмарку» (19) (2, 124): 
далі вже «Кость лежить нероздягнений …, крадькома позирає 
на перстень …» (20) (2, 130), у ще одному епізоді Настя, після 
розмови з мамою «червона, як буряк», забрала у Кості перстень 
«і шпурнула в чужий сад» (24) (2, 135); нарешті, після дальшого 
спілкування, напередодні розлуки Настя «вийняла з-за пазухи 
хусточку, … звідти блиснув Костеві той …закинутий у бур’яни 
олив’яний перстень» (26) (2, 138). як бачимо, розвиток дії тут 
подається як у театрі, про нього можна судити лише з рекон-
струкції. Позначаються в тексті саме ситуації переходу в процесі 
випробування кохання: його виникнення, тимчасове розчару-
вання, перевірка і пробачення. 

але і цей підтекст наскрізної дії відсувається на узбіччя опо-
віді. домінує в повісті опис побуту, чергування подробиць по-
всякдення, що постають як покрив підтексту, сповненого неяс-
ними передчуттями. з одного боку, тут наче відтворено епічну 
сталість сільського життя, з описом жнива: «Віє од ланів силою 
великою, могутньою, бадьорою» (9) (2, 97). але сила ця проти-
ставляється міському світові вже в думках дітей з поверненням 
до міста: «Крім невеличких клунків у руках вони нічого не мали, 
в цей невиданий світ вступаючи …» (28) (2, 142). тому строка-
те чергування ракурсів висвітлення побуту, чергування подро-
биць не складається в циклічність епічного коловороту життя, 
не прибирає ознак ідилії. такі ситуації відповідають бароковим 
уявленням про марноту. Проза створює картину світу як сцени 
неістотних подробиць, за якими відчувається підтекст, що на-
лежить піддати осмисленню. 

Коли М.  Коцюбинський відкрив суспільну силу вигадки і 
створених вигадкою фантомів, то с.  Васильченко досліджує 
їхню основу в стихії повсякдення. В  моторошному оповіданні 
«Кам’яне царство» про те, як жебрака - хлопчика закусала соба-
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ка, помічено, що герой на дачників, в яких просив хліба, «при-
вчився дивитися, як на ляльок» (2, 191). саме мотив ляльКа 
репрезентує марноту як визначальну ознаку хижого світу. Події 
описуються переважно очима хлопчика як внутрішній монолог, 
і  лише з катастрофою ракурс оповіді змінюється. своєрідний 
струмінь свідомості малюка постає як вистава в театрі уяви, що 
раптово брутально переривається. 

Через позірну звичаєву усталеність побуту в новелах с. Ва-
сильченка прозирає хаос. ритуал стає лише схроном безладу 
випадковостей, що відтворює по суті барокову картину марно-
ти, побачену письменником в реаліях сучасності. Враження 
скороминущості і перехідності всього сущого виникає завдяки 
використанню аспектних властивостей прозаїчного мовлення, 
насамперед ситуацій переходу та зміни ракурсів спостереження 
подій. Прозаїчний текст як результат вибору інтерпретаційних 
можливостей мовлення відрізняється від епосу превалюванням 
аспектів переходу до нової ситуації та, на відміну від драми, спон-
танності акціональних аспектів. у с. Васильченка ці особливості 
служать виявленню хаотичності світу за нашаруванням випад-
кових подробиць, де відновлюється бароковий концепт марно-
ти. Письменник створює комунікативні ситуації множинності 
ракурсів спостереження і поглиблює відкриття М.  Коцюбин-
ським суспільної сили фантомів, завдяки яким само суспільне 
життя стає театральною дією з режисером Fata morgana. 

ці відкриття сценічності прози в україні виявилися суголос-
ними й сучасними світовому розвиткові літератури. для порів-
няння наведемо твори с.  Моема, до якого вельми промовисто 
привернули увагу л. Курбас та його березільські колеги. тут ви-
дається особливо істотним, що в англійського письменника саме 
розмовна стихія як основа прозаїчної оповіді, єднаючи її з те-
атром (на противагу епіці), провокує відзначену зміну аспектів 
описуваної ситуації в прозі. зокрема, аспект переходу до нової 
ситуації займає провідне місце (разом з метонімічними посилан-
нями), створюючи сприятливі умови для спеціалізації значень. 
Прозаїчний текст передає події різними голосами, сприяючи від-
повідним комунікативним та модальним умовам спонтанності 
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опису ситуацій та визначаючи можливості інтерпретації твору. 
зокрема, це стосується особливо виразно категоріальної ситуації 
процесуальності, перебування в стані незавершеності, переходу, 
який особливо властивий прозі й тягне за собою провідну місію 
«середнього стану», «серединності», коли процес завершується 
лише до певної межі, за якою він ще триватиме в майбутньому 
незавершеним   107. легко помітити можливості абстрагування, 
закладені в такій місії «серединності», оскільки сама спогля-
дальність, перейнята прозою від епіки, передбачає відносну за-
вершеність дії. саме з «серединністю» пов’язана концепція пере-
хідності стану в прозі, що, як вже відзначалося, займає провідне 
місце в аспектних характеристиках оповіді  108. Процесуальність 
прози відтак виникає на основі цієї «серединності» разом із спо-
глядальністю та неперервністю як характеристиками дії  109. Від-

 107 Відтак «у фокусі залишається лише фіксований середній період». Істотно, що 
така властивість середини зумовлена спогляданням: «первинну основу проце-
суальних ситуацій становить безпосереднє спостереження», хоча «притаманне 
формам теперішнього часу значення обмеженості дії границею (значення ціліс-
ності дії) не містить в собі ознаки спостереження» (Бондарко а.В. лимитативные 
ситуации. длительность. / теория функциональной грамматики. аспектуаль-
ность. Временная локализованность. таксис. ленинград: Наука, 1987. C. 85-86). 

 108 це виявляється в тому, що «процес, який відбувається … веде (в пер-
спективі) до того, що одну ситуацію … буде замінено іншою …, що з до-
сягненням границі (в перспективі) передбачає зміну стану об’єкту». це вже 
відсилає до додаткових обставин: «Перехід до нової ситуації … можливий 
лише в тому разу, коли у вислові позначено зовнішню границю» (Бондар-
ко а. В. лимитативные ситуации …, с. 88, 90). це обґрунтовує висновок про 
необхідність переходу межі окремих висловів: «зв’язок результату з попе-
реднім процесом може підтримуватися лексичним значенням дієслова», але 
за умов, коли «само по собі позначення результату «викликало думку» про 
підготовчу течію процесу», звідки висновок: «явище імпліцитної процесу-
альності виходить за межі ситуацій досягнутого результату» (Бондарко а. В. 
лимитативные ситуации …, с. 96–97) (підкреслено мною – І. Ю.-Р.). 

 109 ознаки процесу окреслюють «серединність – виділення в дії фіксованого 
середнього періоду», «спостереження», «тривалість», що позначають окре-
мі аспекти дії: «акціональний різновид процесуальної ситуації є основним, 
прототипічним» – на відміну від статичних ситуацій як «відхилення від про-
тотипу» (Бондарко а.В. теория значения в системе функциональной грамма-

IM
FE

www.etnolog.org.ua



106

Ігор Юдкін-Ріпун

так поряд з «серединністю» складається така особлива аспектна 
характеристика прозаїчної оповіді, як «стрибок до нового стану» 
(Ю. Маслов) або «перехід до нової ситуації»   110. «серединність» 
та «перехідність» прози взаємно пов’язані вже тими очікування-
ми, які створює опис незавершеної дії. 

якщо проза виникає для усунення дуалізму епосу та його 
драматичної метасистеми, то це тягне за собою і її синтаксичні 
особливості, зокрема, необхідність розкриття прихованого під-
тексту (так само як у драмі) та уможливлення перифрастичних 
перетворень і, насамперед, переосмислення аспектів. універ-
сальні трансформаційні можливості мови, завдяки яким, як вже 
мовилося, перетворення починаються з переосмислення функ-
цій вислову, мають своїм наслідком постійну мінливість значен-
ня з розгортанням оповіді, а відтак насамперед постійну зміну 
актуальних суб’єктів та предикатів оповіді, тем та рем   111. цю 
концепцію всезагальної перетворювальності мовного матеріалу 
легко поширити насамперед на зміни, що їх зазнають аспектні 
характеристики в процесі розгортання тексту  112. Водночас про-
за, оскільки історично вона складається як критика наявних ри-
торичних конвенцій, відзначається низкою особливостей щодо 
переваг тих чи інших аспектних характеристик. 

аспектні властивості окремих родово-видових класів культу-
ри загальновідома. лірика відзначається перевагою перцептив-
ного, споглядального аспекту, звідки випливає відома можли-
вість подання речень ліричної оповіді в пасивному способі. цим 
пояснюється і розвиток т.зв. іменникового стилю саме на основі 
лірики. Навпаки, непоправна хода драматичної дії вимагає пре-
валювання акціонального аспекту, звідки випливає можливість 

тики. Москва: языки славянской культуры, 2002. с. 394, 396). 
 110 Бондарко а.В. теория значения … с. 415.
 111 зокрема, було доведено, що навіть супутні обставини можуть прибирати 

предикатні функції (Мигирин В.Н. Процессы переходности … с. 43). 
 112 зокрема, часове значення «не залежить від поданих в тексті часових форм» 

(Мордвинов а.В. Формирование темпоральной семантики в тексте рассуж-
дения / синтаксис текста. Москва: Наука, 1979. (аН ссср. институт русско-
го языка). C. 217). 
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формулювання імперативів для акторів як виконавців ролей 
(що знаходить практичне втілення в режисерських коментарях). 
В епіці опис доконаних дій визначає оповідь про чин як заверше-
не ціле, що має свої межі, свої часові та просторові границі, «зві-
туючи» про низку здійснених вчинків. Нарешті, у прозі аспект 
переходу до нової ситуації, займаючи провідне місце, викликає 
низку питань. Відомо, що наративний текст створює умови, за-
вдяки яким актуальні властивості суб’єктно-предикатних відно-
шень істотно відрізняються від тих, які визначено самими лише 
потенційними формальними граматичними визначниками   113. 
аспектні характеристики вислову з необхідністю тягнуть за со-
бою прототипи з-поза меж тексту та похідні семантичні дерива-
ції, які виникають в межах тексту, але знову-таки відсилають до 
ширших уявлень. 

Епічний наратив передбачає модальність необхідності, що 
зумовлена відтворенням неминучої ходи подій, послідовно мо-
тивованого ланцюга вчинків. драма толерує хаотичні випадко-
вості й несподіванки, трансформуючи їх у своєрідну «канонічну 
дисгармонію». як епічна метасистема драма передбачає недоко-
наність акції, переважання процесуального, незавершеного ас-
пекту. у прозі ці властивості драми поєднуються з традиціями 
поетичного епосу, від якого позичаються дистанція оповіді та 
конденсація матеріалу. до наративу потрапляють драматичні 
аспекти недоконаності чину, його відкритості, незавершеності, 
потенційної нескінченності з відкритими можливостями очі-
куваного майбуття. такий аспект переходу особливо виразно 
спостерігається в епізодах вагання, прийняття рішень, неокрес-
леності течії дії, що викликає аналогії з сонатними розробками 
(на противагу інтермедіям фуги) в музиці. Перехідність виявля-

 113 Приміром, вже у ліричному тексті «образно-поетичний актуальний тепе-
рішній час» виявляється «похідним від первинного прототипу – актуально-
го теперішнього в усному розмовному мовленні, але в ланцюжку прототи-
пічності він, зі свого боку, виявляється джерелом похідного»; у прислів’ях 
«відмінності в граматичних значеннях форм часу (а також способу та особи) 
… переходять з денотативної області до області конотацій» (Бондарко а. В. 
теория значения … с. 278, 461). 
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ється, зокрема, у постійному оновленні актуальної предикації, 
у зміщенні того що іменується «рематичною домінантою», ем-
фатичним виділенням реми  114. у описах місця дії звичайно пе-
реважають речові іменники, позначення предметного оточення, 
натомість для портретів властива більша питома вага прикмет-
ників, якісних епітетів. це ж стосується аспектних властивос-
тей дієслів та актуальних предикатів у цілому, які змінять свої 
функції з розгортанням оповіді. Концепцію такого розвойового 
узалежнення (на противагу тематичній варіантності) унаочню-
ють такі відомі новели, як «Жіноче царство» а. Чехова або «Коні 
не винні» М. Коцюбинського, де розкриття актуального аспекту 
відбувається поволі, з розгортанням прозаїчних пасажів, через 
поступове усунення неозначеності, властивої окресленому ста-
нові серединності. 

з цими аспектними особливостями прози пов’язані також 
ідіоматичні властивості, зокрема, вже відзначена гранична зна-
ченнєва спеціалізація, наближення позначень до імен власних, 
звідки походять їхні зображальні можливості. Водночас було 
б помилковим шукати в словах безпосередню адекватність ві-
зуальним образам. для витворення в уяві таких образів словом 
необхідна насамперед дія, яку пропонує театральний кін, в тому 
числі й театру власної уяви. для адекватності уявного розшиф-
рування словесних описів потрібні або риторичні конвенції, або 
ж, за умови їх зникнення, необхідне театральне, сценічне про-
читання таких описів. Читач немовби запрошується до театру 
уяви, а текст править за своєрідний аналог риторичного екфра-
зису, опису вистави, сценарію, що дає дороговкази для роботи 
уяви. окремі деталі, курйозні подробиці виділяються увагою 
саме тому, що за ними виявляється специфічна модальність ви-
слову, яка й тягне за собою значеннєву спеціалізацію та подаль-
ший метонімічний перехід і формування абстракцій. 

зазначені аспектні особливості прози підказують доволі про-
стий і переконливий спосіб дослідження та випробування про-
заїчної оповіді: це  – інсценізація як експеримент. Відповідний 

 114 ильенко с. г. текстовый аспект… с. 12.
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сценарій постає як автодескрипція самого прозаїчного твору, в 
якій розкриваються латентні компоненти змісту (зокрема, пре-
супозиції, імплікації, інференції, підтекст). Виникає множина 
можливих перифрастичних описів вихідного тексту, його мож-
ливих трансформацій, подібно до суфлерського тексту в театрі. 
Нагадування про мотиви відсилає тут до прототипів, які стоять 
поза текстом як першоджерело розіграної дії. саме таким шля-
хом експериментування пішов л.  Курбас, виставляючи новели 
с. Моема як предмет артистичного дослідження. цей сценічний 
експеримент може водночас бути взірцем створення сценаріїв 
новели як різновиду малої прозаїчної форми. Йдеться про сла-
ветну виставу «дощ (злива)», де відбувся дебют великої україн-
ської актриси Наталії ужвій. 

доля міс седі томпсон, яка, перебуваючи серед пасажирів, 
привернула увагу проповідника девідсона, вирішується в той 
момент, коли той вирішив домагатися повернути її до в’язниці 
у сан-Франсіско. Між тим відбувається смерть проповідника, 
яка скидається на самогубство, що радикально змінює ситуа-
цію. саме тут закладено імпліцитну інформацію, що визначає 
значення цілого і повинна бути розкритою у виставі. зокрема, 
завершальний сміх седі у виконанні Н. ужвій не лише позначає 
перемогу героїні над лицеміром, але й стає вагомим чинником 
розкриття її внутрішнього світу   115. це також ясно засвідчує її 
причетність до удаваного самогубства, що описується в такий 
спосіб: “The gramophone which had been silent for so long was playing, 
playing ragtime loud and harsh ... She wore that enormous hat covered 
with gaudy flowers … She held herself erect”   116 (грамофон, який 
так довго мовчав, тепер грав, грав регтайми голосно і жорстко 

 115 «адже сміх був фіналом двобою святенника з грішницею, він повинен був 
виражати внутрішнє прозріння героїні, розуміння нею прихованих плот-
ських пристрастей пастора, поразки всіх його фанатичних переконань» (Ки-
сельов Й.М. Поетеса української сцени. Життя і творчість народної артистки 
срср Наталії Михайлівни ужвій. Київ: Мистецтво, 1978. C. 41).

 116 Посилання на твори с. Моема подаються за виданням Maugham, W.S. Rain 
and Other Short Stories. Moscow: Progress, 1977. 408 p. сторінки цитованих 
пасажів позначено в дужках. 
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… Вона одягла того величезного капелюха, вкритого галасли-
вими квітами … Вона випросталася) (82–83). Істотним тут є не 
те, що маніфестовано мотиви LOUDNESS / GAUDINESS (голо-
сність  – галасливість) та їхні атрибути. Вони становлять лише 
додаткове свідчення щиросердності, відвертості героїні, позна-
чаючи ситуацію CONFESSION (сповіді), так що ретроспективний 
аспект споминів, згадки про минувшину вочевидь імплікує цей 
епізод. Метонімічно переосмислюючи, можна було б одержати 
таке твердження <** She has shown GLADNESS after the successful 
murder of her foe> (вона виказувала радість після успішного вбив-
ства свого ворога). 

уваги варті й такі свідчення передчуття події у описі минуло-
го дня: “They all looked forward to the Tuesday when the boat for San 
Francisco was to arrive from Sydney. The strain was intolerable” (78) 
(Всі вони чекали вівторка,коли мав прибути пароплав з сіднея 
до сан-Франсіско. Напруга ставала нестерпною). Йдеться не про 
HOPE (надію) як синонімічну заміну LOOKING FORWARD (очі-
кування). автор має на увазі тут не сподівання (разом з браком 
TOLERANCE  – терпимості та можливим DISAPPOINTMENT  – 
розчаруванням як природним наслідком): тут можлива була б 
перифрастична заміна <** The ominous features give reason for bad 
predictions> (зловісні ознаки давали підставу для злих передба-
чень). Хоча дослівний текст оповіді стосується переживань геро-
їв, він окреслює майбутні вчинки і демонструє відтак початко-
вий, інхоативний аспект. дуже вдалим сценічним рішенням під 
цим оглядом стало перенесення всієї дії до павільйону як анало-
гу замкненого простору палуби  117. 

саме такий простір становить давній засіб випробування 
героїв, звільнюючи від умовностей обставин південних морів, 
про які пише Моем. Важливо наголосити, що не сам по собі до-
слівний текст прозаїчного твору, але латентна, прихована інфор-
мація, яку належить ще дослідити і виявити, становить основу 

 117 Епітет «павільйонний» для вистави запропонував Ю. смолич (див. Єрма-
кова Н.П. Березільська культура. Історія, досвід. Київ: Фенікс, 2012. (Націо-
нальна академія Мистецтв україни. Інститут проблем сучасного мистец-
тва). C. 303). 
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сценарію. Втім, показово, що сам с. Моем підготував і схвалив 
авторизовану скорочену версію свого роману «Про людські 
пристрасті» (відому за назвою перекладу «тягар людських при-
страстей»), супроводжуючи прикметним визнанням у вступі: 
“A writer is a fool if he thinks that every word he wrote is sacrosanct 
and that his work will be ruined if a coma is omitted or a semi-colon 
misplaced”  118 (Письменник дурень, коли він вважає сакральним 
кожне написане ним слово та думає, що твір буде зруйновано, 
коли пропущено кому або зміщено дві крапки). це твердження з 
його відвертим перебільшенням здається, суперечить добре ві-
домій і визнаній точності прозаїчного слова, що наближається 
до ідіоматичної спеціалізації. Між тим воно засвідчує взаємо-
залежність ідіоматичної точності та синтаксичної здатності до 
перетворень, яка виникає в прозаїчному творі. як синтаксична 
спеціалізація, так і синтаксична мінливість, перехідність стають 
знаряддями наближення, апроксимації прототипічної ситуації, 
яка уможливлює різноманітні перифрастичні описи і передбачає 
відтворення на кону театру. Під цим оглядом прозаїчна репре-
зентація реальності виявляє специфічні відмінності. Поетичний 
епос подає дію доконаною, завершеною, з позицій відсторонено-
го споглядача, який має можливість сконденсувати деталі опові-
ді. у драмі кожний момент позначений очікуванням наступного 
розгортання подій, що прямують до фінального рішенця, до за-
вершення в майбутньому. але особливо істотним видається те, 
що аспекти оповіді пов’язані з ідіоматичними її властивостями. 

саме процес витворення ідіомів на основі метонімії, зумов-
лений аспектними переходами, можна побачити у новелі с. Мо-
ема «Форпост» (“The Outstation”). дія відбувається в колонії, де 
менеджер уорбертон свариться з підлеглим Купером, і  раптом 
йому спадає на думку: “He had only to let things take their course and 
one fine day he would be rid of Cooper” (120) (йому лише треба було 
дозволити речам іти своїм ходом, і  одного файного дня він би 

 118 Maugham, W.S. Of Human Bondage. With a new introduction by the author 
especially written for this abridged edition / W.S. Maugham New York: Pocket 
Books, 1968, VII.
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позбувся Купера). тут подано явний перехідний аспект дієслів, 
засвідчений парою LET → RID (дозволяти – позбуватися). Вислів 
стосується ситуації приємної несподіванки і може трансформу-
ватися як <** He was amazed that it sufficed not to intrude and the 
success would come> (він здивувався, що вистачало лише не втру-
чатися, і успіх прийшов би), так що мотив NON INTRUSION (не-
втручання) стає очевидним. Миттєвість перед убивством Купера 
передано в оповіді картиною краєвиду: “The river flowed ominous-
ly silent. It was like a great serpent gliding with sluggish movement to-
wards the sea. And the trees of the jungle over the water were heavy with 
a breathless menace. … All around him it seemed as though something 
waited” (125–126) (річка текла зловісно, мовчазно. Вона була як 
велика змія, що ковзає неквапливими рухами до моря. а дерева 
джунглів над водою видавалися навантаженими бездиханною 
погрозою. Все навкруги, здавалося, чогось чекало). 

цей пасаж особливо промовистий, оскільки ситуація (очіку-
вання) тут відкрито позначається словами про чекання. опис 
краєвиду тут – не психологічний паралелізм: він відсилає до очі-
куваних дій. от чому форма статичного дескриптивного аспекту 
здобуває тут значення інхоативного аспекту (початку дії). Крім 
того, хоча слова подано від автора, вочевидь йдеться про пере-
дане, невласне-пряме мовлення зацікавленого спостерігача уор-
бертона: адже саме йому стає очевидним уподібнення в нічній 
природі SILENCE (мовчання) та MENACE (погрози), саме він міг 
відзначити SLUGGISHNESS (неквапливість) течії ріки. Можна 
було б додати, що на питання <** Why did Warburton recognize a 
serpent in a river? > (чому уорбертон упізнав змію в формі ріки?) 
передбачає таку відповідь, як <** He detected the high probability of 
the murder symbolized with the snake> (він виявив велику імовір-
ність убивства, що символізується змією) 

Переважання перехідного аспекту в прозі можна пояснити, 
виходячи з уявлення про багаторазову рефлексію, завдяки якій 
у оповіді складається ситуація сцени на сцені, відома з театраль-
ної практики. зокрема, у прозаїчній оповіді час завжди переда-
ний і перенесений. цей переніс часу трансформує всі взаємні 
посилання, дейксис в межах тканини прозаїчної оповіді. Наслі-
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док мультиплікованої рефлексії  – це насамперед ускладнення 
ракурсів, точок зору як створення особливих комунікативних 
ситуацій, що можуть розглядатися різновидом модальності в ці-
лому   119. Можна казати про комунікативну невизначеність, яка 
виникає в прозі, зокрема, в умовах невласне-прямого мовлення 
та сумнівної авторизації. такі ефекти випливають вже з того, що 
сама оповідь багаторазово переказується, а  виявляються вони 
через спонтанність подій. Множинність точок спостереження 
позначає спонтанні якості прозаїчної оповіді (порівняно з дра-
мою та епікою).

Поглинання прозаїчних пасажів наскрізною дією зумовлює 
не лише трансформацію аспектних характеристик висловів. 
сама дія принципово відмінна від епічно визначеного порядку, 
зокрема, в прозаїчній оповіді, як вже відзначалося, постають не 
події (як у епосі), а випадки   120. На противагу епічним зразкам 
історичного роману, де ланцюжок подій обґрунтований, так що 
кожне з них виводиться з попередніх, тут стикаємося лише з 
випадковістю і довільністю. у епосі передумови і наслідки оче-
видні, як наприклад, у пасажі з розділу 13 «Чорного карлика» В. 
скотта: «The precipice looked deeper and more dangerous as they ap-
proached the brink <…> This inward sensation of fear and reluctance 
acted differently <…> One looked grave; another looked silly» (урвище 
виглядало глибшим і небезпечнішим, коли вони наблизилися до 
його краю  <…> один дивився похмуро, інший недоумкувато). 
опис дає вичерпну і повну картину, де деталі можна передбачи-
ти. 

Протилежний ефект мультиплікованої рефлексії може де-
монструвати оповідання Моема «Шкіра лева». Йдеться про аб-
сурдну загибель головного героя Форестера, який намагався 
врятувати собаку на пожежі. дискусія стосується тут питання, 
чи вчинок становить результат свідомого рішення, чи герой на-

 119 Модальністю обґрунтовується, зокрема, відома теза про те, що «предикація 
мислиться як складна єдність категорій часу, модусу та особи, до того ж кате-
горія особи відіграє тут визначальну роль» (ильенко с. г. Персонализация … 
с. 156). 

 120 Мелетинский Е. М. Введение в историческую поэтику … с. 211. 
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магався удавати з себе джентльмена. Перші враження від героя 
засвідчені словами його вдови: «she was sure that Captain Fores-
tier was the perfect type of an English gentleman» (вона була впев-
нена, що капітан Форестер був досконалим типом британського 
джентльмена). Між тим вони іронічно коментуються відлунням 
оповідача: «The trouble was that Captain Forestier was almost too per-
fect a type of English gentleman» (143) (проблема була в тому, що 
капітан Форестер був занадто досконалим типом британського 
джентльмена). ці відсилання до перебільшень у поведінці героя 
як вияву симуляції пізніше спростовуються оповідачами: «the 
platitudinous inanity of his statements, his amiable, well-bred stupidity 
were so characteristic of the retired officer that you could hardly help 
thinking he was putting it on» (144) (плоска тупість його висловів, 
його привітна, вгодована дурість були настільки характерні для 
відставного офіцера, що ви вряд чи змогли б спробувати помис-
лити, буцім то він надягав на себе такий вигляд). тоді сусід героя 
Фред ніби то упізнає в ньому колишнього мийника машин з га-
ражів і припускає, що той удавав джентльмена з метою вигідно-
го одруження, але відмовляється від такого припущення: «And 
now, in amazement, staring at that heavy, powerful man, who looked 
so like a typical English sportsman, sunk back in the chair, he had a sud-
den flash of comprehension. He was no common swindler <…> He had 
been captivated by an ideal and in pursuit of it had stuck at nothing» 
(155–156) (і  от тепер, у  здивуванні, дивлячись на цього важко-
го, міцного чоловіка, що так скидався на типового англійського 
спортсмена, відкинувшись у фотелі, він був уражений раптовим 
спалахом осяяння. той був не звичайним шахраєм  <…> Його 
опанував ідеал, і слідуючи йому, він не гребував нічим). Вислів 
належить Фреду, і з нього зростають подальші його міркування 
на розвиток вихідного враження, але перевірка таких припу-
щень залишається нерозв’язаною загадкою. 

Мотив FAKE (плітки, підробки) ніби то стає визначальним і 
позначає життєвий прототип ситуації: «Like a man who cherishes 
a vice till it gets a stranglehold on him <…>, he had lied so long that 
he had come to believe his own lies <…> forgetting that it all was fake, 
he had found himself driven to act in this stupid, conventional brain of 
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his he thought a gentleman must act» (163) (В дусі людини, що пле-
кає зло, аж доки воно не стане зашморгом для нього, він брехав 
так довго, що зрештою почав вірити власній брехні <…> забув-
ши, що все це було вигадкою, він виявив себе змушеним діяти 
так, як, на думку зі свого тупого, конвенційного мозку, мав би 
діяти джентльмен). однак FORGOTTEN FAKE (забута підробка) 
жодною мірою не тотожне підробці як такій. отже, герой зазнає 
ПрЕоБраЖЕННя завдяки власній уяві, що й визначає ситуа-
цію. авторизація наведеного твердження залишається сумнів-
ною. Воно може належати оповідачеві так само як і будь-якому 
свідкові події, а може оцінюватися як слова героя, цитовані і пе-
реказані якимись іншими учасниками дії. але ці слова можуть 
розглядатися також як вказівка акторові, що грає роль. Вони мо-
жуть тлумачитися і як загальник, підсумок, приписуваний го-
лосу інкогніто, суспільній думці чи невідомому оракулові, вони 
збігаються з думкою Фреда, але нагадують і «анонімну мудрість» 
з уст оракула. Незалежно від того, чи автор підтримує тверджен-
ня, чи ні, бракує достатніх доказів для звинувачення героя в си-
муляції. аспектна характеристика тексту засвідчує невизначе-
ність, що є тут ключем для акторської гри. 

аспектна мінливість, зумовлена мультиплікованою рефлек-
сією, переконливо демонструється новелою «Червоний». Історія 
нещасливого кохання моряка (на прізвиськ Червоний), який втік 
з корабля, до дівчини з островів, що завершилася колись викра-
денням моряка, викладається у формі розповіді (через багато ро-
ків після подій) Нейльсона (нинішнього чоловіка цієї дівчини) 
невпізнаному шкіперу. Відтак складається ситуація подвійної 
рефлексії. Нейльсон не здогадується, що новоприбулий моряк, 
якому він розповідає сумну історію, є саме героєм його оповіді. 
Виникає лише підозра, що викликає деякі міркування. На запи-
тання про мету прибуття оповідач одержує від новоприбулого 
ухильну відповідь «I am a sentimentalist» (я чутлива людина), яка 
викликає дальші міркування: «Neilson knew that the skipper had 
no idea what he meant» (250) (Нейльсон знав, що шкіпер не мав 
уявлення, що той має на увазі). з таких багаторазових рефлексій 
випливає, що імпліцитний зміст тут важливіший від того, що 
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лежить на поверхні висловлювань. особливо варто наголосити 
на контрасті між тим портретом, який дається очима спостері-
гача, і тим, як про нього згадує оповідач: «There was in his gross 
obesity something extraordinary repellent  <…> he had the plethoric 
self-satisfaction of the very fat» (254) (в його огрядності було щось 
неймовірно відразливе <…> він мав повнокровне самовдоволен-
ня від самого свого жиру). ці слова про REPELLENCE (відразу) 
належать фактично Нейльсону, засвідчуючи його точку зору, ра-
курс спостереження, викликаючи далі, за контрастом, думку про 
SLENDERNESS (стрункість) Червоного. за тим реакція шкіпера 
на оповідання радикально змінюється. Насамперед виринає 
цинізм: «The skipper gave a fat, cynical chuckle» (264) (шкіпер ви-
дав сите, цинічне хмикання). Після розповіді про почуття дещо 
змінюється: «But while he was speaking a very extraordinary thing 
happened <…> with his eyes fixed on the man in front of him he had 
not seen him <…> in the obese, ugly old man he caught the shadowy 
glimpse of a stripling» (270) (але поки він розповідав, трапилося 
щось незвичайне <…> своїми очима, втупленими в людину пе-
ред ним, він його не бачив <…> в  огрядному, потворному ста-
рому чоловікові він упіймав тінь юнацького погляду). І  за тим 
слідує реакція Нейльсона після зізнання і відходу шкіпера: «He 
began to laugh mirthlessly <…> The Gods had played him a cruel trick» 
(272) (він почав нерадісний сміх <…> Боги зіграли з ним жорсто-
кий трюк). так виникає ланцюжок переходів (підозра – хмикан-
ня – сміх), що визначає ситуації оповідання. рішення залишити 
домівку завершує історію: Нейльсон каже дружині про хворобу 
свого брата, але ця брехня скидається на привід наслідувати долі 
шкіпера, становлячи ще одне коло рефлексії. сенс новелістич-
них висловів опосередковується рефлексією, яка розкриває ас-
пекти висловів, роблячи їх не менш багатозначними ідіомами, 
ніж акторські репліки. 

отже, спонтанність посилює до граничної межі виняткову 
значеннєву спеціалізацію колоквіалізмів, перенесених до прози, 
як і до театру. розмовна стихія стає ідіоматикою, так що пара-
доксальним чином обігові звороти перетворюються на своєрідні 
паролі в контексті художньої цілісності, водночас забезпечуючи 
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її синтез такими своїми перетвореннями. рівночасно такий пе-
ретворений з колоквіалізмів прозаїчний пасаж постає альтер-
нативою невидимим риторичним конвенціям, яким він проти-
ставляється (або, навпаки, які він підтверджує). І  коли епічні 
або ліричні формули заміщуються на колоквіалізми, ті вносять 
спонтанність до відтворення тієї наскрізної дії, струменем якої 
вони несуться в течії оповіді. стани «серединності» та «переходу 
до нової ситуації» одержують превалююче значення, розкрива-
ючи латентні компоненти змісту. Відтак в гру входить і спонтан-
ність дії з багаторазовою рефлексією як переосмисленням вихід-
них колоквіалізмів мовленнєвої розмовної стихії. 

сенс «серединності» та «перехідності» як домінантної ас-
пектної характеристики прози полягає в тому, що за актуаль-
ною предикацією розкриваються приховані можливості подій 
і вчинків, те, що належить до суб’єктної основи оповіді. це по-
значається на переосмисленні прозаїчного слова, витворенні 
специфічної ідіоматики, метонімічних абстракцій, які відкрива-
ють несподіваний сенс побутових реалій. Відтак відкривається 
перспектива розв’язання суб’єктно-предикатного дуалізму через 
віднесення аспектів до терену прототипів, що лежить за межами 
тексту. 

особливе значення здобуває виявлення інтенцій, засвідчене 
модальністю і аспектними характеристиками висловів, які від-
силають за межу тексту, до прототипів предмету оповіді. ці ха-
рактеристики, виникаючи первинно як характеристики преди-
кації, відсилають до невизначених і не актуалізованих суб’єктних 
можливостей, які вказують на прототипи з-поза тексту. «серед-
инність» та «перехідність» оповіді, окреслюючи проміжний стан 
невизначеності, стають джерелом ідіоматики, визначаючи пе-
реосмислення виразів, в яких відкриваються різні можливості 
значеннєвої актуалізації. Під цим оглядом в прозаїчному тексті 
складаються феномени «антиемфази» (вислів М. гаспарова), тоб-
то «місця неокресленості» (вислів р. Інгардена), які відкривають 
нові можливості інтерпретації. такі прозаїчні пасажі з аспектом 
«інфінітивів» містять відкриті можливості як для множення, 
мультиплікації суб’єктів дії та їх персоніфікації, так і для реіфі-
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кації, уречевлення наявних дійових осіб, їх переосмислення як 
«запропонованих обставин» дії, предметного середовища. Наве-
дені приклади з новелістики свідчать про різні актуалізації цих 
можливостей, в яких створюється дериваційне значення, коно-
тація, що водночас відсилає до прототипів з-поза тексту. Через 
розгортання похідних сенсів модальні і аспектні характеристи-
ки вказують на ті прототипи, до яких відносить інтенціональ-
ність тексту. 

4. вихід до прототипів тексту в прозі  121

звернення до реалій повсякдення як предметів метонімічно-
го перетворення в абстракції, властиве драмі (зокрема, у твор-
чості І. Кочерги та Б. Шоу), становить також властивість прози, 
яку єднає з театром необхідність інтерпретації, що відбувається 
за принципом abstractum pro concreto. особливо наочно це ви-
являється в традиції української «химерної» стилістики, суго-
лосній самій семантичній суті прози, де цілісність визначається 
відтворенням трансцендентних абстракцій подібних сценічним 
фантомам. Між тим вже метонімічні абстракції, народжені 
осмисленням деталей оповіді, стають вагомим чинником спіль-
ності театру та прози. зрештою. цьому сприяє само народження 
прози з критики риторичних конвенцій та прокладання шляхів 
до творчих експериментів. самі умови дезінтегрованого, відчу-
женого прозаїчного способу буття та світобачення створюють 
таку ж сприятливі умови для метонімічних шляхів абстрагуван-
ня повсякденності, які складаються і з перенесенням побуту до 
театрального кону. та особливо істотним є створення внутріш-
нього замкнутого світу прозаїчного твору, що відіграє роль та-
кого кону, на основі епічної конденсації оповіді як основи прози. 
ця конденсація і театральні конвенціє виявлять збіжність роз-
витку, що й позначається на театрально-літературних взаєминах 
в цілому. 

 121 Попередня апробація  – у  публікаціях: Yudkin-Ripun  I. Interpretation as 
abstraction: chimerical imagery of daily life’s prosaic vanity. Студії мистецтвоз-
навчі. 2017. № 4. с. 7–17; The interrelation of myth and prose as the interpretative 
problem. Студії мистецтвознавчі. 2018. № 2. с. 40–46.
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Під цим оглядом варто наголосити, що взаємини поміж про-
зою та драмою доволі часто простежуються в творчій практиці. 
зокрема, спостереження над творчим шляхом В. Винниченка 
виявляють дуже помітні драматичні тенденції вже у ранніх про-
зових творах  122. ці твори вже містили зародки майбутніх знахі-
док драматургії. Між тим таку взаємини значно більш поширені 
у творчому житті, що засвідчується, приміром, спогадами. смо-
лич  123. обидві творчі особистості своїм життєвим досвідом де-
монструють літературно-театральну інтеграцію. Не менш пере-
конливим є і досвід М. Коцюбинського, про який йшлося вище. 
Прозаїчний текст постає як сценарій для театральної гри, а від-
так спостереження щодо спільності його з драмою потребують 
узагальнення. 

Відомий парадокс прози, що виявляється в зростанні спон-
танності і фантастики внаслідок конденсації реалістичних де-
талей, яка породжує химери та гротески, узагальнюється в її 
міфотворчих можливостях. Що більше прагнуть до реалістич-
них якостей оповіді, тим більшою мірою стає очевидним про-
тилежний результат створення уявного світу надприродних 
сутностей. Можна ще й посилити це твердження, констатую-
чи зростання міфу з реалістичного розвитку прози, з  духу ре-
алізму, коли скористатися парафразою відомого ніцшеанського 
твердження про ґенезу трагедії. Приміром, елементи детального 
опису огидних сцен у творах І. Франка, які традиційно вважали-
ся даниною тогочасному натуралізмові, насправді виявляють за-

 122 «драматизм як суттєва стильова риса прози автора значною мірою зумов-
лює органічність приходу до власне драматичного письма» (гуменюк В. сила 
краси. Проблеми поетики драматургії Володимира Винниченка. сімферо-
поль, 2001. с. 63).

 123 Наприклад, у біографії Ю. смолича знаходимо цікаве свідчення зростання 
літературних зацікавлень з театральних захоплень в юні роки: «Я представ-
ляв театр <…> сам перед собою: перекидався, танцював, співав <…> інсце-
нізації та п’єси я акуратно переписував <…> сестра <…> зберігала ті мої 
опуси, навіть забрала з собою до Ленінграда <…> там, під час Другої світової 
війни, все це й загинуло разом з моєю сестрою» (смолич Ю. я вибираю літе-
ратуру. Київ : радянський письменник, 1970. с. 239–241). 
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коріненість у мартирологічній традиції середньовіччя та відпо-
відній міфології. Простежується і узалежнення іменникового чи 
дієслівного стилів його поезії від творчих задумів, пов’язаних з  
відтворенням середньовічної дидактичної риторики  124. зокрема, 
іменниковий стиль виявляється більш придатним для поетич-
ної фантастики, ніж дієслівний, зорієнтований на актуалізацію 
можливостей і завершений чин, відкриваючи водночас можли-
вості мультиплікації суб’єктів дії в сценічної  інтерпретації. 

зі свого боку, вже перенесення розмовної мовленнєвої стихії 
до театрального кону, так само як інтеграція колоквіалізмів до 
внутрішнього світу прозаїчного твору становить вихідну умо-
ву для розгортання абстрактної інтерпретації побутових реалій 
як основи синтезу тексту. само по собі походження реалістичної 
прози і прозаїчної культури в цілому як розчарування і «відча-
рування» в секуляризованому суспільстві внаслідок дезінтегра-
ції старої картини світу з її риторичними конвенціями та все-
загального відчуження передбачає осмислення світу як чужого 
і ворожого оточення. Неоднорідність прозаїчного твору, співіс-
нування різнорідних суб’єктів і альтернативних рішень репре-
зентує світ як полеміку, сперечання між цими суб’єктами, в тому 
числі і як опір речей, предметного середовища, відчуженого від 
власної особистості оповідача або спостерігача. розгортається 
множинність точок зору, ракурсів спостереження реальності, що 
виявляється у ефектах невласне-прямого мовлення, в прихова-
них цитатах, і зокрема, у формуванні постаті «абстрактного ав-
тора»  125. суб’єктна перспектива внутрішнього світу прозаїчного 
твору, засвідчуючи наявність множини відчужених учасників 
дії, надає течії подій властивостей спонтанності як відтворення 
ситуації відчуження. Відтак неоднорідність тексту відтворює 
невмотивованість подій як перебігу спонтанності відчуженого 
світу в такий же спосіб, як це відбувається з дивовижністю в мі-
фопоетичному світі. Водночас слід нагадати, що сама концепція 

 124 див. Юдкін-ріпун І. М. готика Івана Франка... с. 157–176.
 125 це – «семантичний центр твору, точка перетину різних ліній» (Шмид B. На-

рратология. Москва : языки славянской культуры, 2003. с. 48). 
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події як предмету оповіді у прозі передбачає наявність мети та її 
результату  126. Відтак подія повинна бути значущою (не зводити-
ся до рутинної повсякденної течії речей, так само як і до обря-
дового, ритуального чину), непередбаченою, не відтворюваною, 
невідворотною, а також визначати наслідки. Із впровадженням 
такої концепції значущої події проблема спонтанності подій та 
мотивації як її подолання постає спільним знаменником драми 
і прози. 

звідси випливає, що проза як критика конвенційних засобів 
виразності з необхідністю повинна залучати концепти дива та 
милості (особливо наданої Провидінням милості), що станови-
ло загальник середньовічного міраклю. само розуміння події 
або вчинку як чогось відмінного від поточного перебігу повсяк-
дення, як аномального відхилення від ритуалізованої поведінки 
збігається від початку з уявленням про дивовижність. така на-
станова передбачає наявність прихованих, латентних сил, непід-
датних описові, що стоять за драматичним або прозаїчним тек-
стом і визначають зі своїх глибин буття піддані спостереженню 
події, викликаючи їх на поверхні звичайного побуту. так само, 
як актор має справу з фантомами, відсутніми в тексті, але перед-
баченими в царині уяви, прозаїчна оповідь завжди стосується 
чогось не поіменованого, не згаданого, але того, що автор має на 
увазі, та що відтак зіставляється з фантомами кону. 

Наявність таких трансцендентних елементів прозаїчного тек-
сту можна продемонструвати на прикладі того, що г. лукач на-
зивав його «надвизначеністю»   127, коли ейдетичні ілюзії, зобра-
жальні ефекти стають наслідком ідіоматичних трансформацій 
словесного матеріалу. Причини такого парадоксального перетво-
рення слова на знаряддя малярства без звернення до риторичних 
тропів, що конвенціонально зумовлюють такі ефекти, коріняться 
в утворенні замкненого цілісного внутрішнього світу прозаїчно-

 126 «зміна, яка визначає подію, повинна виконуватися до завершення опові-
ді <…> Подія відсутня, коли зміна щойно розпочалася» (Шмид B. Наррато-
логия … с. 15). 

 127 лукач  г. своеобразие эстетического. В  4  т. т.  2. Москва  : Прогресс, 1986. 
с. 340.
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го твору, який справляє такий самий ефект спонтанності, що й 
чарування світу див. Вже згадана епічна повнота викладу досягає 
в прозі граничної точки, де конденсація матеріалу обертається 
протилежним наслідком  – спонтанністю. Відповідно, конденса-
ція матеріалу в прозаїчному творі має наслідком таку самостій-
ність внутрішнього світу твору, що всі елементи, інкорпоровані 
до цього світу, постають як спонтанні й відсилають до трансцен-
дентних сил з-поза меж твору. за умов такого конденсованого 
стану художньої матерії провідною аспектною характеристикою 
прозаїчних висловів стає перехідність, транзитивність (на про-
тивагу епічному доконаному способу дії) як наслідок поглинання 
цієї матерії внутрішнім світом твору, де слова перетворюються 
на словесні маски. Відтак саме інтерпретація забезпечує таке пе-
ретворення так само, як це відбувається у сценічному виконан-
ні драми. зокрема, ідіомам надається більша абстрактність, так 
само як у вже згаданому випадку метонімії. от чому текстуаль-
на прозаїчна конденсація разом із спонтанністю як її наслідком 
знаходять вияв у парадоксальній ситуації, коли «завдяки спро-
щеності і обмеженості семантичного навантаження мовленнє-
вого звороту він подає безпосередньо в прямому значенні транс-
цендентний об’єкт, придатний для виходу за словесні межі до 
ширшого світу уяви»   128. отже, текстуальна конденсація прози 
спричиняється до такого ж самого ефекту спонтанності, який від 
протилежних причин досягається у драмі внаслідок текстуальної 
неповноти, що вимагає сценічного виконання. 

для такого підходу в прозі вагомого значення дістає визна-
чення сюжету, фабули, мотивів як абстракцій, що забезпечують 
синтез тексту. сама реконструкція цих чинників текстової ці-
лісності постає як результат рефлексії над текстом, що стає пе-
редумовою розкриття його цілісності. тут слід зазначити, що 
звичайно розрізняють сюжет і фабулу як різні рівні абстрагуван-
ня  129, де сюжет конкретніший і більш розгорнутий, ніж фабула. 

 128 Yudkin-Ripun I. Aphoristic Foundations … с. 281. 
 129 зокрема, «практично всі персонажі матимуть власні фабули, деякі більш 

розгорнуті, інші укорочені і фрагментарні», де «сюжет може розглядатися 
як перетин фабул» та, крім того, «сюжет становить відбір і редукцію фабул», 
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Між ними можна простежити суб’єктно-предикатні взаємини 
в макроскопічному рівні, як відношення між характерами (які 
визначають фабули, зокрема, фабули окремих персонажів) та 
ситуаціями (сюжетами, де характери вступають до взаємодії). 
сюжет актуалізує можливості, закладені фабулою, надає їй ви-
значеності так само, як предикація реалізує вибрані суб’єктні 
можливості. 

тоді подія як відхилення від рутини, здавалося б, могла б 
розглядатися як основа прозаїчної оповіді, але її як сюжетно-
фабульного елементу не вистачало б для адекватного розумін-
ня тексту. Хрестоматійний приклад – рамкові оповідання типу 
1001 ночі або декамерону, де історія Шехерезади або усамітненої 
компанії дає лише привід для розгортання тексту, але не стосу-
ється суті самого матеріалу. тим більше визначення події сто-
сується оповіді з підтекстом, де повинні залучатися позатексто-
ві дані   130. Визначення реальних фабул та їх взаємодії в сюжеті 
становить лише вихідний пункт розгортання герменевтичної 
процедури узгодження цілого та частковостей, з яких стає мож-
ливим упізнати події. тому про реальні події, про їх значущість 
можна казати лише на основі інтерпретації тексту. 

Наприклад, у оповіданні «Нерви» с. Черкасенка герой – ре-
портер, якому довелося щойно описувати самогубство, через 
що він упав у депресивний стан – випадково стає свідком щи-
рого щастя родини каліки, який повернувся додому напередод-
ні різдва: «хлопець кинувся назустріч і повис на шиї в безногого. 
Вхопивши його за руку, він тягнув його від порога, показуючи на 
ялинку»   131. ці деталі стосуються значно глибшої суті, ніж те, 

і нарешті, «основу фабули становить винятково чин, натомість сюжет міс-
тить такі елементи, де дія відсутня» (Матюшкин а. В. Проблема интерпрета-
ции литературного художественного текста. Петрозаводск : Карельский гос. 
пед. университет, 2007. с. 102–103). 

 130 оскільки «підтекст є феноменом, що не може розкрити свою суть, якщо 
залучаються виключно лінгвістичні дані» (лелис  Е.  и. теория подтекста. 
ижевск : удмуртский гос. университет, 2011. с. 45). 

 131 Черкасенко с. твори : у 2 т. т. 2 / упоряд. та автор приміток олекса Миша-
нич. Київ : дніпро, 1991. с. 227.
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що можна було б ухопити від словесних абстракцій. Йдеться не 
про самі по собі фізичні порухи сина, що зустрічає скалічено-
го батька, який повертається додому, не про самі лише почуття. 
Власне, ціла сцена подається як алегорія радощів. значення події 
має прихований зміст як альтернативу безпосередній розповіді, 
осмисленій лише в межах словесних абстракцій. своєю чергою, 
конденсація прозаїчного тексту призводить до інтеграції завдя-
ки спеціальним інтерпретаційним зусиллям, зокрема, розкрит-
тю сюжету, який ніколи в тексті не описується безпосередньо. 
Припускається, що читач висуває власні припущення щодо при-
роди трансцендентної реальності, до якої відсилає текст, і  така 
гіпотетичність визначає простір інтерпретації. тоді суть інтер-
претаційної процедури можна осягнути як узагальнене запере-
чення, негацію в її розмаїтих формах контрастів та конфліктів 
між дезінтегрованими, розлученими елементами внутрішнього 
світу твору. ця негація стає властивою виключно прозі силою 
впорядкування. 

Вже звичайна диференціація, розрізнення стає зародком 
подальших колізій на шляху до розвитку негації. Поляризація 
елементів, їх протиставлення, зокрема, як ситуативних антоні-
мів стає спільним витоком впорядкування у прозі та у драмі. 
зростаючи до масштабу драматичного конфлікту, ця поляри-
зація забезпечує знадоби до подолання хаотичного безладдя 
розмовної спонтанності колоквіалізмів у тканині прозаїчного 
твору. як наслідок, розвиток конфлікту між критичними точ-
ками з подоланням перипетій (спростуванням заперечень, як у 
риторичній «конфутації») стає композиційною основою як про-
зи, так і драми. але через ці ж підстави сценічна дискусія, як і 
прозаїчні колізії, немислима поза розвитком абстрагування на 
базі негації. своєю чергою, трансцендентні фантоми як спільна 
основа драматичної і прозаїчної спонтанності постають як уза-
гальнена альтернатива до безпосередніх текстуальних даних. ці 
фантоми постають як «інше», як відчужені сили, взяті в нега-
тиві, як полярна альтернатива до наведеної в тексті інформації. 
Відтак сама наявність альтернатив робить неминучою необхід-
ністю інтерпретаційні зусилля вже як роботу з їх відбором, і це 
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становить вирішальний аргумент на користь абстрагування як 
основи інтерпретаційної процедури. резюмуючи, можна сказа-
ти: інтерпретація повинна бути абстрагуванням тому, що вона 
має справу з негацією. 

Вагомість інтерпретаційного (зокрема, герменевтичного) 
чин ника саме для прози зумовлюється особливо високим сту-
пенем текстової неоднорідності (яка в драмі, зокрема, прибирає 
вигляду діалогічності) як наслідку походження прози (альтер-
нативи риторичним умовностям) з дезінтеграції та відчуження 
буття. Прозовому текстові властива спонтанність подій, відсут-
ність іманентної мотивації, що зумовлює необхідність інтерпре-
тації для виявлення трансцендентних, зовнішніх щодо тексту, 
а відтак абстрактних чинників мотивації, подібних до сценічних 
фантомів у інтерпретації драматургії. 

такі особливості прози виявляються сприятливими для від-
родження питомо українських традицій т. зв. химерної оповіді, 
засвідчених широким колом явищ, починаючи від чарівних ка-
зок та барокової новелістики. особливо посприяло розвиткові 
фантомів прозаїчного дискурсу зростання урбанізованого се-
редовища в першій половині ХХ ст. з його відчуженням, осмис-
леним в творчості с. Васильченка, с. Черкасенка, В. домонтови-
ча, В. Підмогильного, та, зокрема, у кіноповістях – принципово 
новому жанрі, створеному о. довженком. Надбання «барокового 
письма» прози, розрахованого на інтерпретацію через абстрак-
ції, уможливили розквіт химерного роману в останній третині 
ХХ ст. зрештою, відсилаючи до вже згаданої концепції трансцен-
дентних компонентів змісту, «театральні фантоми» виникають 
як наслідок епічної конденсації змісту, сприятливої для інтер-
претаційної активності. Епічна конденсація подробиць у прозі 
обертається чудернацьким перебігом подій, що веде до спонтан-
ності, браку мотивації та заміни її дивовижністю. 

Феномен прозаїчної спонтанності можна засвідчити при-
кладами таких епізодів оповіді, які не є відступами і не мають 
спеціальних зв’язків з мотивацією подій. такий спосіб оповіді 
демонструє історія життя підлітка зіни, яке невблаганно прямує 
до самогубства, досліджена в романі «дівчина з ведмедиком» 
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В. домонтовича. Нова метаморфоза образів галі («Щира любов» 
г. Квітки-основ’яненка) та люби («Блакитна троянда» лесі укра-
їнки), зіна відрізняється тими химерами, які тягнуть її до заги-
белі й розкриваються через адекватну інтерпретацію тексту аб-
стракціями відчуження. таким є пасаж з повісті В. домонтовича 
«дівчина з Ведмедиком» (1928): «За рудим залізничним парканом 
біліє березовий гай, а за гаєм починається сосновий бор <…> Там 
гули сосни <…> Але я не пішов слухати, як гудуть сосни. Я не пі-
шов до Тихменєвих» (137–138)  132. 

На перший погляд може видатися, буцім то цей епізод осмис-
люється в площині психологічного паралелізму: перші вражен-
ня утримують героя від подальших кроків і викликають його 
нерішучість, хитання. та таке витлумачення залишило б без по-
яснень «залізничний паркан», помічений спостерігачем. отже, 
йдеться тут не лише про вагання, уподібнені образам дерев у лісі. 
Краєвид відсилає до іншої реальності, до реальності спонтанних 
сил з-поза міжособистісних стосунків, сил трансцендентної ре-
альності. Конденсація позірно невмотивованих і надлишкових 
деталей подає трансцендентність як справжню основу інтегра-
ції тексту. такі девіантні деталі, що зовні начеб то відхиляються 
від розгортання дії, незалежні від сюжетної лінії, справді стають 
значущими для цілісності твору. 

Повість, з якої взято наведений уривок, подає трагічний жит-
тєпис дівчини у віці дозрівання, що прямує до самогубства. Іс-
торія кохання між учителем (оповідач у 1-й особі) та його уче-
ницею, дівчиною-підлітком зіною дає нагоду продемонструвати 
розвиток інфантильного негативізму до саморуйнування. Нега-
тивне ставлення до існування неминуче обертається нігілізмом. 
та зміст повісті не вичерпується цим та підрядними сюжетними 
лініями. Насамперед, слід вказати на мовчазного, але значущого 
співучасника дії – на ляльку дівчини, на ведмедика, який справ-
ді втілює відчужені сили. у тому, що таку роль відведено іграш-

 132 цитати з творів В. П. домонтовича (Петрова) подаються за виданням: до-
монтович В. Вибрані твори / вступ. ст., упоряд. В. П. агеєвої. Київ : Книга, 
2008. 384 с. сторінки подано в дужках. 
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ці, можна пересвідчитися з монологу героїні безпосередньо 
перед катастрофою. ця щира сповідь з послідовним викладом 
руйнівних думок адресується саме Ведмедику (розділ 10.2): «Ми, 
ведмедику, знаємо з тобою, що кохати нічого не значить <…> Як 
би хотілося твоїй Зині, мій милий Мишуню, щоб у неї було таке 
волохате, кострубате серце, як і в тебе <…> Найбільше Зині до 
вподоби – це ходити з ведмедиком по канаті на ярмарках <…> Ні, 
треба не себе вбити. Зумій усе знищивши, жити цим» (192–194). 

тут розгорнуто цілу програму життя під виглядом дитячої 
забави. Може видатися, що заперечення кохання пов’язане з 
відкиданням самогубства, але справді деструкція опановує всі 
дімки і вчинки. В  цьому контексті іграшка прибирає зловісні 
тьмяні ознаки фетишу. Певною мірою характер зіни становить 
новий щабель у розвитку того типу особистості, який в україн-
ській драматичній традиції вже засвідчений такими постатями, 
як галя з п’єси «Щира любов» г. Квітки-основ’яненка та любов 
гощинська («Блакитна троянда» лесі українки). та водночас між 
зіною і цими попередницями пролягає нездоланна межа відчу-
ження урбанізованого світу. Про це власне і йдеться у підсумко-
вих словах оповідача (12.8): «Вона повірила в химеру свого я <…> 
Зина прагнула усунути в коханні все, що тільки подібне на кохан-
ня» (216). оскільки ж до гри входять химери, то варто проциту-
вати авторські застереження щодо них (4.3): «Відомо добре, що 
всі людські химери виникають з дозвілля» (133). зіна власне мала 
занадто багато дозвілля як випещена і розбещена дочка посадов-
ця високого рангу, а як приклад химер, викликаних дозвіллям, 
можна навести її міркування про плани майбуття (3.4): «Книжку 
про барикади Кантона я писатиму. А  Вам  <…> пришлю з Ки-
таю з найкращої порцеляни чайний сервіз»  (126). абсурдність 
поєднання порцеляни з барикадами (де з певністю та порцеляна 
розіб’ється) репрезентує такі химери. їм протиставляється зі-
знання автора (6.7): «Протягом усього життя мого я бачу тільки 
одне: працю, працю, працю» (158). очевидна несумісність героїв 
вичитується з цих зауважень. от чому рішення оповідача не від-
відувати родину зіни вмотивоване силами, які лежать значно 
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глибше від того, що у повісті описується безпосередньо, і нале-
жать трансцендентному світові. 

«доктор серафікус» (1929, надрукована 1943) В. домонтовича 
дає постать «абстрактної людини». у романі зовні нічого не від-
бувається, але головною дійовою особою постає абстракція долі, 
фатуму, що відчитується, зокрема, з відступів письменника, на-
томість самі персонажі радше є тінями з платонівського образу 
печери, які подають цю абстракцію, ніж самостійними діячами. 
тут описано кілька епізодів з життя протагоніста науковця Ва-
силя Комахи (чиє прізвисько дано в назві твору), які по суті не 
містять жодних особливих подій: ці епізоди не мають ані почат-
ку ані кінця, не випливають один з одного, зовні лише ілюстру-
ють течію повсякдення. 

Науковець спершу прагне познайомитися з сусідкою тасею, 
яка йому симпатизує. Між тим сама особистість науковця Ко-
махи постає як різновид абстракції, як своєрідна алегорія в дусі 
барокової шкільної драми, і цю оцінку засвідчує опис візиту ді-
вчини до помешкання героя (розділ 3): «Кожен учений – труп. 
Оцей трупний сморід, затхле повітря, курява, безладдя в кімна-
ті вразили Тасю»  (42). Відсутність біографічного розвитку до-
датково підкреслюється автором у епілозі (17): «Був Комаха той 
самий, що й колись, і  був він трохи відмінний» (112). Більш ак-
тивного вигляду наче б то прибирає історія кохання поміж мит-
цем Ковтуном та Вер, яка (як мовиться у розділі 6) «працювала 
коло верстата і перекладала Верлена», а тоді «скористувалася з 
першої нагоди, щоб од верстата повернутися знов до письмового 
столу» (59). 

Відношення між ними не виявляють жодних змін, вони пода-
ють нерухомий стан, що визначається їхнім оточенням. тому не 
має значення, що як протагоніст, так і його дівчина самостійно 
приймають рішення: це не історія особистих характерів. автор з 
цього приводу залишає промовисте зауваження (розділ 3): «Речі 
є доконечна приналежність життя. Жити – це вважати на речі 
і зживатися з речами» (43). Відтак перебіг подій має місце як рух 
речей, без втручання активної волі героїв. як наголошує автор, 
Комаха описується як найочевидніший приклад такого існуван-
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ня (розділ 9): «Він ішов за течією, за плином часу» (77). ці слова 
можуть стосуватися будь-якої особи, яка бере участь у подіях. 
як засвідчує авторський відступ, це зумовлено нездоланними 
силами відчуження (розділ 9): «Сучасна людина – детальний ро-
бітник <…>, споруджувач приміток» (79). 

це зауваження пояснює роль дійових осіб повісті: їхні рі-
шення, їхні вчинки – лише коментарі до того, що визначається 
іншими невидимими силами. Відчужений світ не лишає місця 
самостійній волі і особистій відповідальності. Персонажі грають 
лише відведену їм роль. Відтак йдеться про фатум, про долю, по-
дану невблаганним перебігом подій, а не про особисті життєпи-
си, що перетинаються в сюжеті. трансцендентність долі пода-
ється за поверхнею описаних явищ. 

у новелі «лаборантка» с. Черкасенка (де в центрі оповіді – 
постать дівчини Клави, яка здійснює вчинок біблійної Юдити) 
зовні невмотивоване самогубство пояснюється чинниками 
розчарування, які можна лише реконструювати з окремих де-
талей як абстракції, що лежать «поза кадром». за поверхнею 
докладно описаних звичайних подій відкривається урвище 
справжнього буття, його суті, яка повна несподіваних відкрит-
тів. героїня оповідання бере участь в конспірації і, перебува-
ючи на вечорницях на запрошення керівництва своєї роботи, 
зустрічає там командира карального загону, надісланого до 
їх містечка, спокушає його, приводить до свого дому на ніч, 
а вранці вбиває і вчиняє самогубство. Хоча архетип Юдити тут 
очевидний (у письменника є ще один твір саме з такою назвою), 
та самогубство залишається зовні невмотивованим. Ще по-
дальші натяки щодо мотивів поведінки героїні, які ускладню-
ють однозначні висновки, містяться в діалозі з її товаришем з 
конспірації Костею: «- Ви не вірите, що я можу бути цікавою? – 
Хороша ви… гарна <…> - Се ви тільки тепер догадались? – Дав-
но, як уперше побачив вас  <…> -  В  коханні, товаришу, треба 
бути сміливим»   133. тоді тлумачення біблійного архетипу ви-
являється суголосним драмі Ф.  геббеля, де також виринають 

 133 Черкасенко с. твори : у 2 т. т. 2. с. 254–255.
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мотиви розпуки і розчарування, а героїня почуває симпатію до 
своєї жертви. гра спокусниці переростає у справжню закоха-
ність на противагу байдужості її приятеля. Фантоми уяви ста-
ють тоді справжніми рушіями самогубства. 

«Місто» (1928) В. Підмогильного (роман, тривалий час забо-
ронений) відкриває постать новітнього кар’єриста, що поводить 
себе як упир серед живих людей. така реконструкція уможлив-
люється, зокрема, абстрагуванням зображення середовища. ро-
ман прикметний суперечністю між зовні ясним сюжетом і тими 
силами відчуження, які фатально визначають долю персонажів. 
розповідь про життєвий шлях кар’єриста-хижака дає нагоду для 
критичного осмислення зростання сучасного митцеві урбаніс-
тичного хаосу. як влучно зазначив Валерій Шевчук, антигерой 
степан радченко належить до типажу Жоржа дюруа з «любого 
друга» г. Мопассана, більше того, він «небезпечніший від Любого 
Друга, бо й темінь його душі неоглядна для нього самого»  134. Жит-
тєпис хижака чоловічої статі, що второвує свій шлях по трупах 
спокушених і кинутих жінок, становить основну сюжетну лінію, 
якою уможливлюється поглиблений аналіз деталей зростання 
справжніх сил нового міста. це вже дає нагоду для розгортання 
міфологічної картини міста, а  відтак до міфотворчості як того 
джерела синтезу, що виступає рушійною силою оповіді за шаром 
епічної конденсації деталей. 

зачарований світ прозаїчних реалій, що відкриває епічна кон-
денсація подробиць, перетворюючи на гротеск вірогідні описи, 
підводить до проблеми міфу як справжньої, автентичної осно-
ви оповіді. Постійна дієвість міфотворчості загальновідома, але 
слід наголосити, що вона опосередковується у прозі театром як 
проміжною ланкою між міфом і літературою. створення жанру 
кіноповістей ол. довженком, зокрема, відкрило нові перспекти-
ви такого опосередкування і розвитку прозаїчної міфотворчості. 
слід вказати і на розвиток літературної мариністики М. трубла-
їні, що уможливив театралізацію прози міфологічними мотива-

 134 Шевчук В. Екзистенціальна проза Валер’яна Підмогильного. Підмогиль-
ний В. Місто. Роман та оповідання. Київ : Веселка, 1993. с. 15.
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ми. Між тим, хоча проблема міфотворчості широко обговорю-
валася, залишилося чимало нез’ясованих проблем інтерпретації 
самого міфу.

опосередкування переходів між міфом та прозою можна вва-
жати місією театру. спільність міфу, драми і прози визначається 
спонтанністю мотивації подій, що має різні джерела: у міфі  – 
дивовижність сил, у драмі – сценічну умовність, у прозі – кон-
денсацію деталей оповіді. створення олександром довженком 
жанру кіноповісті відкрило нові міфотворчі можливості прози. 
особливого значення здобула міфологема потопу («зачарована 
десна», «Поема про море») як осмислення історії пізнавальними 
знаряддями міфу. Широке використання знарядь міфологічно-
го мислення (зокрема, обміну сну та реальності, зміни часової 
послідовності) зумовлює специфічні ефекти спонтанності дії. 
Принципова новація ол. довженка – кіноповість – втілює таку 
посередницька ланку між міфом та словесністю, що можна про-
демонструвати деякими відомими зразками 

Мотив Великої Повені, принаймні двічі виринаючи у сценарі-
ях ол. довженка, змушує згадати амбівалентне, двоїсте значення 
самого концепту Вода, зокрема, води небесної і земної у міфо-
логії 135. Поверхове сприйняття «Поеми про море» як уславлення 
технократичних видінь спростовується очевидними абрисами 
катастрофи, есхатології. Вельми значущим стає розпачливий ви-
гук батька Катерини: «Навіщо нам нові моря, якщо в душі у нас 
не хвилі морські, а болотна гниль?» (3, 87)   136. цей конфліктний 
мотив з’являється за десять років до славетного «собору» оле-
ся гончара. Щойно відзначена міфологічна двоїстість концепту 
Вода тут прибирає вигляду протиставлення МорЕ – Болото. 

у сценарії «зачарована десна» повінь подається як апокаліп-
тична руйнівна сила. разом з нею усі периферійні мотиви, що 
виникають впродовж оповіді, осмислюються як елементи ці-

 135 Журавлев  а.  Ф. язык и миф. лингвистический комментарий к труду 
а.  Н.  афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». Москва  : 
 индрик, 2005. с. 189.

 136 твори ол. довженка подаються (з позначенням тому та сторінки в дужках) 
за виданням довженко ол. твори : в 5 т. Київ : дніпро, 1983–1985.
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лісного світу міфологічної уяви. один з прикладів наводиться 
у зізнанні автора: «Засну і виросту у сні» (1, 48). святість мате-
ринства засвідчується надзвичайної краси картиною: «Мати 
підходить до запічка і простягає на піч руки з ночвами, а в ноч-
вах, сповите в білих пелюшках, як на картині, дитя» (1, 53). об-
раз Мадонни тут вочевидь вказує на сакральність простору, де 
відбуваються події. типово міфологічний контраст уможливлює 
протиставлення повсякдення і катастрофи. з  одного боку, на-
явні благословенні хвилини як мить благодаті: «На якусь мить 
настала тиша. Над хатою піднялися у небо голуби, знаменуючи 
мир і благодать» (1, 55). з  іншого ж боку, катастрофа прибирає 
вигляду апокаліптичного видіння: «Ревом ревло над Десною всю 
ніч. Дзвонили дзвони. У темряві далеко десь гукали люди <…>» (1, 
58). тут важливо, що автор повертається до мотивів сну, де дива 
можуть мати місце: «Тільки було це так давно, що майже все вже 
розтануло в далекім мареві часу, як сон, і потонуло» (1, 80). сон 
знову-таки повертає до міфологічної уяви. Відтак постає окре-
ма проблема того, які міфологічні коріння стоять за інтеграцією 
оповіді та як вони опосередковуються. 

ця проблема вже виходить за межі нинішнього досліджен-
ня, а підсумовуючи, можна сказати, що підстави для художнього 
синтезу в прозаїчному творі не вичерпуються іманентними тек-
стовими умовами. Вони завжди залучають трансцендентні щодо 
тексту чинники, а  відтак цілісність твору не може розглядати-
ся наперед даною і усталеною. Вона вимагає спеціальних інтер-
претаційних зусиль для розкриття. Прозаїчні химери мають ту 
ж основу, що і сценічні фантоми та театральні «привиди», так 
що інтерпретаційна робота становить необхідну умову їх роз-
криття. за нагромадженням реалістичних деталей прозирають 
абстрактні сутності, які відсилають до універсальних архетипів і 
міфологічних образів. самий зміст імені як позначення речового 
середовища стає невичерпним джерелом розвитку цих образів, 
нагромаджуючи похідні конотації, які відсилають до фундамен-
тальних кодів культури. зокрема, розвиток іменникового сти-
лю в прозі (на противагу дієслівному стилеві) стає додатковим 
чинником міфотворчості, надаючи оповіді ознаки спонтаннос-
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ті й сприяючи інтерпретаційній активності. Проза постає тоді 
як сценарій, як вмістилище можливостей, які «запрошують» 
до розкриття в інтерпретації. Прозова оповідь повертається до 
міфопоетичних витоків мовної картини світу, але не через ри-
туалістику, а  через експеримент, у якому пропонується участь 
театру уяви. докладне дослідження цих процесів видається пер-
спективною справою. 
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кл асик а укра їнської дра м атургії 
в екра нни х ін терПрета ціях: 
мелод ра м ати чний асПект 
відтворенн я П ерШоджерел а

Взаємодія літератури та екранних мистецтв ще з періоду до-
звукового кіно виявлялася як опосередковано (на рівні утілення 
теми, характеру героя, конструктивних елементів фабули тощо) 
так і безпосередньо – на рівні екранізації, «зримості» літератур-
ного твору. звук в кіно приніс до безпосередньої взаємодії літе-
ратури й екрану ще й «живе» слово персонажа.

Екранізований прозовий твір згодом давав підстави вести 
дискусію про слово чутне (мова персонажів) і слово зриме (логіка 
оповіді, яка виходить із авторського тексту), то драматургія, пе-
ренесена на екран опирається здебільшого лише на пряму мову 
персонажів. слово, як матеріал в літературі, «не відчувається» в 
лінгвістичному своєму значенні, «воно втрачає свою первинну 
функцію матеріалу в процесі створення художньої форми, пе-
ретворюючись в складне естетичне явище – художній образ, де 
зберігається понятійне, смислове значення слова і виникає зна-
чення образне, виразне»  1.

«зримість» слова простежується також і в мистецтві театру, 
де нерідко адаптуються для сценічного втілення й прозові творі 
(інсценізації). динамічний, більш сконцентрований у часі (порів-
няно з романом) перебіг подій у п’єсі, як правило, одна сюжетна 
лінія споріднюють цей літературний рід із драматургією екранно-
го твору. драматичні твори нерідко піддаються як сценічній, так 
і екранній адаптації. Екранне прочитання драми для сценічного 
втілення не оминало специфіку її театральної образності.

 1 горницкая Н. о границах взаимодействия кино и литературы. зримое слово. 
Кино и литература: диалектика взаимодействия: [сб. ст.]. ленинград : искус-
ство, 1985. с. 3–59.
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Проблеми взаємодії театру й екранних мистецтв висвітлю-
вали зокрема радянські теоретики 1970–1980 років (коли такий 
жанр екранізацій був особливо популярним), відшукуючи спіль-
не й відмінне у цих мистецтвах. тож, у безпосередньому слові на 
сцені та на екрані вбачали своє, властиве лише цьому чи цьому 
мистецтву естетичне чи функціональне призначення: «мова в 
кіно – особливий випадок звукової реальності, поряд із дзижчан-
ням мухи, дзюрчанням струмка, гуркотом машини тощо. Мова 
на сцені – один із елементів людської поведінки…»  2. американ-
ський літературознавець р. якобсон зокрема чітко розмежував 
естетичне значення екранного та сценічного слова виходячи з 
видових відмінностей кіно й театру: на сцені можливі репліки 
«в бік» та монологи, а в кіно – ні, тому що монолог – це не звукова 
реальність. Кінослово, на його думку – це акустична реальність, 
в кіно не можливий ефект «театрального шепоту» між одними 
персонажами, який не має чути інший персонаж, також його чує 
й глядач. так, зазначені елементи сценічної умовності – це особ-
ливості театральної художньої виразності, які функціонують 
вже не одне століття. Нові сценічні форми та стильові тенденції 
театрального мистецтва доводять життєздатність типологічних 
засад сценічної практики. 

специфіка взаємодії екрану та драматичного твору не дослі-
джувалася вітчизняним мистецтвознавством дискретно, а пере-
важно у контексти питання синтезу екранних мистецтв і літера-
тури. у дослідженні увагу сфокусовано на драматичних творах, 
екранізованих українськими режисерами, обрано фільми, які 
створені за класикою української драматургії, що уможливлює 
також і культурологічний дискурс дослідження.

тож, для дослідження обрано однойменні фільми за драма-
ми таких авторів: т.  Шевченка «Назар стодоля» (реж. г.  тасін, 
1936 р. «українфільм», реж. В. Івченко, 1954 р. Київська кіносту-
дія художніх фільмів, реж. т.  Магар, 1989  р. «укртелефільм»), 
«украдене щастя» І. Франка: (реж. І. Шмарука, 1952 р. Київська 
кіностудія художніх фільмів, реж. Ю. ткаченка,1984 р. ст. «укр-

 2 якобсон р. Конец кино? строение фильма. Москва: радуга, 1984. 278 с.
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телефільм», реж. а.  дончика, 2004  р. «українська медійна гру-
па»); «ой, не ходи, грицю, та й на вечорниці» М.  старицького 
(реж. р. синько, 1978 р. укртелефільм, реж. Є. солнцев, 1989 р, 
«укртелефільм».

обраний фільмовий матеріал також скомпоновано за певним 
естетичним принципом – наявністю елементів мелодрами в об-
разній та змістовій структурі твору. увагу зосереджено на мело-
драматизмі, як факторі видовищності та впливовості екранного 
твору, його відповідності культурним та естетичним запитам 
українського глядача.

зазначені в роботі драматичні твори були втілені спочатку 
в театральних постановках, які свого часу стали подіями у сце-
нічному мистецтві. Передбачалося, що кіно- та телеглядач має 
певну обізнаність у сфері українського театрального мистецтва, 
знайомий з його специфікою та історичним розвитком. обра-
ні драматичні твори було декілька раз екранізовано, кожна з 
екранних версій має власний культурологічний контекст. Філь-
ми різняться за типом екранізації, тобто ставленням режисера 
до літературного оригіналу. для когось – це переказ-ілюстрація 
фабули твору, або ж намагання по-новому трактувати ідею дра-
ми, іноді сутність класичного твору відтворювалась на матеріалі 
сучасних життєвих обставин, реалізуючи тим самим ідею уні-
версальності конфлікту п’єси.

запропоноване дослідження має за мету визначити специфі-
ку перекладу змісту п’єси, її ідейно-образного сенсу мовою екра-
ну, дослідити співвідношення вербального тексту драматичного 
твору та тексту його екранного втілення. завданням роботи є 
виявлення естетичних принципів мелодраматизму у зазначених 
фільмах-екранізаціях.

Враховуючи той факт, що кіно- та телережисери здебільшого 
спирались на естетику театрального мистецтва аспект синтезу 
драматургії для театру та драматургії екранних мистецтв (кіно і 
телебачення) розглядатиметься у їхньому співвідношенні до мис-
тецтва театру. Екранізація передбачала перенесення на екран фа-
були вже добре відомого твору, який протягом тривалого часу вже 
адаптували для сценічного простору українські театральні режи-
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сери. театральна культура має свої закони сценічності, власну, 
відмінну від екранної, умовність. драми для сценічного втілення 
також мали й свій хронометраж, більш тривалий, ніж односерій-
ний художній фільм. задля цього сценаристам доводилося значно 
скорочувати текст драми, іноді викидаючи цілі сцени. тож, події 
ставали більш сконцентрованими та динамічними. 

любовний конфлікт, як головний конструктивний елемент 
жанру мелодрами, є також засобом організації драматичної опо-
віді літературних першоджерел обраних фільмів. Події в мело-
драмі вирують виключно навколо інтимних переживань героїв, 
побудова їхнього приватного благополуччя заступає усі інші 
проблеми, а  також вона слугує засобом непослабної динаміки 
сюжету, його «ефективних ситуацій  3.

заради щасливого возз’єднання закоханих у фіналі мають від-
бутися драматичні ситуації на кшталт: неправдива звістка про 
смерть, неправдиве звинувачення, обман із добрими намірами 
та драматичними наслідками, неочікувана поява особи, що змі-
нює ситуацію, тощо. Коли герої достойно проходять випробу-
вання, не зраджуючи загальноприйнятним моральним нормам, 
у  нагороду їм достається позитивне вирішення їхніх проблем, 
якщо ж ні – то нерідко фінал закінчується трагічно. 

П’єсою, яка цілковито відповідала мелодраматичним канонам 
сюжетної побудови та образності є драма т.  Шевченка «Назар 
стодоля». дослідники українського театру і творчості т.  Шев-
ченка зокрема вважали «Назара стодолю» мелодрамою. Не опе-
руючи оціночними категоріями, П. рулін зарахував цю драму до 
«стилю історичної мелодрами» з етнографічним забарвленням  4. 
о. Кисіль, наслідуючи загальну тенденцію несприйняття цього 
жанру в срср, закидав твору «хиби, зазвичай притаманні мело-
драмі»: вчинки героїв мало мотивовані психологічно, дійові осо-
би мають певні амплуа, «театральні типи»: коханець, коханка, 
лиходій, інтриганка тощо  5. 

 3 Балухатый с. д. Поетика мелодрамы. Вопросы поетики. ленинград: изд-во 
лгу, 1990. с. 64.

 4 рулін П. І. На шляхах революційного театру . Київ: Мистецтво, 1972. с. 173.
 5 Кисіль о. л. український театр. Київ: Мистецтво, 1968. с. 85.
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звернення вітчизняного кінематографу 1920–1930-х років до 
літературної спадщини та постаті т. Шевченка передусім по в’я-
зане із політикою коренізації, «після буремних років революції, 
громадянської війни, придушення визвольних рухів національ-
них окраїн колишньої імперії, головним завданням радянської 
влади було «вкоренитися». гаслом коренізації стало: «культура – 
національна за формою, соціалістична за змістом»   6. Численні 
культурні проекти, пов’язані з іменем Кобзаря репрезентували 
не так принципи національної своєрідності українців скільки 
виголошували притаманні певній політичній ситуації ідеї.

драма т. Шевченка «Назар стодоля» в основі – історично ней-
тральна, тобто не має матеріалу для ідейних маніпуляцій. П’єса, 
написана 1843 року, перебувала в репертуарі українських театрів 
і до сьогодні залишається актуальною, можливо, саме тому, що 
конфлікт базується на засадах над політичних та над історичних. 
В екранізації драми 1937 року режисером г. тасіним задля «пра-
вильних» акцентів, потрібного розуміння «ролі народу в історії 
країни» головною темою було обрано національно-визвольну 
боротьбу українського народу проти польської шляхти. Карти-
ну створено «за мотивами», і це дозволило вільно поводитися з 
текстом, вводити нових персонажів та цілком змінювати зміст 
основного конфлікту драми. головний антагоніст шевченкового 
твору Хома Кичатий  – багатий, свавільний сотник, не повною 
мірою відповідав ознакам радянського ідеологічного штампа 
лиходія. Кичатий, лише як перепона на шляху до щастя зако-
ханих Назара й галі, залишив би конфлікт в площині міжосо-
бистісних інтересів чи соціальних інтересів, тобто цілком мело-
драматичних.

любовні переживання, прагнення особистого щастя вважа-
лися тоді ознакою «ідейної незрілості» персонажа. Кіногерой 
мав потерпати за ідею. тому головним злом у цій екранізації (не 
тільки для Назара (о. сердюк) і галі (а. Васильєва), усього поне-

 6 Примаченко я. українське кіно 1920-х років у пошуках власних тем та смис-
лів. україна модерна: міжнародний інтелектуальний часопис. 2017. 15 берез-
ня. URL : http://uamoderna.com/md/prymachenko-ukrainian-cinema.
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воленого люду, а навіть і для підступного сотника (а. Бучма) був 
представник польської шляхти Халецький (М. Надемський). Че-
рез непрості стосунки у другій половині 1930-х років радянської 
влади й піл судської Польщі конфлікт з політичним акцентом 
був прийнятніший за конфлікт соціальний.

драму т. Шевченка й досі називають історичною, хоча у ній 
не представлено жодної історичної особи, також вона не відтво-
рює якісь конкретні події з історичного минулого. у фільмі ж на-
впаки, любовна лінія є допоміжною і лише підкреслює характер 
головного конфлікту  – зіткнення поневоленого люду з панами 
(власними та полями). Фінал фільму також не відповідає фіналу 
п’єси: Хому Кичатого вбиває гнат, побратим Назара, стріляючи в 
нього з пістоля (цим акцентовано ідею, що пана-гнобителя кра-
ще вбити, ніж очікувати від нього милості). сам Назар не зміг 
подолати Хому: у стрічці акцентовано на його ідейній слабкості, 
кохання, мовляв, затьмарило йому очі, забрало сили і свідомість, 
заради доньки сотника Кичатого, галі, він записався до нього в 
кріпаки. гнат же втікає від пана й підбурює людей на боротьбу. 
саме він є головним героєм фільму. Він уособлює рушійну силу 
сюжету – народ, він є провідником і натхненником його волеви-
явлення. активний, безстрашний, адже він вільний від сенти-
ментальних почуттів, гнат убиває сотника Кичатого й цим ви-
черпує головний конфлікт фільму. а  Назар є лише прикладом 
окремої долі, яку паплюжать «гнобителі» й «кати» (Халецький, 
Кичатий). 

Навіть сама галя проявляє нетерпимість до батька, зрікається 
його, подаючи обеззброєному Назарові шаблю, щоб той бився із 
батьком. родинні стосунки – вторинні, коли йдеться про класову 
ненависть, це ідея не тільки мистецтва, але й офіційної політики 
тоталітарної держави, яка була наочно продемонстрована у цій 
екранізації. 

Мелодраматизм як потужна енергетика Шевченкового поетич-
ного стилю дозовано, але все-таки наявний у структурі фільму 
г. тасина. Пристрасне кохання Назара й галі розкривається через 
вчинки, сповнені жертовності: Назар добровільно позбавляє себе 
волі, записуючись у кріпаки до Кичатого заради того, щоб бачити-
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ся з галею. Вона ж нехтує заможним життям у батьківському домі 
й утікає до біглого кріпака – Назара. зворушливою й чуттєвою є 
сцена в старій корчмі, коли Назар зігріває дівчині ноги власною 
шапкою, віддає їй свій верхній одяг і палко цілує.

образно-візуальне рішення фільму повністю абстраговане 
від театральної умовності. гострополітичний конфлікт, розкри-
тій на історичному тлі мав бути представлений і актуалізований 
у максимально реалістичних формах кіномови. «Переробивши 
твір, режисер подолав театральне його звучання. тут застосо-
вані засоби кіно виразності: крупні плани, кадри-деталі, що на-
бувають символічного звучання (галя, яка в нестямі йде геть, 
наступає на впущену весільну хустку), динамічна камера, гра зі 
світлом і тінню (великі рухливі тіні – спадок кіно експресіоніз-
му – створюють тривожну атмосферу в бараку втеклих кріпаків, 
у хаті, де гуляють на вечорницях)»  7. герої лісами-полями мчать 
кіньми, пливуть на човнах тощо. сцени, які за п’єсою мали відбу-
ватися взимку були відзняті у павільйоні, але відчувалося праг-
нення художника й оператора достовірно відтворити  природне 
середовище, руїни старої будівлі тощо.

зримий образ другої екранізації цієї п’єси кардинально інак-
ший. Повоєнна кінопостановка В. Івченка була відзнята майже 
повністю в павільйоні. Наявність елементів, притаманних теа-
тральному мистецтву, додавала особливого стилю цій картині. 
Мелодраматичні піднесені Шевченкові діалоги, з пестливою лек-
сикою, фразеологією, що притаманна народній пісні, органічно 
поєдналися із декоративністю локацій цієї стрічки. особливий 
художній простір, створений засобами кінематографу, межує з 
театральною умовністю. до такого засобу вдавались режисери 
періоду малокартиння почасти через брак коштів на натурні 
зйомки. Костюмоване історичне кіно потребувало відповідного 
антуражу. декорації театрального штибу, атмосфера павільйо-
ну дозволяла деяке спрощення предметного світу фільмів. але, 
подібне візуальне відтворення дійсності ставало в нагоді, коли 

 7 Пащенко а. Мотиви і образи Кобзаря в кіно. Кіно-Театр. 2014. № 1. URL  : 
http://www.ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=1580.
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поставала необхідність створити казкову чи будь-яку іншу не-
реальну атмосферу. Прикладом можуть слугувати фільми-феєрії 
радянського режисера о. роу: стрічка «травнева ніч, або утопле-
на», 1952 року занурює глядача в неймовірний простір, подібний 
до живописного полотна, подекуди важко відрізнити павільйон-
ні локації від штучно створених.

у  кольоровій кінострічці «Назар стодоля» вагома частина 
ефектного видовища належала відтвореному майже повністю об-
ряду сватання, а також народним різдвяним гулянням, вечорни-
цям. однак без чіткої драматичної структури картина перетвори-
лася б на етнографічний концерт. Мелодрама наповнила дійство 
емоційною енергетикою, додала динамізму дії. Кожну подію, ко-
жен епізод підкорено основному завданню  – спонукати глядача 
співчувати закоханим, прагнути їхнього якнайшвидшого поєд-
нання. Мелодраматизм також проявляється у стилі акторської 
гри, в експресії, з якою лише можна промовляти текст на кшталт: 
«тату, що ви робите, чим я вас прогнівала? за що ви хочете мене 
убити, чи ж я не дочка вам?»  – волає галя, коли дізнається, що 
батько обманом просватав її за іншого, а вона ж присяглася На-
зарові. Камера довго затримується на обличчі дівчини, крупний 
план фіксує рясні сльози в очах. галя (т.  литвиненко) і Назар 
(М. зимовець) – ідеальні герої з тремтливим ставленням один до 
одного – у котре доводять, що в мелодраматичних творах закон-
сервовано архаїчні стереотипи, які збігаються з основною харак-
теристикою героїв цієї мелодрами як безневинно постраждалих. 
гносеологічна невинність персонажів породжує над завдання 
мелодраматичного твору  – запевнити глядача в торжестві спра-
ведливості й покаранні зла. Фінальне каяття Хоми знімає з нього 
тавро негідника, лихо знищене власними зусиллями персонажа. 

На відміну від екранізації 1937 року, фінал кольорової стріч-
ки – щасливий, тому й близький до драми т. Шевченка. «Неймо-
вірні метаморфози в характері персонажів, дії в афективному 
стані є атрибутами «класичної» мелодрами. Події у драмі т. Шев-
ченка розгортаються за мелодраматичними законами, особливо 
розв’язка – раптове «переродження» Хоми Кичатого: нещодавно 
він бажав смерті Назарові, повелів його, зв’язаного, кинути зи-
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мою в лісі, та за якусь мить, дивлячись, як донька побивається 
за коханим, як картає себе, що втекла без батькового дозволу, він 
благословляє закоханих»   8. Хоча щирість його каяття виглядає 
дещо удаваною, адже благословення Хома дав лише після того, 
як гнат, Назарів друг, направив на нього зброю. 

телеверсія драми «Назар стодоля» 1989 року (реж. т. Магар) 
позначена проблемою верифікації художніх характеристик те-
лебачення. Більшість теоретиків зійшлися на думці, що синтез 
драми й тБ є лише засобом репродукування та тиражування 
традиційних форм театрального мистецтва. 

Часопростір оригінального телевізійного видовища, а не ре-
трансляція кінофільму, приміром, у  глядача давно сформував 
певний рецептивний стереотип: дія відбувається тут і зараз. 
тому локації, у  яких існують герої фільму, нагадують радше 
оздоблену «під старовину» телевізійну студію, освітлення оселі 
лише імітує мерехкотіння свічки, натурні зйомки на телевізійну 
плівку вщент розбивають ілюзію «правди» на екрані.

Коли мовиться про телетеатр, а не зафільмовану виставу, то 
на екрані ми спостерігаємо не стільки за персонажами, скільки 
за акторами, які удають певних персонажів. як для кінематогра-
фічної умовності у телефільмі обмежений діапазон виражальних 
засобів, а умовність театральна скасовується відсутністю безпо-
середнього перебування актора в театральному залі, його співу-
часть у дійстві.

Фільм т. Магар було знято як антитезу двом попереднім екра-
нізаціям, а надто варіанту 1954 року. текст Шевченка було підда-
но певній корекції та скороченню, відбулася його транскрипція 
до сучасного розуміння універсального конфлікту твору. теле-
бачення передбачає інтимніше спілкування із глядачем, тож 
«особливо важливою в цій екранізації стає невербальна складо-
ва твору, а саме – поведінка персонажів, фізичний їхній контакт. 
у значно розкутішому (в хорошому сенсі) фільмі вже те, як Хома 

 8 Журавльова т. Екранізація творів тараса Шевченка в українському кінема-
тографі: реалізація мелодраматичних принципів першоджерела. Українське 
мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. 2013. Вип. 13. с. 140.
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обіймає стеху, як сидять, притулившись одне до одного, Назар і 
галя, створює необхідний інтимний простір»  9.

режисерка вдалася до кінематографічних прийомів, які роз-
кривали психологічний стан персонажів, допомагали заглибитися 
в мотивацію їхніх вчинків. так, сон Хоми Кичатого (якого, звісно 
не було в драмі) на початку фільму, було знято на засніженому без-
крайньому полі, Хома (якого картає сумління за те, що він хоче ви-
дати доньку за нелюба) падає у сніг, і немов навіжений, ридає горі-
лиць. статурний красень у розквіті літ, Хома (а. Хостикоєв), геть 
неподібний на попередні трактування цього персонажу. Негативні 
риси його характеру та вчинки функціонально підпадають під тав-
ро лиходія. цей персонаж у виконанні а. Хостикоєва примітний 
певною динамікою того «прозріння», яке у екранізації Івченка від-
булося раптово, у фіналі. Наприкінці ж телевізійної версії глядач 
не почує від Хоми слів каяття й благословення, адже їх нікому ка-
зати: донька, здається, назавжди відцуралася батька. зміст фіналу 
передано майже без слів: галя біжіть у ліс рятувати Назара, Хома 
сидить сам у порожній старій корчмі, його стан за умовчанням роз-
биває усі надії стехи на продовження їхніх стосунків і вона також 
йде геть. Врятований Назар навряд чи буде прагнути помсти, адже 
він отримав те, чого прагнув – галя поруч із ним.

Беззаперечно, що сильним боком фільму є акторська робота. 
окрім а.  Хостикоєва варто відзначити також й інтерпретацію 
образу стехи актрисою Н. сумською. за Шевченком, цей персо-
наж не лише функціональний, певні вчинки якого рухають сю-
жет. стеха підкреслює «патріархальний погляд Хоми Кичатого на 
жінку, її статус як особистості подається в мовній партії ключни-
ці стехи: «Не сказавши ні слова дочці, за кого і як хоче віддати, 
думає, що наша сестра – коза: поженеш, куди схочеш»  10. Молода 
жінка не вірить у обіцянки багатого сотника одружитися з нею, 
знає, що Хома лише використовує її вміння плести інтриги. Хома 

 9 Пащенко а. Мотиви і образи Кобзаря в кіно. Кіно-Театр, 2014. № 1. URL  : 
http://www.ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=1580.

 10 Шалацька г. Жіночі образи драми «Назар стодоля» т. Шевченка у системі 
духовних цінностей першої половини ХІХ ст. Шевченкознавчі студії. 2013. 
Вип. 16. с. 273–282. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2013_16_34.
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а. Хостикоєва так само як и в драмі, відкрито зневажає свою ко-
ханку стеху за її мужицьке походження. стеха Н. сумської, також 
не позбавлена прагматизму, але вона відчуває пристрасть до Хоми 
і це є єдиним приводом для того, щоб не залишити його у скруті.

Хома, персонаж, від якого залежав рух сюжету, у фіналі ви-
черпав усі свої змістові функції та залишився абсолютно інерт-
ним. Фінал усе ж залишається відкритим і подібна інтерпрета-
ція образу Хоми Кичатого жодним чином не суперечить змісту 
шевченкової драми. як уже зазначалося, Хома представлений у 
хвилини душевних коливань, картань сумління (адже він вчи-
няє зло по відношенню до доньки, фактично зраджує її) та на-
магань за будь-яких обставин і за будь-яку ціну не втратити ста-
тусу поважного сотника, сильної й непохитної натури. Можна 
припустити, що саме Кичатий є головним героєм драми «Назар 
стодоля» і телеверсія т. Магар лише підтвердила основні акцен-
ти першоджерела, а не вдавалася до чергового тиражування сте-
реотипних уявлень про твір т. Шевченка.

зрада, каяття, розплата – найрозповсюдженіша фабульна схе-
ма мелодрами. Найбільш повно вона проявляє свою сутність у 
сюжетах про подружню зраду. Мотив любовного трикутника 
у різних його інтерпретаціях  – однин з провідних в типології 
мелодрами. також ключовим елементом сюжету багатьох мело-
драм є «тяжка жіноча доля», тобто такі драматичні обставини, 
де у ролі «жертви» постає жіночий персонаж.

саме такий акцент у любовному трикутнику сюжету народ-
ної пісні про жінку, що зрадила чоловіка («Пісня про шандаря») 
робив драматург І. Франко: «…я не знаю, як кому видається така 
женщина, мені вона видається засліпленою, може, в любові, але 
все-таки гаряче і щиро люблячою. а у кого любов, така гаряча, 
невмируща любов є головним двигачем цілого життя <…> чи ж 
можна того назвати зіпсованим та неморальним?»  11.

саме цей фольклорний твір Ф.  Франко взяв за основу дра-
ми «украдене щастя». літературна критика (а надто радянської 
доби) наголошувала на суспільному, навіть політичному кон-

 11 Пархоменко М. драматургія Івана Франка. львів, 1956. с. 84.
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тексті сюжету драми, який долає межі етико-моральної оцінки 
описаної події. Підставу для такого тлумачення надавали слова 
самого автора, який вважав, що зазначену проблему («жіночу 
неволю»), «викликує … тиск поганих обставин економічних на 
життя родинне, …та сама сила, що і на заході Європи, в краях 
далеко освічених, розвалює і нищить родинне життя робітни-
ків»  12. І. Франко не мав на меті написати мелодраму, тим більш, 
що тоді це поняття асоціювалося з філістерським світоглядом 
і низькою художньою якістю твору. Проте, очевидним залиша-
ється факт наявності (відкритого, чи прихованого) дидактизму в 
п’єсі; вчинки персонажів мотивовані переважно пристрастю; сю-
жет побудовано на різкій зміні побутових явищ; події породжу-
ють у глядача емоційне потрясіння з гострими неочікуваними 
змінами «щасливих» і «нещасливих» для персонажів епізодах; 
персонажі наділені виразними емоційними характеристиками 
тощо. зазначені якості дослідник мелодрами с. Балухатий вва-
жав такими, що характеризують жанр мелодрами, «гра на почут-
тя» на його думку є неодмінною складовою мелодраматичного 
впливу  13.

український екран тричі звертався до екранізації цієї драми 
І. Франка. у повоєнні часи набули поширення фільми-вистави, 
значною мірою через те, що фільмували, як правило, «благона-
дійні», перевірені цензурою спектаклі. Проте цензорів не хвилю-
вало, що умовність сценічної дії «опиралась переводу в інший 
мистецький вимір. <...> [тому.  – Т.  Ж.] в той час все настійли-
віше поширювались думки, що кінематограф, а  надто україн-
ський, є ніщо інше, як зафільмований театр. така його генетична 
 сутність»  14.

так, 1952 року знаменитий спектакль г. Юри «украдене щастя» 
за драмою І.  Франка (у Київському державному академічному 
українському театрі ім. І. Франка) зняв професійний кінематогра-

 12 там само. с. 69.
 13 Балухатый с. д. Поэтика мелодрамы. Вопросы поэтики. ленинград: изд-во 

лгу, 1990. с. 31–34. 
 14 Мусієнко о. українське кіно: тексти і контекст. Вінниця : глобус-Прес, 2009. 

с. 117.
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фіст І. Шмарук. Класична українська драма, навіть перенесена з те-
атральної сцени на кіноплівку, дала можливість глядачеві не лише 
долучитися до гри видатних акторів, але й перейнятися емоційно 
насиченим дійством, визначити для себе, хто із головних героїв 
любовного трикутника в кого, зрештою, украв щастя. Наслідуючи 
психологічні акценти вистави, фільм виставляє «крадієм щастя» 
саме Михайла гурмана, мабуть, тому що над цим образом «тяжіло 
«соціологізаторське» трактування постаті жандарма, <...> герой  – 
представник влади, що нехтує людиною, і на другий план відходило 
те, що його було жорстоко скривджено і віддано в солдати»  15.

обидва режисери, і г. Юра, і І. Шмарук, декларували соціаль-
ну сутність персонажа як негативну й радше підсвідомо вийшли 
на мелодраматичний конфлікт. Микола (а.  Бучма)  – добрий, 
чесний, трохи грубуватий чоловік; актор шукав у пластично-
му малюнку ролі характерні пози, рухи, аби спонукати глядача 
співчувати саме йому. а  його знамениті паузи могли сказати 
більше, ніж промовисті діалоги, «примушуючи трепетати серця 
глядачів»   16. Емоційно значущими в образі анни були й паузи 
Н. ужвій. режисер через невідповідність віку актриси та її пер-
сонажа не наближав камеру близько до її обличчя, а коли це тра-
плялося, то акцент робився світлом виключно на її очах.

дещо перебільшені реакції, трохи уповільнені інтонації та 
рухи Н. ужвій видаються неорганічними як для екрану. для сце-
ни академічного театру, де обов’язковою є сильна подача голосу, 
виразні жести й міміка таке виконавство навпаки, означало май-
стерне володіння акторською технікою. артистка намагалася 
передати інтонації й голос молодої й до безтями закоханої анни, 
проте камера ламала створений на театральній сцені образ, де-
монструючи жінку зрілого віку, яка удає «пристрасть».

у телефільмі Ю. ткаченка (1984, укртелефільм) роль Миколи 
задорожного зіграв Б. ступка. у цій екранній версії також про-
стежується тяжіння до мелодраматичного трактування конфлік-
ту. образ Миколи в стрічці докорінно відрізняється від попере-

 15 Мусієнко о. українське кіно: тексти і контекст... с. 118.
 16 там само. с. 117–119. 
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дньої версії (1952): «Бучма створив образ нужденного, змученого 
працею селянина. ступка грає людину, яку більш ніж будь-які 
фізичні страждання терзає думка про невірність дружини»  17. ак-
цент у телефільмі ставився не на соціальних моментах, на перший 
план висунуто психологічний аспект: суперництво двох чолові-
ків. актор г. гладій, котрий грає жандарма гурмана, створив об-
раз, який «в сучасному тлумаченні можна визначити як «мачо», 
він забарвлює цю постать в холодні тони, навіть спалахи гніву ... 
викликані бажанням самоутвердитись, забрати те, що йому на-
лежить по праву»   18. Конфлікт двох чоловіків у фільмі тяжіє до 
контрастності, відтворення в чітких фарбах позитивного й нега-
тивного начал. драма І. Франка дає для цього підстави, лише на 
перший погляд, кожен персонаж тією чи іншою мірою спокутує 
провину за фінальні події. якщо анна Н. ужвій від першої сцени з 
гурманом видається засліпленою пристрастю (як і писав про цей 
образ сам І. Франко), упокореною під тиском коханця. актриса, 
яка зіграла анну в телевізійній версії 1984 року (Н.  савиченко-
Клімене) продемонструвала зміни у ставленні анни до гурмана. 
спершу вона нажахана перспективою називатися серед сільської 
громаді «останньою жінкою», більш того, вона поважає свого чо-
ловіка і боїться завдати йому кривді. анна пручається домаган-
ням Миколи, у цьому фільмі образ анни по трактовано інакше, 
ніж у спектаклі г. Юри. Жінка демонструє здатність обирати чо-
ловіка. Не Михайло її спокушає, нагадуючи про юнацьке почуття. 
Мотивація зради полягає у площині тілесного, біологічного на-
чал, – пристрасть, якої вона не відчувала за подружнього життя 
заступила моральні засади. зовні тендітна й меланхолійна у цій 
ролі актриса Н. савиченко-Клімене, додала персонажу внутріш-
ньої сили: тому й моральне падіння її видається драматичнішим. 
анна тут – не жертва обставин, як анна Н. ужвій, а людина, яка 
свідомо йде на скоєння вчинку, який не дасть позитивного резуль-
тату. тобто, вона сама у себе (а заразом і в Миколи, і у Михайла) 

 17 там само. с. 123.
 18 там само. с. 124.
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краде «щастя». Не впадає вона й за убитим коханцем, адже трагіч-
ного фіналу жінка, здається, і сподівалася. 

Фільм знято на кіноплівку, але для телебачення. Від того, 
майже суцільно дія вибудована на діалогах, крупних та середніх 
планах. задля життєвої правди автори фільму намагалися мак-
симально відтворити побут та простір бойківського помешкан-
ня. При цьому не робиться жодного акценту на деталях, аби не 
відволікати увагу на несуттєве, адже головне – це стосунки двох 
чоловіків (принаймні, у другій частині), простір їхніх стосунків 
настільки поляризований, що у будь-яку мить може виникнути 
електричний розряд. Хоча, подекуди сценам не вистачає дина-
мізму, як приміром, у епізоді, коли Михайло просить анну ви-
пити чарку «за здоров’я чоловіка». анна ж випиває за здоров’я 
коханця, тим самим нагнітаючи конфліктну ситуацію до макси-
муму напруги. у фільмі ж цей момент вирішено, як досить не-
суттєвий у подальшому розгортанні дії.

Візуальний простір цього фільму вирішений таким чином, 
що морок оселі, обсяг якої тисне на усіх присутніх, контрастує 
із обширом зі спогадів анни й Михайла. Проте, за відсутності 
чергування «темних» і «світлих» епізодів, сприйняття фільму 
ускладнюється, справляється враження уповільнення чи навіть 
застиглості дії. з тієї ж причини й обличчя персонажів у важливі 
моменти затемнені і це не читається, як продуманий художній 
ефект чи прийом.

Фінальні дії гурмана суперечать тексту драми І.  Франка. 
у  фільмі Михайло гурман, не в змозі виносити тягар ситуації 
(яку, на його думку, сам спровокував); він мовчки кладе голову 
Миколі під сокиру, коли той рубає дрова. спершу здається, що 
він глузує з суперника, за мить глядач розуміє, що він свідомо 
штовхає Миколу на вбивство. 

у  драматичному творі перед читачем лише репліки й не-
численні ремарки автора (як от: «Пускає карабін, хапає сокиру 
і вхоплює в груди Жандармові. той падає). талант Б.  ступки, 
який зіграв Миколу задорожного, наділив персонаж палітрою 
людських якостей, із якої можна вибрати потрібні для фіналь-
ної сцени мотивації; чоловік довго зносив знущання обох ко-
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ханців, не терпів, а накопичував образу, також до рішучих дій 
Миколу підштовхували односельці. Перший раз Микола вдарив 
сокирою повз шию шандаря, удруге, аби спростувати образли-
ве порівняння із віхтем, замахнувся і влучив. стан афекту, як 
класифікували б подібні дії сьогодні, проявився вже після скоє-
ного, зрозумівши, що вбив людину Михайло – Б. ступка боже-
воліє. остання репліка тексту драми: «анно, вспокійся, хіба ти 
не маєш для кого жити?» недоречна за такої логіки подій. тому 
її Михайло й не вимовляє. анна спокійна, вона не кидається до 
коханця, як це відбувається у драмі, її переживання втраченого 
щастя відбулися задовго до цієї події. 

остання сцена фільму  – це явна алюзія до «тіней забутих 
предків» с. Параджанова, метафора утраченого кохання: анна, 
простоволоса, у сорочці, із напнутою чорною хустиною у стані 
прострації йде світ за очі. Карпатські краєвиди, «справжні» го-
ряни в масовці, сюрреалістичні сцени якогось поганського об-
ряду із двома сільськими божевільними, які впряжені в одне 
ярмо. Хтось із юрби дає анні у руки ягня. символізм останньої 
сцени, намагання режисера надати цій історії філософського та 
поетичного звучання не узгоджується із образним вирішенням 
картини в цілому.

драма І. Франка належить таких п’єс, у яких внутрішній кон-
флікт переважає над зовнішнім, герой сам для себе є найнебез-
печнішим ворогом і без внутрішніх змін не здатний вплинути 
на свою долю  19. На початку 2000-х років зроблено спробу актуа-
лізації п’єси І. Франка «украдене щастя», вона дещо видозміню-
ється, і не лише через перенесення героїв у сучасність. докладно 
проаналізувала текст драми І. Франка, а також зіставила його із 
трьома екранними втіленнями о. Мусієнко. дослідниця закцен-
тувала увагу на побудові останньої екранізації (2004 р., режисер 
о.  дончик) за принципами мелодрами, яка була прилаштова-
на для малого екрана, що значною мірою дозволило наблизити 
класику до широкого глядача. також на відміну від попередніх 
екранізацій і навіть театральних постановок, як, зокрема, у На-

 19 Мусієнко о. українське кіно: тексти і контекст... с. 110. 
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ціональному академічному драматичному театрі імені Івана 
Франка (вистава с. данченка), «силові лінії» дії сходяться на по-
статі головної героїні, і це відбувається не тільки завдяки дра-
матургічним акцентам: «Надзвичайно точним був вибір голов-
ної героїні. <…> анна [Н. доля. – Т. Ж.] надала характеру своєї 
героїні багатомірності, неоднозначності. <…> Перетворення 
тихої, стриманої, відданої дружини в охоплену пристрастю жін-
ку відбувається без тієї різкої акцентуації, що її спостерігаємо 
у класичній трактовці. анна жаліє Миколу, вболіває за нього, 
та почуття сильніші від будь-яких резонів розуму»  20. На думку 
о. Мусієнко, нова епоха є торжеством мелодраматичної естетики 
на екрані, що викликає до життя й нові інтерпретації класики. 
саме через ці закономірності актуалізується «жіночий дискурс»: 
гендерна проблематика самим соціумом висувається на перший 
план, жінка нині – і жертва обставин, і активне начало, здатне 
цим обставинам протидіяти  21.

Вдаючись до екранізацій класичних творів автори у першу 
чергу репрезентують універсальний конфлікт, його типологічне 
начало. образи, мотиви, архетипи, які покладені в основу бага-
тьох драм ХІХ ст. піддалися певній художній типізації, але їхній 
остов залишається незмінним, тому й прийнятним для різно-
манітних варіацій: від сюжетних до жанрових. зокрема, жанр 
мелодрами законсервував у своїй образній та етичній концепції 
елементи, які глибоко вкорінені у загальнолюдську систему ху-
дожньої культури. Етнічна свідомість піддала ці концепти пев-
ній кореляції і, так би мовити, запустила працювати в мистецтві. 
Приміром, в українській культурі є такий образний «модус», як 
Маруся Чурай, якщо більш загально, то «історія про дівчину, 
яка через ревнощі отруїла коханого хлопця». Фабульно, сюжет-
но численні варіації на цю тему різняться між собою. дівчину 
не завжди звати Маруся (як приміром у повісті о. Кобилянської 
«В  неділю рано зілля копала»), але її постать майже усюди по 

 20 Мусієнко о. українське кіно: тексти і контекст... с. 126–127.
 21 там само. с. 128.
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трактовано, як особистість неординарну, обдаровану, наділену 
майже містичним даром.

Екранізація драми М. старицького про Марусю Чурай, «ой, 
не ходи, грицю, та й на вечорниці» (реж. р. синько, 1978 р ) во-
чевидь мала за мету візуалізувати за допомогою театральної 
естетики історію життя українського села минулих часів. На-
слідуючи традиції театру корифеїв, ця телеверсія драматичної 
оповіді оздоблена пісенними й танцювальними дивертисмента-
ми. осердя драми, її універсальний конфлікт спрощено, його за-
ступає прагнення авторів фільму продемонструвати «типові об-
ставини», тобто ті зовнішньо-побутові причини, які призводять 
до трагічної розв’язки.

На роль Марусі вибрано актрису амплуа ліричної героїні 
(а. леф тій). логічно, що інтриган Хома легко вводить її в оману і 
налаштовує проти коханого хлопця. Проте, зі слив подруги Марусі, 
дарини, ми дізнаємося, що головна героїня має й певні «недоліки»: 
«На других ти не дуже зважала» дорікає вона дівчині, що та заради 
власного інтересу (викликати ревнощі гриця) розбила кохання да-
рини й Потапа. Жартома, закохуючи у себе хлопців, вона й думати 
не хотіла, що тим самим робить комусь боляче. ця риса характеру 
Марусі призведе до того, що подібним чином із нею вчинить гриць, 
прихиляючись до молодої й багатої дівчини галини.

складна драматургічна система п’єси відповідає принципам 
художньої виразності мелодрами (за с.  Балухатим  – це прин-
ципи: рельєфу сюжету, контрасту, динаміки тощо)   22, сюжетні 
ходи з численними любовними трикутниками також покликані 
відтворити моралізуючи трактування цієї історії. у фільмі сю-
жет дещо скорочено (зберігаючи основні акценти), а  розв’язка 
(отруєння гриця) знімає відповідальність із Марусі (мовляв, її, 
у стані розпачу, до злочину підштовхнув Хома). як уже зазнача-
лося, текст драматичного твору дає підстави не так однозначно 
тлумачити образ головної героїні. легковажність і погордість 
дівчини, а також її згода на  подарунки від багатія призводять 

 22 Балухатый с. д. Поэтика мелодрамы. Вопросы поэтики. ленинград: изд-во 
лгу, 1990. с. 44–50.
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до того, що нею починає маніпулювати «класичний» лиходій – 
Хома. Йому вона вірить більше, ніж грицеві. улесливий, без-
жальний, у  виконанні К.  степанкова, Хома усе ж демонструє 
свою вразливість. Намагаючись розчулити дівчину воланнями 
про свою самотність, про непорозуміння з односельцями, він 
сам усвідомлює, що оповідки його звучать фальшиво. реплі-
ка: «Невже не знайдеться в світі добра душа, щоб зглянулася 
на мене?» отримує відповідь Марусі: «Хомо, за твою щирість 
сестрою я тобі буду». одна лише фраза Хоми: «ой, лишенько! 
сестрою вона мені буде!» передає емоційну фазу цього персо-
нажа: розпач від нездійснених сподівань, відчуття самотності, 
розчарування, і наостанок, зародження нового, біль жорстокого 
плану дії по завоюванню прихильності Марусі.

соціальна мотивація вчинків Хоми у екранній версії допо-
внена ще й таким спонукальним моментом, як сліпа пристрасть, 
адже прагматичний і цинічний чоловік надто довго й безуспіш-
но бореться за прихильність дівчини. К. степанков досить до-
зовано, та все ж додав цьому персонажеві прихованої хтивості, 
девіаційна поведінка демонізує цей образ і також має власну ар-
гументацію вчинків.

Костянтин степанков нюансував характеристику персонажа 
таким чином, що тлумачення вчинків Хоми має різні підстави. 
«Виклик, який він кидає світу (…) слід розглядати в контексті 
психологічної передісторії персонажа (переживання власної 
потворності, жорстоке ставлення рідних, озлоблення, відчуже-
ність, ізольованість від інших). у такому прочитанні артикульо-
вана Хомою мотивація власних дій є нічим іншим як бажанням 
самоствердитись. отже, й  інтерпретувати цей образ, на наш 
погляд, необхідно не стільки в соціальній, скільки в морально-
етичній, психологічній площині 23.

На нашу думку, самоствердитися за рахунок найпривабливі-
шої дівчини у селі прагнув радше Хома у виконанні Б. Бенюка 

 23 лапко о. драматургія Михайла старицького в кінематографічній інтерпре-
тації (на матеріалі фільму р. синька «ой, не ході, грицю, та й на вечорниці»). 
Літературознавство. Фольклористика. Культурологія зб. наук. пр. Черкаси : 
Вид. Ю. Чабаненко, 2015. с. 408.
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(однойменна екранізація Є. солнцева, 1990 р. укртелефільм) Не-
показний зовні, удавано простакуватий та дещо кумедний, він 
чітко поставив собі за мету зруйнувати чуже щастя, не плекаючи 
надій на взаємність із боку статурної красуні Марусі (т.  Наза-
рова). дещо стримана у демонстрації своїх почуттів, Маруся те-
тяни Назарової позначена фатальності долі, яка може спіткати 
дівчину-мисткиню.

обидві телеверсії створені на кшталт зафільмованої вистави. 
Вже наголошувалося на проблемі браку власних засобів вираз-
ності у цьому жанрі тБ. Ймовірно, через суто естетичні питання 
обидва режисери пішли традиційним шляхом: на телеплівку пе-
ренесли спектакль (власне так воно і є). Вистава вибудовувалася 
за технічними законами телевізійної зйомки у павільйоні, про-
те за основними естетичними критеріями дійство нагадувало 
саме театр. остання телеверсія відмінна лише меншою кількістю 
атрибутів, які відсилають до класичного українського музично-
драматичного театру. 

засоби візуальної виразності цих фільмів досить обмежені. 
Приміром, у кінематографі є таке поняття, як деталь – її художні 
можливості мають велике значення в драматургії фільму. у те-
атрі, коли мовиться про якийсь важливій для сюжету матері-
альний об’єкт (приміром, хусточка Кассіо з трагедії у. Шекспіра 
«отелло), його акцентують сценічними засобами: світлом, на-
ближенням до глядача, побудовою певної мізансцени тощо. На 
екрані «деталь» подається за законами екранної виразності, най-
перше  – це крупний план. обидві зазначені екранізації драми 
М. старицького, як уже зазначалося, здебільшого орієнтувались 
на театральну естетику. Важливий елемент сюжету  – сцену, де 
Хома передає Потапу ножа, аби той вирішив питання з грицем, 
називаючи цей предмет «товаришем за халяву» знято одним, се-
реднім планом. На знарядді вбивства не зосереджено увагу гля-
дача, момент зав’язки в композиції твору виявився розмитим, 
тобто позбавленим смислового акценту.

Проаналізований фільмовий матеріал дає змогу говорити про 
значний вплив української класичної драматургії на вітчизняну 
екранну культуру. тематика зазначених творів, їх образна вираз-
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ність суголосні рисам українського менталітету, архетипам, що 
є його основою. тож, коли на екрані виникала потреба у відтво-
ренні національного аспекту, режисери вдавались до драматур-
гії з мелодраматичною основою.

Перенесення змісту драми для театральної постановки на 
екран, як зазначено в дослідженні, супроводжувалося певни-
ми проблемами. здебільшого театральна естетика підкоряла 
собі кінопростір. у  інших випадках режисери намагались мак-
симально зберегти текст драми, її сенс, відтворити мотивацію 
вчинків персонажів, удаючись до суто кінематографічних засо-
бів виразності. 
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до історії те атрів н а ціон а льни х 
менШин в у кра їні: Польський 
те атр у киЄві як у нік а льне 
явиЩе віт чиЗн яної культ у ри

Перші спроби створити польський стаціонарний театр у Ки-
єві датуються 1905 р., коли в російській імперії значно змінила-
ся політична кон’юнктура та з’явилися гарантовані громадянські 
права. сорокатисячна київська польська громада вбачала у теа-
трі центр національного та патріотичного виховання. «Поль-
ський стаціонарний театр у Києві» розпочав роботу у 1906  р. у 
1906–1907 роках його очолювала Констанція лодзинська, а у 1907–
1909 рр. – антоній сємашко. Існував театр за фінансової підтрим-
ки Польського товариства шанувальників мистецтва та складався 
з акторів-аматорів. з 1909 р. до трупи почали долучатися профе-
сійні актори, переважно з польських провінційних театральних 
труп. за художнього керівництва александра станевського у 
1910–1911  рр., а з 1912  р. Францішека рихловського театр досяг-
нув свого розквіту. до вистав залучалися видатні польські акто-
ри – К. Каменський, с. Висоцька, а. зельверович. 1916 р. до трупи 
увійшли актори с. ярач, Ю. остерва, Б. Болеславський, сценограф 
В. драбик. репертуар поряд зі всесвітньою класикою (аристофан, 
В.  Шекспір), складався також з творів польських драматургів  – 
Ю. словацького, а. Фредра, л. ридля, с. Виспянського, с. Пшиби-
шевського та ін. з 1915 р. в Києві почали з’являтися й інші польські 
трупи – «театр мініатюр» (1915), «Польський фарс» (1916), «Фіглі» 
(1916) та найбільш значна з них – «студія» станіслави Висоцької 
(1916). 1917 р. виник «театр новин», а 1918 р. після розпаду театру 
Ф. рихловського – «Новий Польський театр», яким керував Юлі-
уш остерва. 1920 р. було засновано «Перший державний робочий 
польський театр», під керівництвом зігмунта Вільчковського  1.

 1 томазова Н. Польський театр у Києві. Енциклопедія історії України. Київ, 
2011. т. 8. с. 385.
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 Перші роки існування радянської влади позначилися зна-
чним пожвавленням культурно-мистецького життя, зокрема й 
театрального. терени радянської україни не стали виключен-
ням. Величезна кількість професійних та аматорських театраль-
них труп та гуртків, які шукали нових мистецьких засобів вира-
ження, стали ознакою 1920-х років. а нова національна політика, 
проголошена владою, сприяла становленню театрів національ-
них меншин. так у Києві, де на 1926 р. мешкало 28 % євреїв та 
0,26 % поляків, постали національні театральні об’єднання. 

за переписом населення 1926 р. у межах україни поляки були 
четвертою за чисельністю національною меншиною україни – 
476 435 осіб. На початку 1930-х років на території усрр існував 
польський – Мархлевський – національний район (створений 
1925 р.), діяли 148 національних сільрад, 24 185 учнів навчало-
ся у 381 польській школі. Вчителів готували у Києві польські 
педагогічний інститут і педтехнікум. Працювали національні 
робітфаки у Бердичеві й Житомирі, польські сектори у складі 
середніх спеціальних та вищих навчальних закладів республі-
ки. знову ж таки у Києві в системі Всеукраїнської академії наук 
(ВуаН) функціонував Інститут польської пролетарської куль-
тури. різні вікові верстви польського населення україни обслу-
говували центральні засоби масової інформації, що видавалися 
у Києві й Харкові. це – газети «Бондзь готув», «глос млодзежи», 
«серп». Крім центральних, видавалася також низка районних 
польських газет і польськомовних друкованих органів деяких 
політвідділів Мтс (у місцях зосередження переважно поль-
ського населення)  2. 

тому у 1925 р. цК рКП(б) звернувся до КП(б)у з пропозицією 
створити в Києві польській професійний театр, із метою залучи-
ти до «комуністичного виховання та соціалістичного будівни-
цтва» етнічних поляків, що історично мешкали на українських 
територіях  3.

 2 рубльов о., репринцев В. репресії проти поляків в україні у 30-ті роки. З ар-
хівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 1995. № 1/2. с. 116.

 3 стронський г. Польський театр у Києві. Український театр. 1992. № 5. с. 28.
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1926 р. було засновано «Польську драматичну студію», що 
об’єднувала 25 слухачів  – акторів-аматорів з середовища робіт-
ничої молоді – членів Польського клубу. Нове творче об’єднання 
перебувало під опікою центрального польського бюро освіти, 
створеного при Наркоматі освіти урср. у студії, окрім спеціаль-
них предметів  – сценічного мистецтва, пластики, руху, музики, 
художнього читання,  – викладали польську мову й літературу, 
історію. згодом на спеціалізованих курсах при студії розпочали 
підготовку керівників драмгуртків для польських культурно-
освітніх установ не тільки радянської україни, але й Білорусії та 
російської Федерації. силами студійців було підготовлено 25 п’єс 
та окремих театральних номерів. 1929  р. головним режисером 
студії став В.  Вандурський, відомий польський режисер-нова-
тор, драматург, перекладач, режисер, театральний і громадський 
діяч. Вандурський Вітольд Вацловович (польською  – Wandurski 
Witold) народився 8 квітня 1891 у м. граница Петроковської губер-
нії царства Польського, нині Польща. Навчався він на юридич-
ному факультеті Московського університету (1916–1919). 1921  р. 
режисер оселився у Харкові, де викладав у Вільному університеті 
мистецтв, а також був засновником і режисером польського само-
діяльного робітничого театру. того ж року Вітольд повернувся до 
Польщі, де брав активну участь у діяльності Комуністичної партії 
Польщі (КПП), співробітничав з газетою «Nowа Kulturа» («Нова 
культура»; соціалістичного спрямування), один із організаторів 
легального друкованого органу КПП «Kulturа Robotniczа» («робіт-
нича культура»). 1923 р. він вступив до лав ВКП(б). разом із В. Бро-
невським і с.-р. станде Вітольд видав збірку віршів «Trzy salwy» 
(«три залпи», Warszawa, 1925), яка стала своєрідним маніфестом 
пролетарської поезії. автор низки так званих сценічних плака-
тів – гостросатиричних агітаційних політичних п’єс, написаних 
на основі традицій народного ярмаркового та бурлескного театру: 
«Giełda światowa» («світова біржа»), «Śmierć na gruszy» («смерть на 
груші», обидві – Краків, 1923), «Gra o Herodzie» («гра про Ірода», 
Warszawa, 1926), «W hotelu “Imperializm”« («В готелі “Імперіалізм”«, 
Moskwa, 1929). 1923  р. В.  Вандурський  – співорганізатор, а від 
1925 р. – керівник і режисер самодіяльного театру «сцена робітни-
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ча» у лодзі, в якому поставив свої п’єси «смерть на груші» (1923) та 
«гра про Ірода» (1926). 1925 р. п’єса «смерті на груші» була постав-
лена також театром імені Ю. словацького у Кракові. як митець 
він сформувався під впливом творчих пошуків В. Маяковського, 
К.  станіславського та В.  Мейєрхольда. з 1925  р. В.  Вандурський 
видавав газету «Republika» («республіка»), а з кінця 1927 р. – що-
місячний марксистський літературно-громадський часопис 
«Dzwignia» («Важіль»). Через репресії польської влади 1928 р. він 
емігрував до срср, оселився у Києві. за його ініціативою 1929 р. 
студію було реорганізовано в «Польську театральну майстерню» 
(Польпрат). цей період в історії театру пов’язаний із пошуками 
нових способів сценічного вираження, зверненням до сучасної 
польської драматургії (Б. ясенський, В. Броневський, с. станде) та 
національних культурних традицій (Ю.  словацький). ця діяль-
ність В. Вандурського та його театральної трупи зазнала нищівної 
критики з боку українських партійних чиновників та культурних 
діячів, радянської преси. режисера було звинувачено у польсько-
му «націонал-більшовизмі» (зокрема особисто наркомом освіти 
урср М. скрипником), після чого відсторонено від керівництва 
театром. режисер переїхав до Москви, де 1932 р. у кількох театрах 
були поставлені його п’єси «рабан» та «В готелі “Імперіалізм”». 
з 1930  р. В.  Вандурський був кандидатом в члени секретаріату 
міжнародного об’єднання революційних письменників. 11 верес-
ня 1933 р. митець заарештований за звинуваченням у підготовці 
збройного повстання, шпигунстві та участі в контрреволюційній 
організації. Колегією огПу 9 березня 1934 р. він засуджений до 
розстрілу. Вирок здійснений 1 червня 1934 р. Похований В. Ван-
дурський на Ваганьковському кладовищі. реабілітований по-
смертно 20 жовтня 1956 р.

а в країні тим часом набирала обертів антипольська кампа-
нія. у доповідній записці Культпропу цК КП(б)у «Про роботу 
серед польських трудящих мас усрр» (8 вересня 1933 р.) зазна-
чалося: «занепад роботи серед польських трудящих, брак біль-
шовицької пильності за умов загостреної класової боротьби й 
зростання активності куркульських, клерикальних, націона-
лістичних елементів, агентів польського фашизму, посилювали 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



159

До історії театрів національних меншин в Україні...

вплив буржуазно-націоналістичних елементів на польських тру-
дящих». однак, незважаючи на загальну ситуацію та немилість 
партійних та контролюючих органів до В. Вандурського, «Поль-
ська театральна майстерня» вціліла. 1930 р. трупа отримала на-
зву – «Перший державний польський театр» (з 1933 р. – Всеукра-
їнський польський театр, з 1935 р. – державний польський театр 
урср). На 1931 р. колектив складався з 35 осіб, а кількість зігра-
них вистав становила 80, а на 1933 р. штат театру збільшився до 
144 осіб, а кількість вистав – до 160 на рік 4. 

Після звільнення В. Вандурського на посаду художнього ке-
рівника і режисера було запрошено народного артиста усрр 
г. Юру. результатом такої співпраці стала постановка трьох п’єс 
у репертуарі театру: «гута» білоруського драматурга г.  Кобеця, 
«Хліб» російського драматурга В. Кіршона і «двобій» молодого 
українського письменника Ю. Мокрієва. офіційне відкриття те-
атру відбулося 3 березня 1931 р. виставою «гута» у приміщенні 
Музкомедії за адресою Червоноармійська, 51 а. Більшість спек-
таклів носила яскраво виражений пропагандистський характер, 
була «ідеологічно вивіреною», відповідала запитам «пролетар-
ської культури»  5. Вистави гралися на різних сценах, але згодом 
театр розмістився за адресою: вул. свердлова, 19 (нині  – вул. 
Прорізна, 19). Щорічно трупа гастролювала по містах та селах 
україни і Білорусі, зокрема в регіонах компактного проживання 
польського населення, а також у Москві та ленінграді  6. 

 4 центральний державний архів-музей літератури і мистецтв україни (далі – 
цдаМлМ україни), ф.  650, оп.  1, спр.  5, арк.  47; спр.  15, арк.  12; строн-
ський  г. Вказ. пр. с. 28–29; Filler W. Kijowski teatr Witolda Wandurskiego. 
Pamietnik Kijowski. Kijow, 2002. T. 6. S. 263–271; Башинджагян Н. Польский 
революционный рабочий театр: эстетика и драматургия (театральные ис-
кания В.  Вандурского и Б.  ясенского). Искусство революцией призванное. 
Октябрь и развитие искусства стран Восточной Европы 1920- –1930-х 
годов . Москва, 1972. с. 141–152; Horbatowski P. W szponach polityki. Polskie 
zycie teatralne w Kijowie 1919–1938. Warszawa, 1999. S. 84–130.

 5 цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 91, арк. 16.
 6 там само, спр. 3, арк. 1, 3, 7; спр. 15, арк. 90–91; спр. 5, арк. 15, 22, 31, 35–36; 

спр. 20, арк. 2–3; спр. 23, арк. 1, 7–9.
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складніше було з формуванням акторського колективу. 
оскільки основу його складали аматори, то керівництво теа-
тру та його куратори з керівних органів намагалися постійно 
посилювати трупу. одним з шляхів було поповнення колек-
тиву акторами з інших театрів – українських, російських, єв-
рейських  7. так, у січні 1934 р. до театру за наказом Наркомату 
освіти урср було влаштовано актрису театру «Березіль» олену 
Верещинську   8. В той же час до трупи влилися актори єврей-
ських театрів, зокрема Харківського державного єврейського 
театру, Хана Браз, Міріам лівшиць, генріх тарло, яків Камін-
ський, Юхим оренштейн  9. тому колектив склався багатонаці-
ональний – тут були поляки, білоруси, євреї, росіяни, українці. 
Єдиною умовою для творчої частини театральної трупи було 
володіння польською мовою  10. Іншим шляхом підвищення ак-
торського рівня театру стало запровадження різних форм під-
вищення кваліфікації. так, у березні 1935 р. дирекцією було за-
проваджено лекції з історії театру, які читав Ю. Шклярський. 
це повинно було «піднести не досить високий рівень Польте-
атру, оскільки актори не мають достатню теоретичну підго-
товку»   11. з  властивим для радянської доби бюрократизмом, 
керівні органи вимагали формальних підтверджень успіхів у 
«навчальній роботі», відзначаючи, наприклад, акторів Костян-
тина Шалобріта, Михайла толстого, Франца Марковського та 
Міріам лівшиць як відмінників навчання  12. 

з 1931 р. розпочав діяльність польській відділ Київського му-
зично-драматичного інституту імені Миколи лисенка, що го-
тував необхідні кадри. серед його випускників були Жозефіна 

 7 цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 5, арк. 47.
 8 там само, спр. 15, арк. 5.
 9 лоев М. украденная муза. Киевский государственный еврейский театр име-

ни Шолом-алейхема. Харьков-Киев-Черновцы. 1915–1950  гг. Киев, 2003. 
с. 39–42.

 10 цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 14, 24 арк.
 11 там само, спр. 6, арк. 44.
 12 там само, спр. 19, арк. 31.
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Бессек, яніна сліпко, люція гржишкевич, Казимир стецький, 
Микола Кулаковський та ін. 13

у вересні 1931 р. до театру на посаду художнього керівника 
було запрошено режисера олександра Брониславовича скіб-
невського. Постать цього цікавого, оригінального митця, що по-
стійно знаходився у пошуку, на жаль, залишається поза увагою 
дослідників. Між тим, це була визначна за своїми здібностями 
та творчими можливостями особистість. Він народився у 1903 р. 
у Москві у польський родині, яка походила з гродненської гу-
бернії. освіту митець здобув у державних експериментальних 
театральних майстернях (режисерське відділення) у Москві 
(1922–1925). Після роботи у кількох російських провінційних те-
атрах, у 1929–1930 рр. олександр Брониславович був режисером 
туркменського національного театру  14.

Новий художній керівник значно змінив ситуацію в театрі, 
створивши колектив однодумців, знайшовши спільну мову з 
чудовими, талановитими художниками М. уманським та Ф. Ні-
родом, кращою частиною трупи. о.  скібневський, також як і 
В. Вандурський, цікавився новими тенденціями у сучасному те-
атрі та, спираючись на молодий, енергійний, амбітний колектив, 
намагався втілити їх у Польському театрі. у своїй програмній 
статті, написаній у співавторстві з директором театру о. горді-
єнком, режисер так декларував свої творчі принципи: «театр, те-
оретично й на практиці, повинен якнайрішучіше відмежуватися 
від психологічного методу, що може примусити зійти з шляхів 
нашої сучасності, закопатися в долі особи й підмінити класове 
настановлення «загальнолюдським». … Ми за доцільність і на-
становлення роботи на план роботи, що підкоряється соціаліс-
тичними завданнями, а тому форми й зміст роботи театру му-
сять служити виконанню цих завдань. Беручи за основу своєї 
виробничої й навчально-виховної роботи тромівську систему, 
ми розглядаємо її в розрізі всіх компонентів вистави (оформлен-

 13 там само, спр. 14, арк. 1–4 зв.
 14 томазова Н. олександр скібневський: до історії Польського театру в Києві. 

Пам’ятки. Археографічний щорічник. 2010. том 11. с. 215–245.
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ня, музика, світло тощо), як єдине нерозривне ціле, поставлене 
на службу загальному завданню – створити синтетичний спек-
такль, що якнайбільше розкриває драматургічний матеріал»   15. 
Мистецтвознавець І.  Вериківська характеризувала естетичні 
принципи театру тих років таким чином: «Естетична платфор-
ма Першого польського театру формувалася на засадах тоді 
повсюдно поширеного конструктивізму… Конструкція, легко 
змінюваної конфігурації, обмежена кольорова гама, підкресле-
ні умовність та лаконізм – типові ознаки тогочасної декорації… 
та головними здобутками театрального мистецтва 20-х–початку 
30-х років, що не втратили і ніколи не втратять свого значення, 
стали вироблені тоді положення про художню цілісність виста-
ви, про необхідність точного відбору засобів художньої вираз-
ності всіх її компонентів, у тому числі й образотворчого. Перший 
польський театр своїми кращими постановками засвідчував до-
тримання саме такого творчого кредо»  16.

до того ж, розуміючи, що Польський театр, як осередок на-
ціональної культури, повинен її підтримувати та пропагува-
ти, о. скібневський звернувся до польської літератури та істо-
рії. у цьому йому допомагала польська інтелігенція Києва, що 
об’єдналася біля театру, а також науковці-полоністи. окрім п’єс 
класиків польської літератури, наприклад, «Мазепа» та «сон са-
ломеї» Ю.  словацького, «Помста» а.  Фредра, «Небожественна 
комедія» з.  Красинського, до репертуару залучалися твори су-
часних польських авторів – «справа громадська» Б. ясенського 
та «рабан» В. Вандурського   17. На той час склалося й ядро теа-
тральної трупи  – Ж.  Бессек, я.  гельнер, В.  германович, а.  гай, 
о. горобієвський, В. горобієвська-Василевська, В. гржибовська, 
В. завадський, Ф. Марковський, а. станкевич, Й. Весенін-їржи-

 15 гордієнко о., скібневський о. творчий метод і шляхи реконструкції Поль-
ського театру. Радянське мистецтво. 1931. № 19–20 (73–74). с. 12.

 16 Федір Нірод: альбом / авт. вступ. ст. та упоряд. І. М. Вериківська. Київ, 1988. 
с. 9–10.

 17 галузевий державний архів служби безпеки україни (далі – гда сБу), ф. 6, 
спр. 60830 фп., т. 44, арк. 5–9.
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кевич, В.  Клюс, К.  олеарський, з.  сломінський, Ф.  слуцький, 
я. сліпко та ін.  18

у творчому союзі з Ф.  Ніродом, який, після звільнення 
М.  уманського з Польського театру, практично став головним 
художником, о.  скібневский здійснив кілька дивовижних ви-
став  – «справа громадська» Б.  ясенського (1930), «Вулиця ра-
дості» Н. зархі (1931), «рабан» В. Вандурського (1932), «Вільгельм 
телль» Ф. Шиллера (1933). у 1933 р. практично закінчилася робо-
та над виставою за сатиричною п’єсою самого о. скібневського 
«Єще панська не згінела»  19.

Федір Нірод, який залишив цікаві спогади про своє жит-
тя та творчій шлях, в тому числі про Польський театр, згадує: 
«Появился творческий друг  – александр Брониславович, стал 
он бывать в моем новом доме запросто, в роли старшого брата. 
Много добра он мне сделал! Благодаря ему я часто стал бывать 
в командировках в Москве. Это вылилось в увлекательное пу-
тешествие по московским театрам того времени: Мейерхольд и 
таиров, Вахтангов и МХат, Малый (который я тогда презирал!). 
я не просто пересмотрел все спектакли, но и познакомился с 
«кухней» сцены, с ее святая святых. Это были мои университеты 
в полном смысле слова. Никакой институт не дал бы мне никогда 
таких бесценных знаний»  20.

спогади о. скибневського та дивом збережені ескізи до кіль-
кох вистав дають уявлення про їх художнє вирішення та твор-
чі пошуки Ф.  Нірода. декорації  – конструктивістські, лаконіч-
ні, вирізняються своєю плакатно-графічною формою. Ф. Нірод 
прагнув знайти влучний емоційний тон завдяки об’ємній побу-
дові сцени, світлотіньовому контрасту, бутафорії, шукав вираз-
ні деталі, які створювали б конкретний смисловий образ. у цій 
творчій лабораторії художник навчився цілісному пластичному 
вирішенню спектаклів, засвоїв потяг до монохромного колори-

 18 цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 14.
 19 Нірод Ф. спогади художника, або записки щасливої людини. / упор. Н. Ми-

хайлової, В. томазова; вст. ст. В. томазова; прим. В. томазова, Н. томазової. 
Київ, 2003. с. 44.

 20 там само.
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ту, художньої доцільності лаконізму, суворого відбору. у пізні-
ші часи Ф. Нірод вважався неперевершеним творцем сценічного 
костюму, а витоки цього також слід шукати в періоді його робо-
ти в Польському театрі. Його костюми відзначалися психологіч-
ністю, історичною правдивістю, глибоким розкриттям характе-
рів. саме тоді художник усвідомив, що театральний спектакль є 
цілісним синтетичним організмом, де декорації та костюми гра-
ють надзвичайно важливу роль  21.

однак художня лінія о. скібневського, спрямована на втілен-
ня в життя нових художніх форм та пропаганду польської куль-
тури, викликала роздратування радянської тоталітарної системи. 
1930-ті рр. в радянській україні – це вже період згортання політи-
ки націоналізації та початок боротьби з інакомисленням, «наці-
оналізмом», «буржуазними» течіями в мистецтві, період шпигу-
номанії, що набирала обертів. з цією метою радянські та партійні 
органи посилили тиск на мистецькі установи, репертуари театрів, 
плани виставок та видавництв переглядалися на предмет відпо-
відності «пролетарській культурі». Польський театр не став ви-
нятком. у о.  скібневського почалися проблеми. спочатку він 
відновив виставу за п’єсою Ю.  словацького «сон саломеї», яка 
була колись знята з репертуару за вказівкою керівних органів че-
рез «націоналістичне забарвлення»; п’єса з. Красинського «Небо-
жественна комедія», запропонована режисером для постановки 
в театрі, була заборонена, а над п’єсою а. Фредра «Помста», не-
зважаючи на негативну оцінку партійних органів, усе ж розпоча-
лася робота. до того ж, у театр на постійну роботу було прийнято 
кілька «небажаних» осіб, поляків за походженням та «антира-
дянські налаштованих». При чому про неприпустимість такого 
кроку о. скібневського попереджали ті ж партійні керівники  22. 
В той же час постановка двох найбільш вдалих у творчому відно-
шенні п’єс була офіційно піддана нищівній критиці, яка затавру-
вала колектив Польського театру неабиякими звинуваченнями. 

 21 Skibniewski A. Polski teatr w Kijowie. Z notatek reżysera (1931–1936). Teatr. 
1969. № 3. S. 22–23; Федір Нірод: альбом… с. 9–10, іл. 1–14; Панфілова М. 
Федір Нірод. Київ, 1969. с. 8.

 22 гда сБу, ф.-6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 5–9.
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Виставу «Вулиця радості» Н.  зархі оголосили формалістською, 
такою, що «затушовує справжнє становище безробітного у капі-
талістичному світі». Ще більш негативною була оцінка «рабана» 
В.  Вандурського, «просякнутого націоналістичним душком» та 
поданого «у плані голого конструктивізму»  23.

Всі ці факти вичерпали чашу терпіння партійного та 
радянського керівництва – 3 липня 1933 р. о. скібневский був 
заарештований співробітниками органів київського відділу 
дПу. Під час слідства його, а також багатьох представників 
української інтелігенції польського походження, серед яких були 
члени художньо-політичної ради театру (Б. скарбек, г. Політур-
радзієвський, В.  добжинський та ін.) й працівники трупи 
(я. думницький, В. горобієвська-Василевська, о. горобієвський, 
р.  ромуальдов-остерчин та ін.) звинуватили у приналежності 
до «контрреволюційної» «Польської організації військової» 
(ПоВ)  24.

о. скібневський був засуджений до трьох років концтаборів. 
такий незначний термін пояснюється тим, що репресії ще тіль-
ки набирали обертів  25. 

режисеру вдалося уникнути подальших репресій та повер-
нутися до професії. з 1937 р. він був художнім керівником са-
рапульського драматичного театру імені а.  луначарського, а з 
1941  р.  – удмуртського об’єднаного драматичного театру. Фак-
тично він стояв у витоків створення удмуртського державного 
російського драматичного театру імені В. Короленка (Іжевськ), 
що було відзначено знанням заслуженого діяча мистецтв 
удмуртської арср. Потім режисер працював в ульяновському 
обласному драмтеатрі. 1949–1959 рр. о. Б. скібневський був го-
ловним режисером Вітебського білоруського драматичного теа-
тру імені якуба Коласа, багато зробив для розвитку білоруського 

 23 цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 91, арк. 17.
 24 Більш детально про справу ПоВ див.: справа «Польської організації вій-

ськової» в україні. 1920–1938 рр. збірник документів та матеріалів / упоряд. : 
с. а. Кокін, р. Ю. Подкур, о. с. рубльов. Київ, 2011. 472 с.

 25 томазова Н. олександр скібневський: до історії Польського театру в Києві. 
с. 222–245.
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театрального мистецтва, за що отримав почесне звання заслуже-
ного діяча мистецтв Брср. 1958 р. він повернувся в україну: був 
головним режисером Харківського російського драматичного 
театру імені о. Пушкіна та очолював кафедру на режисерському 
факультеті Харківського інституту культури. Його перу нале-
жать театрознавчі дослідження, серед яких монографія, присвя-
чена творчості о. Ільїнського (1954). режисер уславився також як 
відомий бібліофіл та колекціонер, власник чудової бібліотеки. 
Помер олександр скібневський у квітні 1977 р. у Харкові  26.

а маховик антипольських репресій працював все енергій-
ніше. 9 грудня 1934 р. на підставі телеграми цК ВКП(б) ухва-
лено таємне рішення політбюро цК КП(б)у щодо німецьких 
та польського районів україни, яким започатковано широко-
масштабні репресії проти цих нацменшин. 12 лютого 1935 р. 
цК КП(б)у в зв’язку «з засміченістю і значною академічною не-
встигаємістю» студентського складу Київського і Проскурів-
ського польських педтехнікумів доручив Культпропу цК разом 
з НКо усрр здійснити перевірку цих навчальних закладів, від-
сіяти «чужу частину, яка академічно не встигає». Після «філь-
трування» Проскурівський технікум мав бути ліквідований, 
а його особовий склад переведений до Київського технікуму. 
16 березня 1935 р. секретаріат цК КП(б)у ухвалив ліквідувати 
польський сектор при газетному технікумі в Харкові. того ж 
дня вирішили закрити польський сектор Харківського педін-
ституту, а студентів – перевести до Київського польпедінститу-
ту. 17 березня цК КП(б)у визнав за доцільне закрити польський 
робітфак Київського польського педагогічного інституту у Бер-
дичеві, перевівши «найбільш підготовлену частину слухачів» 
до Житомирського робітфаку. тоді ж було ухвалено, «призу-
пинити» радіомовлення польською мовою при Всеукраїнсько-
му заочному інституті масової політосвіти. з 15 квітня 1935 р. 
припинявся вихід польськомовної газети «Погранічна правда» 
у м. славуті Вінницької обл. 9 квітня того ж року цК КП(б)у 
ухвалив реорганізувати ряд польських і німецьких шкіл в при-

 26 томазова Н. олександр скібневський... с. 222–245.
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кордонних районах в українські з польськими та німецькими 
групами (в зв’язку з відселенням польського й німецького на-
селення з прикордонної смуги). 28 червня 1935 р. секретаріат 
цК КП(б)у своїм рішенням ліквідував польський сектор укра-
їнського театрального інституту. 29 липня цК визнав за недо-
цільне існування польського відділу при Комсільгоспшколі 
ім. Косіора (м. Київ). 10 серпня цК КП(б)у змінив назву газети 
«серп» на «глос радзецкі», а 26 серпня запропонував Культпро-
пу цК зміцнити редакцію часопису «глос радзецкі» «потрібною 
кількістю кваліфікованих і перевірених газетних робітників» 
та водночас ухвалив: «зважаючи на недостатність кваліфіко-
ваних кадрів в районах, вважати за доцільне ліквідацію поль-
ських райгазет у Волочиському, славуті, заславі, Проскурові, 
городку і Ємільчино з 1 вересня 1935 р.». 21 вересня 1935 р. по-
літбюро цК КП(б)у «запропонувало» керівництву Київського 
педтехнікуму ліквідувати польський сектор. 20 вересня 1935 р. 
політбюро цК Компартії україни ухвалило рішення: «Інститут 
Польської культури, що існує нині у Києві, реорганізувати із 
тим, аби звести його роботу до збирання польської літератури 
й матеріалів  – як історичних документів». але вже 5 жовтня 
1935 р. Інститут польської культури було ліквідовано  27. 

арешт о. скібневського, В. Вандурського та інших праців-
ників Польського театру не міг не позначитися на його по-
дальшій долі. Всілякі експерименти було припинено. П’єси 
польських авторів практично зникли з репертуару театру. 
так, у 1936 р., наприклад, головрепертком управління у спра-
вах мистецтв Народного комісаріату освіти усрр не дав дозвіл 
на постановку п’єси «родина Баратинських», оскільки «образ 
робітника-штрейкбрехера подано у фарбах симпатії і жалю 
до нього»   28. Вистави ж за п’єсами «дами і гусари» а. Фредра, 
«Мазепа» Ю.  словацького та «Мораль пані дульської» г.  за-
польської викликали недоброзичливі відгуки радянської теа-

 27 рубльов о., репринцев В. Вказ. пр. с. 124.
 28 цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 19, арк. 24.
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тральної критики, а це фактично означало кінець спектаклів 29.  
таким чином, репертуар практично втратив своєрідність, а те-
атр – значення осередку польської культури. Більшість п’єс, що 
були поставлені силами колективу, належали до випробуваної 
часом класики та «творів пролетарської культури», деякі з яких 
взагалі не мали художньої цінності  30.

Кардинально змінилася і внутрішня атмосфера в колективі. 
якщо на початку 1930-х рр. польська мова широко вживалася 
в театрі, що нескладно простежити на основі документів – на-
казів, заяв, доповідних, які виникали у процесі діловодства, то 
після «справи о. скібневского» польська мова практично зникла 
з установи, котра була створена саме для її пропаганди, підтрим-
ки та розвитку  31. 

Керівництво намагалося заслужити прихильність партійних 
та радянських органів шляхом бичування «промахів», що мали 
місце в історії театру. так, 3 березня 1936 р. з нагоди 5-річчя за-
кладу директор о.  гордієнко писав: «запрошений до театру на 
посаду худкера скібневський, якого пізніше розкрито органами 
НКВс, проводив свою контрреволюційну лінію, яка в основному 
зводилася до розвалу театру і дискредитації його в очах трудя-
щих мас. Коли додати до цього, що цей негідник-контрреволю-
ціонер скібневський мав ще підтримку у деяких відповідальних 
працівників, які теж належали до контрреволюційно-шпигун-
ської групи, то стане цілком зрозуміло, чому не одразу театро-
ві вдалося виплутатись із цього павутиння»  32. у жовтні того ж 
року в доповідній записці до ради національностей цВК срср 
зазначається: «у жорстокій боротьбі довелося молодому колек-
тиву працювати у театрі, тому що в керівництво театру пролізли 
вороги в особі Вандурського та скібневського, але завдяки пиль-
ності партійних організацій, за допомогою молодого колективу 

 29 театральна декада. 1938, 1–10 березня. № 7. с. 26.
 30 цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 91, арк. 18–19.
 31 там само, спр. 2, 6, 7 та ін.
 32 там само, спр. 91, арк. 17.
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театр очистився від ворожих елементів, а зростання та розвиток 
театру стали наочними»  33.

звичайно, все це аж ніяк не сприяло творчій атмосфері, по-
роджувало підозри, доноси. а найголовніше, не врятувало театр 
від подальшого нищення. Польський елемент вичавлювали з те-
атру. На ключових посадах театру – директора, заступника ди-
ректора, художнього керівника і головного режисера – практич-
но кожного року з’являлися нові особи, переважно непольського 
походження   34. Бути поляком та ще й працювати в Польському 
театрі автоматично означало потрапити в розряд неблагонадій-
них. Неугодні актори звільнялися під різними приводами. так, 
наприклад, у листопаді 1934 р. було звільнено о. Верещинську, 
начебто за «недостатнє знання польської мови»  35, а 12 січня 1934 
р. дочку актора М. дикого, студентку польського відділення теа-
трального інституту, було відраховано «як класово вражий еле-
мент за шкідницьку роботу серед студентів»  36. зазнав репресій 
директор театру В. Бальцерік, звільнений зі своєї посади напри-
кінці 1934 р.   37 органами НКВс було заарештовано провідних 
акторів трупи а. станкевича та В. Клюса  38.

Незважаючи на лояльність до влади, трагічно склалася 
доля і двох останніх директорів театру – Івана липинського та 
олександра гордієнка-летугіна. 

Іван (янек) Йосипович лещинський (він же липинський) на-
родився 9 грудня 1889 р. у Варшаві в родині робітника-дерево-
обробника   39. Після закінчення ремісничої школи він влашту-
вався працювати на варшавський завод «уранія»   40, де 1911  р. 
вступив до лав соціал-демократії Королівства Польщі та литви. 
у партії виконував різну роботу технічного характеру  – пере-

 33 там само, спр. 5, арк. 47.
 34 там само.
 35 там само, спр. 6, арк. 4 зв.
 36 там само, спр. 15, арк. 6.
 37 там само, спр. 6, арк. 13 зв.
 38 там само, спр. 5, арк. 47.
 39 гда сБу, ф.-6, спр. 46188 фп., т. 1, арк. 9–9 зв., 25, 28–28 зв.
 40 там само.
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правлення та розповсюдження революційної літератури, роз-
клейка прокламацій тощо   41. 1912  р. янек був заарештований 
Варшавським жандармським управлінням за участь у страйку 
та ув’язаний на п’ять місяців   42. серед колег він був відомий як 
«ляшек лялий»  43. 1918 р. молодий революціонер був спрямова-
ний цК партії на партійну роботу та призначений секретарем 
приміського округу Варшави  44. Він перейшов на нелегальне ста-
новище та мешкав під іменем савицького   45. Після об’єднання 
соціал-демократії Королівства Польщі та литви з Польською 
соціалістичною партією-лівицею в Комуністичну робітничу 
партію Польщі (з 1925 – Комуністична партія Польщі) був від-
правлений за рішенням цК на партійну роботу та призначе-
ний секретарем Моравсько-техановського окружкому партії, 
а згодом – седлецького та Калецько-радоського окружкомів   46. 
В той час він користувався псевдонімами «станіслав», «Вацек», 
«Бронек», «Владек» та «Юзеф»   47. 1919  р. янек був заарештова-
ний у Варшаві дефензивою за революційну діяльність на з’їзді 
батраків та утримувався під вартою у 10-му павільйоні Варшав-
ської фортеці   48. 1920 р. його обміняли та передали до срср, де 
він прожив два роки – навчався в Єкатеринбурзькому (згодом – 
свердловському) університеті та партійній школі у Москві   49. 
1922  р. за дорученням Едварда Прухняка, представника КПП 
та члена Виконавчого комітет Комінтерну, виїхав на підпільну 
роботу до Польщі: був секретарем Нижньо-силезького окруж-
кому партії, а згодом – секретарем лодзинського партійного ко-
мітету, окружкому добровецького басейну, люблинського та Ка-
лецького окружкомів, а 1925 р. обраний до бюро Варшавського 

 41 гда сБу, ф.-6, спр. 46188 фп., т. 1, арк. 25, 26.
 42 там само, арк. 9–9 зв., 28–28 зв.
 43 там само, арк. 25.
 44 там само, арк. 26.
 45 там само, арк. 25.
 46 там само, арк. 26.
 47 там само, арк. 25.
 48 там само, арк. 26.
 49 там само, арк. 9–9 зв., 26, 28–28 зв.
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окружкому  50. Він обирався делегатом 2-го (1923 р. у Москві) та 
3-го (1925 р. у Мінську) з’їздів Компартії Польщі, на які прибу-
вав нелегально. Наприкінці 1925  р. як делегат від Варшавсько-
го окружкому партії брав участь у 4-ї партійній конференції 
КПП у Москві, після чого до Польщі більш не повернувся  51. за 
рішенням члена цК КПП гната Чорного та за погодженням із 
польською секцією Комінтерну янек лещинський був направ-
лений у розпорядження цК КП(б)у. Польський комуністичний 
діяч самуїл лазоверт, який знаходився на партійній роботі в 
україні, відрядив його до Житомира, де янек із середини 1926 
р. – до середини 1927 рр. обіймав посаду завідувача Польського 
бюро при Житомирському окружкомі партії. Після переїзду до 
срср він був легалізований під прізвищем «липинський». Із се-
редини 1927 р. І. липинський був направлений на господарську 
роботу: до осені 1928 р. був директором порцелянового заводу в 
Мархлевську (нині – смт довбиш Баранівського району Жито-
мирської області), з осені 1928 р. до листопада 1930 р. – дирек-
тором славутинського порцелянового заводу, з кінця 1930 р. до 
вересня 1931 р. – городницького порцелянового заводу, з кінця 
1931 р. до липня 1932 р. – Кам’янобродського, а протягом серп-
ня – жовтня 1932 р. – Березинського цукрового заводу Київської 
області. Наприкінці 1932 р. він був направлений у розпоряджен-
ня цК ВКП(б) та призначений директором скляного заводу у 
м. гусь-Хрустальний Івановської області, який очолював до бе-
резня 1933 р. і залишив посаду в зв’язку з необхідністю тривалого 
лікування. Влітку 1933 р., після виписки з Київського психонев-
рологічного інституту, І. липинський призначений директором 
Вінницької обласної контори укрсадвинтресту, яка була ліквідо-
вана 1 травня 1934 р., а він переведений на посаду директора рад-
госпу системи укрсадвинтресту у м. Вознесенське одеської об-
ласті. у січні 1935 р. його направили у розпорядження цК КП(б)
у  52 та 26 лютого призначили директором Польського театру  53. 

 50 там само, арк. 26.
 51 там само, арк. 26, 27.
 52 там само, арк. 34, 35.
 53 там само, арк. 31–32 зв.
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а з 16 березня по 1 травня 1935 р. він одночасно ще й виконував 
обов’язки уповноваженого головліта з польських газет «серп», 
«голос молодзежи» та «Бондзь готув»  54.

уже 28 вересня 1935 р. І. липинський був заарештований орга-
нами НКВс. звинувачення щодо нього будувалося на свідченнях, 
зокрема співробітників театру. так, актор Франц Марковський, 
який, незважаючи на неодноразові згадки в справах репресованих 
діячів театру, практично єдиний не піддався переслідуванням, 
добровільно дав покази проти свого колеги   55. Він дуже деталь-
но описав арешт директора театру: «з 11 до 15 червня та згодом 
з 14 серпня я по повернені з лікарні, де знаходився на лікуванні, 
мешкав через відсутність квартири у кімнаті, у приміщенні театру, 
яку займав липинський. у цій кімнаті я протягом вказаного часу 
мешкав разом із липинським, який надав мені житло, як актору 
Польського театру. 28 чи 29 вересня цього року в кімнату, де спав 
я та липинський, постукав сторож, котрий повідомив, що якийсь 
міліціонер питає про директора (тобто липинського). Від стукоту 
в двері я прокинувся. у кімнаті було темно та я, не беручи участь у 
перемовинах, пов’язаних із приходом сторожа, ніяк не виявив, що 
прокинувся. липинський відповів сторожу, щоб він відчинив две-
рі та пустив міліціонера. В той же час, лежачи у постелі він почав 
рвати якісь папери, що я чув, оскільки знаходився поруч. Через 
кілька хвилин удруге з’явився сторож, який заявив, що все ж таки 
відчиняти двері побоюється, оскільки у дверей з’явилося ще кіль-
ка людей та машина й запропонував липинському вийти поди-
витися самому. липинський відповів: «добре» та почав одягатися, 
після чого вийшов з кімнати. Через п’ять хвилин приблизно у кім-
нату увійшли представники НКВс, якими був здійснений обшук 
та липинський заарештований. Після того, як увели липинського, 
я, зіставивши знищення липинським документів та його арешт, 
вирішив, що він імовірно знищив якісь папери з метою приховати 
їх від представників НКВс. Вважаючи, що, знищивши ці папери, 

 54 гда сБу, ф.-6, спр. 46188 фп., т. 1, арк. 34, 35.
 55 Імовірно, він був агентом НКВс. див.: томазова Н. Франц Марковський: 

до історії Польського театру в Києві. Студії мистецтвознавчі. 2014. Вип. 3. 
с. 66–73.
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він далеко їх викинути не міг та їхні сліди мають бути поблизу, я 
почав оглядати кімнату та коридор. При цьому я в коридорі, куди 
виходять двері кімнати, в урні, що знаходилася рядом з дверми, 
знайшов шматки розірваних паперів. розглянувши їх, я на деяких 
шматках прочитав польською мовою: «дорогий янек», на іншому 
шматку було слово, яке нагадувало слово «арештований». липин-
ського зовуть Іваном (польською янек), чому я переконався, що ці 
папери належали йому. Викинув він їх після знищення, як це оче-
видно, той час по виходу до коридору. Вважаючи знайдені папери 
такими, що можуть цікавити слідство, я надав їх НКВс»  56.

Нищівні покази дав також інший актор театру адольф стан-
кевич. Він звинуватив директора у протягуванні до постановки 
націоналістичних п’єс, скажімо, «Пан Ювяльський» а.  Фредра 
та «Мазепа» Ю.  словацького. Причому наголошувалося, що на 
підготовку цих вистав витрачалися значні кошти, а в результаті 
вони були заборонені. В провину ставилося те, що І. липинський 
випускав акторів на концертах у національних строях, «навіть 
тоді, коли це по ходу концерту не слідувало»; висловлювався на 
захист Ю. Пилсудського, якого вважав революціонером; нехту-
вав проведення політзанять і закликав «не читати цього леніна, 
сталіна, Маркса»  57.

а. станкевич описував такий епізод, який свідчить про осо-
бисту неприязнь актора до директора: «розбираючи один з моїх 
віршів липинський перед усім колективом критикував мене, го-
ворячи: «що це за вірш – «да здравствует сталин, да здравствует 
Красная армия» – це неподобство, зараз так не пишуть» та що 
цим віршем я скомпрометував Польський театр. Вірш було при-
свячено річниці звільнення Києва від поляків»  58.

також а.  станкевич закидав І.  липинському антисемітизм і 
покровительство антисемітським акціям у ввіреному йому теа-
трі. І це при яскраво вираженій пропаганді польської мови: він 
підтримав вимоги акторів В.  Клюса та К.  стецького говорити в 

 56 гда сБу, ф.-6, спр. 46188 фп., т. 2, арк. 226, 227.
 57 там само, арк. 252, 253.
 58 там само, арк. 253.
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театрі виключно польською, навіть під час зібрань, що свідок вва-
жав «націоналістичним проявом, оскільки в театрі є люди різних 
національностей та навіть такі, які не знають польської мови» 59.

загальний характер носили звинувачення інспектора об-
ласного відділу народної освіти олени Боровської: «Політичне 
спрямування творчої діяльності Польського театру, яким керу-
вав липинський – не відповідало задачам, що стояли перед те-
атром. тематика театру не виходила за межі демонстрації тво-
рів польських класиків та взагалі класичних творів. театр був 
відірваний від сучасної радянської дійсності, не демонстрував 
будівництва соціалізму в нашій країні, як і боротьби польських 
трудящих у фашистській Польщі. це мені відомо, оскільки спо-
стерігала діяльність Польського театру, працюючи в редакції 
газети «серп». липинський завів у театрі танцюльки. створив з 
театру спеціальну організацію, яка промишляла практично що-
денно влаштованими платними вечорами танців, у збиток осно-
вним загальнокультурним задачам Польського театру»  60.

у результаті 23 листопада 1836 р. Іван липинський був засу-
джений на п’ять років позбавлення волі у виправно-трудових та-
борах за статтями 54–10 та 54–11 Карного кодексу урср. слідство 
вважало доконаним фактом, що підсудний, прибувши у срср з 
Польщі та оселившись 1926 р. у Житомирі, встановив зв’язок з 
контрреволюційною групою Польської організації військової, 
з представниками якої обговорював політику партії та шляхи і 
методи боротьби з радянською владою. а в період перебування 
на посаді директора порцелянового заводу у Мархльовському 
районі здійснював за завданням «ПоВ» націоналістичну коло-
нізаторську роботу серед населення та робітників  – українців, 
євреїв, пропагуючи ідеї польського націоналізму. І. липинський 
винним себе не визнав, підтвердивши лише знайомство з деяки-
ми особами, засудженими за справою «ПоВ»  61. 

 59 гда сБу, ф.-6, спр. 46188 фп., т. 2, арк. 253.
 60 там само, арк. 301.
 61 там само, т. 3, арк. 505–506.
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у таборах він був вдруге засуджений і, ймовірно, загинув у 1937–
1938 рр.  62 ухвалами Військового трибуналу сибірського округу від 
31 січня 1958 р. та на підставі визначення спеціальної колегії Вер-
ховного суду урср від 13 січня 1958 р. Президія Верховного суду 
урср прийняла постанову від 21 лютого 1958 р. про скасування ви-
року та припинення справи за недоведеністю звинувачень  63.

олександр Федорович гордієнко-летугін народився 27 квітня 
1898 р. у с. Бородянка Київської губернії у робітничий родині та 
працював «пляшковим майстром». за національністю  – украї-
нець. Після революції здобув вищу освіту, отримавши професію 
режисера   64. Із 1922 р. він був членом профспілки працівників 
мистецтв  65, а з 1926 р. – членом ВКП(б)  66. 

свою керівну кар’єру о.  гордієнко розпочав на посаді ди-
ректора Першого робітничого театру. Наприкінці 1930  р. 67 за 
рішенням Київського міському партії він був призначений за-
ступником директора Польського театру, в історії якого віді-
грав суперечливу роль. так, прихід о.  гордієнка до колективу 
ознаменувався посиленням конфлікту з головним режисером 
В. Вандурським. актори не розуміли новаторських методів ро-
боти режисера, який до того ж мав складний характер. Новий 
заступник директора виступив проти В. Вандурського, постійно 
інформуючи контролюючі органи про ситуацію в театрі   68. це 
завершилося нищівною критикою діяльності режисера з боку 
українських партійних чиновників і радянської преси. В.  Ван-
дурського було звинувачено у польському «націонал-більшо-
визмі» і відсторонено від керівництва театром. а о. гордієнко з 

 62 рубльов о., репринцев В. Вказ. пр. с. 124.
 63 гда сБу, ф.-6, спр. 46188 фп., т. 2, арк. 336–338.
 64 цдаго україни, ф. 263, спр. 62799, арк. 8–8 зв.
 65 там само, арк. 37–37 зв.
 66 там само, арк. 16.
 67 у протоколі допиту о. гордієнко повідомляє: «… на початку 1931 р. я був 

викликаний в міськпартком зав. культвідділом янковським, який повідо-
мив мені про постанову міськпарткому з питання мого призначення». див.: 
цдаго україни, ф. 263, спр. 62799, арк. 17.

 68 Horbatowski P. Op. cit. S. 115, 122.
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лютого 1931 р. очолив театр і залишався його директором до по-
чатку 1933 р.  69 Молодий директор не був позбавлений професій-
них амбіцій і спочатку підтримував творчі пошуки художнього 
керівника театру о. скібневського, які завершилися трагічно. 

удруге о. гордієнко повернувся на посаду директора наприкінці 
1935 р.  70 це була вже цілком інша людина. Він намагався заслужити 
прихильність партійних і радянських органів шляхом бичування 
«промахів», що мали місце в історії театру. гарно ілюструє настрої 
директора доповідна записка від 15 травня 1936 р. до цК КП(б)у, 
в якій він визначає основні напрями своєї роботи: укріплення пар-
тійного ядра та створення міцної партгрупи; проведення серед ко-
лективу відповідної політико-виховної роботи і звернення уваги 
на класову пильність; зближення колективу театру з робітниками 
великих підприємств «шляхом колективного відвідування стаха-
новцями цих підприємств вистав, після чого обговорення на квар-
тирах у стахановців вистав, що їх проглянуто»  71.

однак вияви лояльності до радянської влади його не врятува-
ли. Під час успішних гастролей влітку 1936 р. у Москві директор, 
використовуючи можливості спілкування з представниками 
вищих органів центральної влади, порушив багато адміністра-
тивних питань, а саме: розміру зарплатні акторів, ремонту бу-
дівлі театру, нерегулярної виплати дотацій тощо, таким чином 
піддавши критиці діяльність українського начальства. Помста 
влади була миттєвою: за два місяці директор був звільнений  72, 
а 1 вересня 1937 р. 73 о. гордієнко був заарештований органами 
НКВс урср у справі «ПоВ» і звинувачений за ст. 54-10 та 54-11 
Карного кодексу урср  74. 

Під час слідства директор дав викривальні покази як проти 
себе, так і проти інших фігурантів справи. Він підтвердив, що чле-

 69 цдаго україни, ф. 263, спр. 62799, арк. 16–22.
 70 там само, арк. 16–2.
 71 цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 19, арк. 68–69.
 72 Horbatowski P. Op. cit. S. 183–184.
 73 Перед арештом служив режисером 3-го колгоспного театру в Києві. див.: 

цдаго україни, ф. 263, спр. 62799, арк. 16. 
 74 цдаго україни, ф. 263, спр. 62799, арк. 14.
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ни художньо-політичної ради Польського театру – г. Політур-ра-
дзієвський, Б. скарбек, В. добжинський та інші проводили контр-
революційну роботу та завербували його на початку 1933  р.   75 
загальну ситуацію у театрі на момент його призначення о. горді-
єнко характеризує таким чином: «Працюючи в театрі, я стикнувся 
з такими обставинами: 1. театр був засмічений класово-чужим та 
націоналістичним елементом. 2.  у репертуарі театру була низка 
п’єс націоналістичного порядку, які протягалися на підмостки те-
атру. 3. театр знаходився у цілковитій владі художньої політради, 
яка будувала політику театру та в котрій, як я згодом переконав-
ся, перебували поголовно учасники «ПоВ», які використовували 
театр для своєї контрреволюційної та націоналістичної роботи. 
4. з моїм приходом до театру, мене відразу ж оточив ПоВяцький 
елемент, який не тільки не дав мені можливості провести до жит-
тя той чи інший на мій погляд правильний захід, а підпорядкува-
ли мене цілком їхнім рішенням, їхній політиці, їхній постановці 
питань» 76. Він повідомив, що націоналістична робота у театрі по-
силилася з приходом у 1932 р. до театру о. скібневського, який 
концентрувався виключно на польському репертуарі  77. 

о. гордієнко заявив, що йому навіть було запропоновано по-
лонізувати прізвище, оскільки «незручно, що на чолі польського 
театру знаходиться українець»  78. 

Колишній директор пояснював своє потрапляння до «ПоВ» 
саме ситуацією, що склалася навколо нього, тиском із боку ху-
дожньо-політичної ради, а також керівників контролюючих 
органів, які також виявилися пособниками контрреволюціо-
нерів  79. свої функції як члена організації він визначив таким 
чином: «я  зобов’язаний був так керувати роботою театру, щоб 
під маскою розвитку польської культури, прикриваючись лозун-
гом партії про розвиток національної культури – національної 
за формою, пролетарської за змістом  – фактично перетворити 

 75 там само, арк. 16–22.
 76 там само.
 77 там само.
 78 там само.
 79 там само.
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театр в місце націоналістичної обробки та націоналістичного 
виховання глядача»  80. Він визнавав, що допустив: постановку 
низки націоналістичних п’єс – «рабан» В. Вандурського та «Пом-
ста» а. Фредра; свідоме засмічення колективу Польського театру 
класово ворожим і націоналістичним елементом (толстой – син 
попа, Марковський – офіцер, горобієвська – дружина засудже-
ного та ін.); із метою посилання націоналістичної роботи в театрі 
у 1935 р. порушував питання про залучення до роботи в театрі 
артистів із Польщі, бажаючи цим збільшити за рахунок націона-
лістичного елементу колектив театру  81.

г. Политур, допитаний у справі о. гордієнка 7 грудня 1933 р., 
директора театру членом «ПоВ» визнав, але його роль в «контр-
революційній роботі» не визначив  82.

о.  гордієнко був звинувачений за статтями 54-10 та 54-11 
Карного кодексу урср. Йому закидалася участь у Польській вій-
ськовій організації, а конкретно дозвіл на постановку націона-
лістичних п’єс, що «вихваляли польське панство», протегування 
«класово-чужому та націоналістичному елементу», допуск до 
керівництва театром «ПоВяцького елемента». свою вину під-
судний цілком визнав  83. 4 листопада 1937 р. НКВс срср та Про-
курор срср постановили о. гордієнко розстріляти  84. Вирок був 
здійснений 14 листопада 1937  р. о 24 годині   85. реабілітований 
о. гордієнко був 4 травня 1989 р.  86

репресії позначалися на фаховому рівні колективу. так, за 
результатом гастролей театру в Москві 1–17 липня 1936 р. Все-
союзний комітет зі справ мистецтв при рНК срср прийняв по-
станову, в якій, відмітивши цілком задовільний професіоналізм 
трупи, звернув увагу на обмежений польський репертуар  – як 
класичний, так і сучасний та наполегливо пропонував підвищу-

 80 цдаго україни, ф. 263, спр. 62799, арк. 16–22.
 81 там само.
 82 там само, арк. 23–24.
 83 там само, арк. 25–26.
 84 там само, арк. 39.
 85 там само, арк. 27.
 86 там само, арк. 41–41 зв.
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вати кваліфікацію акторів та прагнути до використання літера-
турної польської мови  87.

але маховик нищення набирав обертів: 1937 р. зазнали репре-
сій завліт театру, відомий літературознавець Ф.  якубовський, 
актори Є.  захарчук, В.  завадський, К.  олеарський, г.  Мудра, 
В. гржибовська, В. германович, М. лівшиць, , 1938 р. – Б. дро-
бинський, К. Шалобріт, М. толстой  88. 

цікаво, що у польському націоналізмі та шпигунстві на ко-
ристь Польщі були звинувачені  не тільки польки, але й актори 
інших національностей.

актриса Польського театру Міра (Міріам, Марія) аронівна лів-
шиць народилася 2 (за іншими даними – 1)   89 січня 1887 р. в міс-
ті гродно (нині територія Білорусі) у єврейській родині   90. 1904 р. 
Міра закінчила місцеву гімназію, але подальше навчання, як вона 
сама зазначала, було неможливим через матеріальне становище та 
національне походження . тому майбутня актриса відправилася до 
Варшави, де вступила на 6-місячні курси з виготовлення капелю-
хів при фабриці розенберга, а згодом влаштувалася там на службу. 
однак така діяльність не влаштовувала обдаровану дівчину, тому 
вона паралельно навчалася на вечірніх курсах драматичної школи 
Владислава завадського та брала участь в аматорських виставах  91.

1908  р. став для актриси визначальним: прийняла рішен-
ня повністю присвятити себе театру. разом з чоловіком вони у 
складі самодіяльної театральної трупи гастролювали по різних 
містах російської імперії. На одному з аматорських спектаклів 
її побачив директор варшавського Єврейського театру сем ад-
лер та запросив до трупи. 15 травня 1909 р. вона була зарахована 
в штат цього художнього колективу. 1910  р. Міра перейшла до 

 87 цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 46, арк. 17–18.
 88 Horbatowski P. Op. cit. S. 190–198.
 89 цдаго україни, ф. 263, спр. 47085, арк. 6.
 90 там само, арк. 1, 10; цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 178, арк. 3, 7 зв.
 91  родина, імовірно, дійсно не була заможною, однак мала власний будинок, 

що було зазначено під час допиту органами НКВс. див.: цдаго україни, ф. 
263, спр. 47085, арк. 9, 10.
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єврейського театру давида сабсая й переїхала до одеси  92. тре-
ба зазначити, що ці пересувні колективи були доброю школою 
для молодої актриси, оскільки тут виконавець повинний був 
виступати в різних жанрах – комедії, трагедії, опереті. однак, у 
цілому, рівень цих труп не був високий, як правило, не вистача-
ло коштів на якісні костюми та декорації, а гастролі відбувалися 
переважно по містечках, де загальний рівень освіти населення 
був низьким, а вимоги до митців – незначними.

тому не дивно, що коли 1912 р. відомий єврейський актор та 
режисер Наум цемах запросив Міру лівшиць взяти участь у га-
стролях свого колективу, вона відразу погодилась  93. 1913 р. Міра 
лівшиць переходить до легендарного театрального об’єднання – 
«літераріше трупе» («літературна трупа») на чолі з Естер-рохл 
Камінською  94. театр Е.-р. Камінської був у цей час на піку попу-
лярності. Ще 1910 р. видатна актриса, яку називали «матір’ю єврей-
ського театру», зовсім відмовилася від опереточного репертуару 
та зосередилася на драматичному, залучаючи до постановок п’єси 
сучасних єврейських авторів (я. гордіна, д. Пінського, І.-л. Пере-
ца), а також перекладні твори світової класики. Правильність цьо-
го рішення підтвердилася під час успішних гастролей трупи по 
містах російської імперії, зокрема в Києві та одесі  95. 

Міра лівшиць гастролювала з трупою протягом 1913–1915 рр., 
але коли було прийняте рішення повертатися до Варшави, за-
лишилася в Білорусі, де працювала в пересувних колективах 
с. генфера, Ю. адлера, а. самберга. з 1917 р. Міра аронівна осе-
лилася в Мінську та грала у відомому єврейському театрі «унзер 
Вінкль» («Наш куточок») під керівництвом талановитого актора 
та режисера Мойше-арна (Михайла) рафальського  96. Протягом 

 92 цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 178, арк. 3, 8 зв.
 93 там само.
 94 там само.
 95 Школьник л. «Мама еврейского театра». Мы здесь  – Публикации. URL  : 

http://newswe.com/index.php?go=Pages&in=view&id=1123.
 96 цдаМлМ україни, ф.  650, оп. 1, спр. 178, арк. 3, 8 зв.; Мелешкіна І. зоря і 

смерть Київського «госЕту» (до 75-річчя створення Київського державно-
го єврейського театру). Театрознавчий журнал «Просценіум». 2003. № 3 (7). 
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1919–1920 рр. актриса входила до складу Фронтової трупи Б № 4 
при реввійськраді під керівництвом іншого корифея єврейсько-
го театру Ієгошуа-зеєва Бертонова. саме тоді колектив «кочу-
вав» по Білорусі, надовго осідаючи в Могильові, орші, Шклові. 
1921  р. І.-з.  Бертонов очолив Перший державний єврейський 
театр в Мінську, куди і запросив М. лівшиць. однак театр, що 
подавав великі надії, 1922 р. було ліквідовано: значна частина 
акторів, які походили з території Польщі, повернулися на бать-
ківщину, інші розбрелися по різних колективах. Міра влаштува-
лася в трупу рудольфа заславського та відправилася у гастролі 
до Петрограда, смоленська й Вітебська  97. 

1926 р. її запросили до київського єврейського театру «Кунст 
вінкл» («Куточок мистецтв»). 1927 р. Міра аронівна була запро-
шена в трупу Всеукраїнського державного єврейського театру 
(госЕт)   98, заснованого 1925 р. у Харкові, тогочасній столи-
ці урср, рішенням уряду на базі студії «Культур-ліга». 1928  р. 
Міра лівшиць повертається до «Кунст вінкл», який незабаром 
був ліквідований, а на його базі повстав Київський державний 
єврейський театр (Київський госЕт). 1930 р. Міра лівшиць на 
запрошення керівних органів культури перейшла до Першого 
державного польського театру  99. 

Міра аронівна як актриса із значним досвідом, широким ак-
торським діапазоном та непересічними здібностями, зразу посіла 
в колективі провідне місце. Вона була активно зайнята в реперту-
арі театру, а з 1934 р. переведена на посаду актриси першої катего-
рії  100. На момент приходу до Польського театру М. лівшиць було 
вже за 40 років, тому вона спеціалізувалася на ролях жінок похи-

с. 19–26; Полякова Ю. от национального к общечеловеческому: еврейский те-
атр «унзер Винкль» в Харькове. UNIVERSITATES. Наука и просвещение. 2012. 
№ 4. с. 40–50; Ее же. «унзер Винкль» – первый стационарный еврейский театр 
в Харькове. Пам’яткознавчі погляди молодих вчених XXI ст. Збірка наукових 
статей з пам’яткоохоронної роботи. Харків, 2010. Вип. 1. с. 202–210.

 97 цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 178, арк. 3, 8 зв.;
 98 цдаго україни, ф. 263, спр. 47085, арк. 10.
 99 там само; цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 178, арк. 3 зв., 9.
 100 цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 178, арк. 3 зв.
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лого віку, які, враховуючи певну своєрідність тодішнього репер-
туару, належали до другого плану. але це були переважно яскра-
ві, характерні ролі, які давали актрисі можливість виявити свій 
талант. серед найкращих – стара («справа громадська» Б. ясен-
ського, режисер  – о.  скібневський), Войткова («рабан» В.  Ван-
дурського, режисер – о. скібневський), пані Журден («Міщанин 
у дворянстві» Мольєра, режисер  – В.  Васильєв), пані оргонова 
(«дами та гусари» а. Фредра, режисер – о. сумароков) та ін.  101

Висока професійність актриси була відзначена у постанові 
Всесоюзного комітету у справах мистецтв при рНК срср від 
29 липня 1936 р. щодо гастролей державного польського театру 
урср у Москві  102.

однак загальна ситуація в трупі була складною, що часто 
трапляється у творчих колективах. Незадоволені амбіції та за-
здрість нерідко виявлялися у вигляді національних претензій, 
зокрема антисемітизму. Про це свідчать висловлювання М. лів-
шиць під час допитів органами НКВс  103.

ці негативні явища посилювалися ідеологічним тиском і 
репресіями з боку державних органів урср та антипольською 
кампанією, що набирала обертів. таким чином, поширювалася 
атмосфера недовіри, жаху, доносів, що спричинило творчу стаг-
націю та занепад колективу, процвітання інтриг та зведення осо-
бистих рахунків. 

Міра аронівна була заарештована 26 серпня 1937 р. Під час 
слідства винною себе не визнала. Була звинувачена у зв’язках з 
Польською організацією військовою та 19 жовтня 1937  р. засу-
джена до 10 років виправно-трудових таборів  104. 

20 березня 1938  р. актриса прибула з Київської в’язниці до 
«ухтижемлага» НКВс (ухтинськ Комі арср)  105. її дочка Есфір по-
дала клопотання про перегляд справи, але 26 червня 1941 р. в цьо-

 101 Horbatowski P. Op. cit. S. 136, 140, 154, 166.
 102 цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 46, арк. 17–18.
 103 цдаго україни, ф. 263, спр. 47085, арк. 11; Horbatowski P. Op. cit. S. 177.
 104 цдаго україни, ф. 263, спр. 47085, арк. 1, 11–12, 13–14, 17.
 105 там само, арк. 21.
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му їй було відмовлено  106. згідно з офіційними документами Міра 
лівшиць померла 5 лютого 1942 р. у лазареті від аневризми аорти.

у лютому 1958 р. Есфір абрамівна лівшиць-Козлова звернула-
ся на ім’я Військового прокурора Київського військового округу з 
проханням про реабілітацію своєї матері  107. у результаті вивчен-
ня матеріалів справи та опитування свідків було встановлено, що: 
«Постановление особого совещания от 26 октября 1937 г. по делу 
лившиц подлежит отмене, а дело прекращению по следующим 
мотивам: лившиц виновной себя в предъявленном ей обвинении 
не признала […]; свидетели по делу не допрашивались. Никаких 
объективных доказательств вины лившиц в деле нет»  108.

її колега – актриса ганна (галина) Микитівна Мудра-гаврило-
ва – не належала до числа провідних актрис театру, скоріше була 
виконавицею ролей другого плану   109. але її життєвий шлях є 
типовим для акторів Польського театру.

Вона народилася 29 листопада 1901 р. у львові в українській 
родині   110. Батько майбутньої актриси походив з «селян-бідня-
ків»  111. Мати, яка залишилася рано сиротою, переїхала з села до 
львова у пошуках кращої долі та влаштувалася хатньою робіт-
ницею, але після заміжжя була домогосподаркою  112.

у шість років ганна вступила у львові в українську школу, 
де навчалася до початку Першої світової війни. 1915  р. родина 
через військові дії вимушена була переїхати до Києва, де неза-
баром Микиті Мудрому запропонували роботу на заводі у м. 
Каменському. Він працював у листопрокатному цеху, але згодом 
отримав травму та влаштувався двірником на заводі   113. 1921 р. 

 106 там само, арк. 26–27.
 107 там само, арк. 28.
 108 там само, арк. 45–47.
 109 цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 184, арк. 5 зв.
 110 там само, арк. 1, 3; цдаго україни, ф. 263, спр. 58648, арк. 6.
 111 цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 184, арк. 3; цдаго україни, ф. 263, 

спр. 58648, арк. 6, 22.
 112 цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 184, арк. 3; цдаго україни, ф. 263, 

спр. 58648, арк. 6–6 зв.
 113 цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 184, арк. 3–4; цдаго україни, ф. 263, 

спр. 58648, арк. 21.
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батьки актриси облаштувалися у с. росоша ліповецького району 
Вінницької області, де отримали земельну ділянку та вступили 
до колгоспу  114.

оселившись у Каменському, ганна вивчила російському мову, 
навчилася друкувати на машинці та почала працювати у голов-
ній конторі заводу  115. 1917 р. майбутня актриса переїхала до Ки-
єва, де вступила в гімназію та влаштувалася на службу маши-
ністкою в генеральний секретаріат іноземних справ   116. старша 
сестра ганни  – стефанія  – служила в інформаційному відділі 
української контррозвідки. у цей час сестри познайомилися 
з багатьма чиновниками урядових органів уНр та офіцерами 
української армії, зокрема української галицької армії  117. 

1921  р. стефанія Мудра разом з чоловіком  – сотником Мі-
рошниченком – нелегально виїхали на галичину  118, яка увійшла 
до складу Польщі, а ганна Микитівна залишилася на підрадян-
ській україні. 1920 р. вона повернулася в Каменське, де мешкали 
її батьки, та вступила в гімназію, випускний клас (шостий) якої 
закінчила наступного року  119. Певний час служила вчителькою 
в заводському училищі та друкаркою  120. 

але справжнім покликанням ганни Микитівни був театр. от 
як про це вона зазначає у свій автобіографії: «Все своє життя, 
починаючи з самого раннього дитинства, я захоплювалася теа-
тром. На всіх роботах я брала активну участь в організації драм 
кружків та сама керувала та виступала». тому, 1922 р. вона звіль-
нилася за власним бажанням з органів ЧК та 1 січня 1923 р. всту-
пила в театральну майстерню «Березіль» у Києві, де працювала 
протягом півтора років  121.

 114 цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 184, арк. 3–4.
 115 там само.
 116 цдаго україни, ф. 263, спр. 58648, арк. 22.
 117 там само, арк. 22–23.
 118 цдаго україни, ф. 263, спр. 58648, арк. 25.
 119 цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 184, арк. 3–4, 7 зв.
 120 там само, арк. 3–4.
 121 там само, арк. 1 зв., 3–4, 8 зв. – 9.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



185

До історії театрів національних меншин в Україні...

В цей же час відбулися й значні події в особистому житті ган-
ни Мудрої: вона вийшла заміж за Корнилія (Корнія) степано-
вича гаврилова, 1893  р. народження, уродженця м. станіслав, 
колишнього військового лікаря української галицької армії   122. 
1925  р. у подружжя народився син Май   123. 1926  р. гаврилови 
пере їхали до тодішньої столиці радянської україни – Харкова, 
де Корнилій степанович служив секретарем уповноваженого 
Наркомату іноземних справ при уряді урср  124.

у вересні 1926 р. була прийнята акторкою та режисером-ла-
борантом до Першого державного театру для дітей (згодом Хар-
ківський театр юного глядача імені Максима горького). тут ган-
на Микитівна працювала до серпня 1934 р., коли звільнилася за 
власним бажанням та повернулася до Києва, де того ж року вла-
штувалася актрисою до Польського державного театру  125.

Переїзд актриси до Києва був пов’язаний з арештом її чолові-
ка, звинуваченого в співробітництві з оуН-уВо та шпіонажі на 
користь Польщі  126. однак, переїзд не врятував ганну Микитівну. 
14 вересня 1937 р. вона теж була заарештована органами НКВс та 
ув’язнена в спеціальному корпусі Київської тюрми   127. Вона була 
звинувачена в шпіонажі на користь Польщі та здійснені «контр-
революційної шпигунської роботи». у провину актрисі ставилося, 
що у 1917–1919 рр. перебувала на службі «в міністерстві закордон-
них справ уряду уНр» та була зв’язана із співробітниками укра-
їнсько-галицької контррозвідки (сушко, топущак, Шинкерик); 
залишаючись після ліквідації уряду уНр на «совукраине», вста-
новила зв›язок з агентурою петлюрівської розвідки (Мірошничен-
ко та Мудра  128) та надавала свою квартиру для агентів зарубіжних 
українських контрреволюційних центрів, які нелегально прибу-
вали із-за кордону (Шинкерик); 1924 р. відновила зв’язок з колиш-

 122 цдаго україни, ф. 263, спр. 58648, арк. 79.
 123 цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 184, арк. 9.
 124 цдаго україни, ф. 263, спр. 58648, арк. 25, 27.
 125 цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 184, арк. 1 зв., 3–4, 8 зв. – 9.
 126 цдаго україни, ф. 263, спр. 58648, арк. 30.
 127 там само, арк. 2, 32.
 128 зять та рідна сестра ганни Мудрої.
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нім полковником петлюрівської армії та агентом польської розвід-
ки топущаком, за завданням якого відновила шпіонську роботу; 
одночасно зблизилася з «фашистсько-терористичною» групою 
членів уВо у Харкові (гаврилов, герасевич, Ірчан), з якою була на 
контрреволюційному ґрунті зв’язана до останнього часу  129.

треба зазначити, що до так званої харківської групи уВо були 
зараховані відомі представники галицької інтелігенції: Мирослав 
гаврилов, дівер актриси, ректор Харківського інституту народної 
освіти (покінчив життя самогубством 1933 р.), олексій герасевич, 
співробітник галицького бюро при цК КП(б)у (покінчив життя 
самогубством 1933 р.), стефан рудницький, географ та картограф 
(репресований 1933  р.). Мирослав Ірчан, письменник (репресо-
ваний одночасно з ганною Мудрою), Йосип гірняк, актор театру 
«Березіль» (репресований 1933 р.) та Михайло дацків, директор 
театру «Березіль» (репресований 1933 р.)  130.

ганна Мудра вину свою визнала  131 та 22 жовтня 1937 р. була за-
суджена до розстрілу. Вирок був виконаний 28 жовтня 1937 р.  132 
4 квітня 1989 р. актриса була реабілітована через відсутність до-
казів злочинної діяльності в матеріалах справи  133.

Не обійшли стороною репресії й другого – цивільного – чо-
ловіка ганни Мудрої – Вацлава теофілійовича завадського, теж 
актора Польського театру.

Він народився 5 травня 1910 р. у Києві в польській родині  134. 
теофіл людвікович завадський (1882–1924), батько актора, був 
селянського походження, народився в Польщі, але 1900  р. осе-
лився в Києві. до революції він служив садівником на Байково-
му кладовищі  135. Мати – анна гнатівна сулковська – народилася 
1893 р. в м. ставище таращанського повіту Київської губернії в 

 129 цдаго україни, ф. 263, спр. 58648, арк. 21–32.
 130 там само, арк. 27–28.
 131 там само, арк. 33.
 132 там само, арк. 34–35.
 133 там само, арк. 85.
 134 там само, спр. 37479, арк. 8, 12; цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 155, арк. 1. 
 135 цдаго україни, ф. 263, спр. 37479, арк. 13; цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 

1, спр. 155, арк. 1.
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селянській родині. Після смерті чоловіка вона служила в квітко-
вому магазині на Хрещатику, 3   136. з 1921 р. родина завадських 
володіла невеличким будиночком на одну квартиру по вулиці 
Німецькій, 16, поруч з Байковим кладовищем  137. 

Вацлав 1924  р. закінчив київську семикласну трудову шко-
лу на Червоноармійській, 55 та вступив в польську театральну 
студію (Червоноармійська, 14), де навчався до 1927 р. Ще 1926 р. 
прийнятий актором до Польського театру  138. 

актриса Ванда Василевська надала йому таку характеристи-
ку: «завадський був актором польського театру, також як й я ви-
конував провідні ролі. роботу свою любив та дуже добросовісно 
ставився до своєї справи. […] він багато часу приділяв роботі 
над вивченням образу, який він повинний був виконувати. По-
літичними питаннями не цікавився. громадських навантажень 
не мав. у театрі завадський вважався улюбленцем товаришів по 
театру та улюбленцем глядачів. Був дуже талановитий, зовніш-
ньо красивий, тим самим притягував увагу публіки»  139. Інший 
колега Вацлава – степан Івинський – так згадував актора: «за-
вадський працював актором польського театру в Києві, дуже був 
здібний, акуратний, дисциплінований, мав великий успіх серед 
глядачів через виконання своїх ролей»  140. 

На 1937 р. він проживав разом з ганною Мудрою та її роди-
ною за адресою: Жертв революції, 14, кв. 4  141.

актор був заарештований 7 грудня 1937 р. органами НКВс та 
ув’язнений в спеціальному корпусі Київської тюрми  142. Він був 
звинувачений у контрреволюційній націоналістичній діяльнос-
ті. слідство, начебто, встановило, що завадський є переконаним 

 136 цдаго україни, ф. 263, спр. 37479, арк. 12; цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 
1, спр. 155, арк. 1.

 137 цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 155, арк. 1.
 138 цдаго україни, ф. 263, спр. 37479, арк. 13; цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, 

спр. 155, арк. 1 зв., 2 зв.
 139 цдаго україни, ф. 263, спр. 37479, арк. 34–35.
 140 там само, арк. 40.
 141 там само, арк. 84; цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 155, арк. 1, 2 зв.
 142 цдаго україни, ф. 263, спр. 37479, арк. 2.
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польським націоналістом та активним «костельником», прислу-
жував під час служби ксьондзам, був членом націоналістичної 
групи на чолі з ядвігою гембаржевською; був близько зв’язаний з 
«польським агентом» Михайлом толстим  143, засудженим 1937 р.; 
хвалив «фашистську» Польщу та польську культуру, очорняв ра-
дянське життя. Йому інкримінувалося також те, що його дружи-
на – ганна Мудра – була засуджена як член контрреволюційної 
націоналістичної організації та польська шпигунка  144.

Вацлав завадський частково визнав свою вину, однак запере-
чував своє членство в націоналістичній групі  145. Він навіть пи-
сав покаянний лист, розраховуючи на пом’якшення вироку  146. 16 
січня 1938  р. засуджений до 10 років у виправному трудовому 
таборі  147, куди відбув 5 травня того ж року  148. Його клопотання 
про перегляд справи не дало позитивних результатів   149. Після 
відбуття терміну покарання залишений на поселення в с. ярега 
Комі арср, де з 21 листопада 1947  р. працював на нафтошахті 
№ 1 ухтинського комбінату інспектором технічного забезпечен-
ня  150. лише 19 грудня 1956 р., після проведення нового слідства, 
справу було переглянуто, вирок скасовано через необґрунтова-
ність звинувачень  151.

Ще одна жертва радянського політичного режиму  – Ми-
хайло Миколайович толстой, талановитий актор, що належав 
до молодшої генерації трупи Польського театру. Він народився 
13 грудня 1908 р. у Москві   152. Його батько – Микола олексійо-

 143 толстой Михайло Миколайович, актор Польського театру, був другом 
дитинства Вацлава завадського. див.  : цдаго україни, ф. 263, спр. 37479, 
арк. 30, 37.

 144 цдаго україни, ф. 263, спр. 37479, арк. 17.
 145 там само.
 146 там само, арк. 9.
 147 там само, арк. 23.
 148 там само, арк. 21–21 зв.
 149 там само, арк. 22.
 150 там само, арк. 1, 3.
 151 там само, арк. 88–91
 152 там само, спр. 58615, т. 1, арк. 7а. у документах зустрічаються також інші 
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вич  – один з найосвіченіших людей свого часу  – богослов, фі-
лософ, письменник. Він народився 20 лютого (4 березня) 1867 р. 
в  аристократичній родині та належав до не титулованої гілки 
старовинного роду толстих. Його батько – олексій Миколайо-
вич толстой (1830–1895)  – був гофмейстером імператорського 
двору та відомим дипломатом, внуком сенатора, таємного рад-
ника та камергера імператорського двору Михайла Федоровича 
толстого та старшої доньки фельдмаршала М. І. голенищева-Ку-
тузова-смоленського Парасковії Михайлівни, а мати – олексан-
дра Костянтинівна губіна (1845–1875) – походила з старовинного 
дворянського роду. Після закінчення пажеського корпусу та не-
тривалої служби офіцером, Микола олексійович вийшов у від-
ставку та вступив до духовної академії. 1893 р. він став священи-
ком, але згодом примкнув до католицтва та практично перейшов 
до унії. Мати актора – робітниця трикотажної фабриці у Москві, 
яка походила з бідної селянської родини. Михайло вважався 
позашлюбною дитиною, оскільки батьки не були обвінчані   153, 
оскільки Микола толстой після розлучення з першою дружиною 
не отримав дозволу на другій шлюб. 

Через свої релігійні переконання Микола олексійович тол-
стой зазнавав переслідувань з боку російської влади, неоднора-
зово заарештовувався та висилався за кордон, де мешкав багато 
років та працював у видавництвах і бібліотеках. 1905  р., після 
царського маніфесту, яким гарантувалися громадянські свобо-
ди, зокрема віросповідання, він повернувся до російської імперії 
та більш не від’їздив за її межі  154. 

Микола толстой вільно володів 18 європейськими мовами, 
тому служив завідувачем іноземним відділом у московських ви-

дати народження – просто листопад (цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 
226, арк. 1 ) чи 30 грудня (цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 226, арк. 9). 
Імовірно, Михайло Миколайович народився 30 листопада за юліанським ка-
лендарем та 13 грудня – за григоріанським, а 30 грудня – це спотворена дата.

 153 цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 226, арк. 3.
 154 там само.
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давництвах «русское слово» та «раннее утро». Він також співп-
рацював з часописом «Вокруг света»  155. 

Після жовтневого перевороту толстой-старший був ін-
спектором дитячих училищ та притулків Московської округи. 
у 1920–1924 рр. він служив у різних «костелах» Києва та одеси, 
але 1925  р., будучи прибічником «революційних перетворень», 
виступив проти «контрреволюційних настроїв ксьондзів» та 
1927  р. зняв з себе сан та порвав з церквою, повідомивши про 
своє рішення на сторінках газет «известия» та «Пролетарская 
правда»  156. 

Михайло толстой у своїй автобіографії повідомляє, що бать-
ко «займався науковою працею. Мав кілька винаходів: вічний 
календар, місячний годинник, вітаміни та ін.»   157. одночасно 
він служив коректором у київській типографії, а пізніше – пере-
кладачем у системі Кольорметзолото на уралі та Кавказі. 1934 р. 
Микола олексійович толстой захворів та через старість і інва-
лідність перейшов на утримання дітей, але продовжував творчу 
роботу – працював над мемуарами для академії наук  158.

Михайло постійно проживав з матір’ю, яка 1922  р. померла 
від раку. 1925 р. він закінчив семирічку та наступного року всту-
пив у Польську драматичну студію, яку закінчив 1929 р. одно-
часно Михайло вимушений був працювати: у пекарні, де роз-
возив хліб, у трамвайних майстернях та ін.   159 1930 р. актор був 
прийнятий до Польпрату стажером, але того ж року призваний 
до лав Червоної армії, з якої демобілізований наступного року у 
званні командира взводу запасу. 1931 р. Михайло толстой зара-
хований до трупи Польського театру актором, яким залишався 
до свого арешту  160.

8 серпня 1937 р. військовий прокурор Київського військово-
го округу за поданням 3 відділу угБ НКВс урср підписав по-

 155 цдаМлМ україни, ф. 650, оп. 1, спр. 226, арк. 3 зв.
 156 там само.
 157 там само.
 158 там само, арк. 4.
 159 там само, арк. 4–4 зв.
 160 там само, арк. 5, 9 зв.
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станову про арешт Михайла толстого, якого обвинувачували як 
учасника контрреволюційної організації «Польської організації 
військової»  161. 10 серпня відбувся обшук у помешканні актора за 
адресою – вулиця Бульйонська, 85, кв. 12, під час якого було ви-
лучено: паспорт, військовий квіток, профспілковий квіток, при-
ватне листування та «Історія ВКП(б)» В. г. Кноріна, який у липні 
вже був розстріляний  162.

Під час допиту найбільша увага слідчих була сконцентрова-
на на особистості батька Михайла, який був для органів НКВс 
надзвичайно «ласою» фігурою для фабрикування справи про 
шпигунство   163. Імовірно, саме через батька та його діяльність 
Михайло толстой вимушений був стати таємним агентом ВЧК у 
1926 р.  164 актор визнав свою приналежність до ПоВ, до якої на-
чебто вступив у 1930 р., а з 1931 р. під керівництвом члена худож-
ньо-політичної ради театру г. Політура-радзієвського та актора 
В. Клюса здійснював шпіонаж на користь Польщі  165. 16 лютого 
1938 р. Михайло толстой був розстріляний  166, хоч за офіційною 
версією вважалося, що він помер у таборах 4 грудня 1946 р. від 
фібро-каверзного туберкульозу легенів  167. 

3 квітня 1937 р. з’явився наказ Комітету в справах мистецтв 
при рНК срср про закриття багатостраждального театру, а 14 
квітня 1938 р., розглянувши питання «Про польський театр», 
політбюро цК КП(б)у ухвалило: «зважаючи на те, що держав-
ний польський театр в м. Києві має обмежену базу польського 
глядача, дає вистави низької ідейно-художньої якості і протягом 
7-річного існування, як національний театр, себе не виправдав, – 
погодитись з постановою загальних зборів колективу польсько-
го театру про ліквідацію театру»  168.

 161 цдаго україни, ф. 263, спр. спр. 58615, т. 1, арк. 3. 
 162 там само, арк. 5.
 163 там само, арк. 10–19 зв.
 164 там само, арк. 20.
 165 там само, арк. 37.
 166 там само, арк. 48, 83.
 167 там само, арк. 45.
 168 там само, ф. 1, оп. 6, спр. 463, арк. 51.
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Історія Першого державного польського театру в Києві прак-
тично не знайшла висвітлення в радянському та вітчизняному 
театрознавстві   169. Хоча цей «репресований» театр, без сумні-
ву, був надзвичайним явищем в українському театральному 
мистецтві. Більш активно ця тема досліджувалася польськими 
вченими, серед яких і П.  горбатовський, автор ґрунтовної мо-
нографії, присвяченої польському театральному життю Києва 
1918–1938 рр.  170

Між тим, цей театр був вагомим фактором у збереженні са-
мосвідомості польського населення україни та значним куль-
турним феноменом. тут недовго, але тривали сміливі експери-
менти, творчі пошуки, одночасно працювала група видатних 
діячів українського і польського театрального мистецтва – ху-
дожники М. уманський, Ф. Нірод, В. Борисовець, режисери та 
драматурги В. Вандурський, о. скібневський, режисери о. су-
мароков, д.  Шкляревський, В.  Васильєв, актори  – В. драга- 
сумарокова та ін.

 169 Башинджагян Н. указ. соч.; стронський г. Вказ. пр.
 170 Filler W. Op. cit.; Horbatowski P. Op. cit.
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асПекти Просторового син теЗу 
в у кра їнській культ у рі: 
у кра їнськ а н а род н а к а р тин а  
в істори чном у та 
фольк лорном у ра ку рса х

так званий культурологічний міфологізм вивів свого часу 
народознавство із тупика суцільного емпіризму й описовості. 
зрештою, народна картина перебуває в історичному та екзистен-
ційному контексті новітньої культури, а як стверджують послі-
довники В.  Вернадського, «все, що нами спостерігається, все у 
чому ми сьогодні беремо участь – це лише фрагменти єдиного 
синергетичного світового процесу. Його течія зумовлена зако-
нами, характерні часи котрих лежать за межами доступних нам 
сьогодні знань і вимірів. це дозволяє вважати їх постійними» 1.

отже, дослідження народної картини об’єктивно базується 
на широкому використані різних методів, способів і прийомів 
виявлення загальних і локальних проявів її поетики як такого 
онтологічно-ціннісного фактора, який дозволяє розглядати її як 
унікальне і водночас типове явище української культури ХХ ст. 
Проте і в цьому столітті й частково у ХХІ українське село – основ-
ний споживач народної картини – продовжує зберігати, подеку-
ди у зовнішніх проявах, а здебільшого у своїх психоментальних 
надрах своєрідні погляди на життя та критерії сприйняття його 
просторово-часової космології як певного соціуму, в якому при-
рода є одним із складових. 

у передмові до своєї найбільш відомої праці «слова і речі», 
яка і нині лишається концептуально-проблематичною, Мішель 
Фуко підкреслює: «Нам би хотілося виявити епістемологічне 
поле, епістему в котрій пізнання, які розглядаються поза будь-
яким критерієм їх раціональної цінності або об’єктивності їх 

 1 Моисеев Н. Человек и ноосфера. Москва, 1990. с. 79.
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форм, утверджують свою позитивність і відкривають, таким 
чином, історію, яка є не історією їх зростаючого вдосконалення, 
а, швидше, історією умов їх можливостей»  2. спираючись на це 
положення відомого філософа і культуролога, зазначу, що, хоча у 
даній праці неможливо уникнути питання щодо «раціональної 
цінності» народної картини, проте, значна, подекуди й першо-
чергова увага приділяється історії умов її можливості. Від цих 
умов залежать особливості її поетики, її стильове розмаїття, 
основу якого становить позитивна еклектика, зрештою, харак-
тер її становлення, формування і занепаду.

Протягом майже усього ХХ ст., аж до останньої його чверті, 
село, повільно змінюючись, зберігало ті комунікативно-куль-
турні основи, які здавна визначали його духовні традиції. од-
ним із завдань є спроба віднайти ті фактори, елементи поетики, 
які дали змогу народній картині вписатися у сільське серед-
овище, в  якому орнаментальна образність була, здавалось би, 
єдино можливою. Проте, саме народна картина з її особливою 
поетикою зуміла подолати давню, можна сказати традиційну 
упередженість селян щодо фігуративності, зокрема картинного 
і портретного зображення. у  даному разі довелося мати спра-
ву з давньою проблемою, до якої, як зазначає Віра Білецька, був 
причетний ще леві-Брюль, який стверджував, що старі форми 
не еволюціонують у нові, а зберігаються окремо, ведучи парази-
тарне існування  3. тобто виходить, що орнамент не еволюціону-
вав у народну картину, а вона прийшла йому на зміну, начебто 
зненацька з’явившись із якихось інших семантичних і образних 
просторів. Проте думається, що в народній картині, і це є одним 
із чинників її поетики, поєднані народний орнамент, який за-
знав еволюційних змін, і фігуративність, яка формувалася в ін-
ших семантичних і образних просторах. лише таке поєднання 
зробило народну картину прийнятною у сільському середовищі. 
В останньому, як стверджує В. Білецька, проаналізувавши солід-

 2 Фуко Мишель. слова и вещи. санкт-Петербург, 1994, с. 35.
 3 див.: Білецька Віра. Мотив портретного виображення в українських піснях. 

Етнографічний вісник. Кн. 3, 4, 5, 7. Київ, 1928. с. 138.
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ний фольклорний (пісенний) матеріал, ще слабко розрізняють 
зображення і живу людину; до зображення ставляться як до жи-
вого, «до другого оригіналу». дослідниця наводить пісню, у якій 
дівчина, звертаючись до милого, співає, що коли б знала, що роз-
лучиться з ним, «то б я собі була малярика мала личенько твоє 
змалювала, брівоньки пером написала, кучері позавивала… На 
бумазі звила, на стіні прибила», коло ліжка, щоб «спати лягати з 
милим розмовляти»  4.

здається ще більше показовий матеріал щодо фольклорного 
ототожнення портрету з живим оригіналом знаходимо у фун-
даментальній праці агатангела Кримського «звенигородщина 
Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалекто-
логічного…», де серед купальських пісень, записаних автором у 
1890-му році, зустрічаємо таку:

у лісочку на кленочку
Висить колисочка на снурочку
у тій колисочці захарко лежить,
у правій руці Ілену держить.
ой ти, Ілено-паняночко,
В тебе личко як яблучко.
Не так личко, як ти сама,
як на картині написана.
Писав писар три дні ще й три ночі:
Поки виписував карі очі.
ой писав три дні ще й три години
Поки виписував на картині  5.

отже захарко, який «у правій руці Ілену держить», насправді 
держить її портрет. оживлення портрету, вбачання у портре-
ті рис, властивостей, якостей живої людини, власне двійника, 
безсумнівно, сягає глибоких шарів обрядової міфологічної дій-
сності, залишки якої виявляються у фольклорно-містичному 
ставленні селян до натуральних зображень. Фактор оживлення 

 4 там само. с. 139.
 5 Кримський аг. звенигородщина Шевченкова батьківщина з погляду етно-

графічного та діалектологічного… Черкаси. с. 392.
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має зв’язок з обрядами, святкування яких, перенесення власти-
востей живого на неживе, входження живої природи у людське 
помешкання, у предмети і речі з метою оживлення у певний ви-
значений час, або вихід людей за межі помешкання на природу з 
метою долучитися до її космології у певний визначений час – все 
це сформувало у селян ставлення до зображення, яке можна на-
звати міфологічним або фольклорним. Жива мова традиційного 
орнаменту повноцінно звучить у святкові й обрядові дні й не-
виразно приглушено  – у будні. Фігуративне мистецтво, зокре-
ма живопис, у традиційному інтер’єрі селянської хати виглядає 
чужим, неприйнятним, таким, що випадає із традиційного са-
крально-ієрархічного контексту.

українська народна картина безсумнівно є значним куль-
турним явищем. Проте вона була сприйнята і належним чином 
оцінена надто пізно, коли закінчився її продуктивний розви-
ток, коли в нових умовах середовище, в якому вона побутувала, 
зазнало значних змін не тільки соціального, а  й екзистенцій-
ного характеру, що зрештою призвело до значного зменшення 
попиту на неї, відтак і до майже цілковитого припинення її 
виробництва. слово «виробництво» у цьому випадку законо-
мірне, адже народна картина, як і низка інших видів народного 
мистецтва, є водночас і мистецтвом, і товаром. створена худож-
никами-кустарями, у сільські хати, будинки провінційних міс-
течок і околиць великих міст вона потрапляла зазвичай через 
базар. але при тому, що певна частина відомих нам її зразків 
була створена місцевими умільцями для себе та на замовлення 
сусідів-односельців, її образні та сюжетно-мотивні чинники 
залишалися незмінними. Щодо цього, народна картина, виник-
нення, становлення і розвиток якої охоплює майже усе ХХ ст., 
прийняла естафету від «Козака Мамая», який початково ство-
рювався на замовлення козацької старшини, а у ХХІ ст., набув-
ши певної масовості, все ж залишався надбанням поміщицьких 
маєтків і будинків багатих міщан. у хати заможних селян ця 
картина потрапляла в умовах припинення свого продуктив-
ного розвитку і сприймалася як певне втілення ностальгуючої 
історичної пам’яті за славними часами козацтва. Між тим її 
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образну і змістовну основу становить існуючий протягом кіль-
кох століть та історично закріплений у свідомості українців 
чинник іконної явленості в одній персоні і воїна-першопред-
ка, і козака-характерника, і казково-бурлескного трікстера, чия 
весела дотепність завжди імпонувала поневоленому народу. 
зазначимо, що в образних і сюжетних варіантах «Козака Ма-
мая» завжди домінувала якась одна із трьох названих іпостасей 
цього історично-фольклорного героя, який, маючи сакралізо-
вані якості архетипу, був темпорально адекватний настроям, 
моральним переконанням, соціальним і екзистенційним жит-
тєвим основам певних категорій, структур і груп українського 
суспільства. Будучи загальноукраїнським епіфанічним сим-
волом і певною мірою, метафорою, цей образ (конатаційний 
сюжето-образ) виявляє свій загальний фольклорний характер. 
Фольклорність «Козака Мамая», яка стосується менталітету в 
цілому, є, так би мовити, загальнонаціональною. у ній селян-
ська фольклорність, заснована на більш давніх семіотичних 
чинниках образного мислення і космологічних принципах сві-
тотворення, є не головною, а  додатковою. Відтак, щоб «Козак 
Мамай» був освоєний селянським культурним середовищем, 
потрібні були значні соціальні зрушення, відчутне зростання 
національно-культурної самосвідомості в українському сус-
пільстві, зокрема у його селянській складовій. ці зрушення і 
зростання мали місце наприкінці ХІХ  – початку ХХ  ст. Вони 
сприяли тому, що епічний образ-символ Козака органічно увій-
шов у селянське середовище, світогляді критерії якого були за-
сновані на обрядових реаліях, вироблених східнослов’янським 
доепічним фольклором або навпаки, цей фольклор є похідним 
від обрядово-субстанційних реалій, становить наслідок їх 
трансформаційного перетворення на «певний субстрат функ-
ціонуючих фольклорних жанрів  6. цьому сприяв факт втрати 
українським селянством на початку ХХ ст. колишньої однорід-

 6 Більш докладно ця проблема висвітлена у книзі о. Найдена «Міф. Фольклор. 
Форма. образ» (Київ, 2016), у розділі «українське народне мистецтво 
в контексті східнослов’янського культурного універсаму. архетипи та 
символи в історичному часі», с. 43–55
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ності. Хоч ступінь соціальної диференційованості селян у різ-
них регіонах і місцевостях був різний залежно від об’єктивних 
умов і обставин, все ж в цілому у світ консервативних побуто-
вих відносин, масифікованих принципів комунікативності та 
архаїчних обрядових традицій почала надходити нова інфор-
мація щодо особливостей світоустрою і характеру світових по-
дій, пожвавилися та набули своєрідної форми зв’язки із містом, 
повільно, поступово посилювалося усвідомлення відкритості 
світу, його системності й особистої причетності до політичних 
подій і суспільних процесів, відчуття себе певною ланкою у 
кумулятивній системі зв’язків. цей процес мав нерівномірний 
характер  – в одних місцях був активний, в  інших повільний, 
майже непомітний, але факт його історичної закономірності є 
запорукою його безупинності. Хоч є факти його штучного за-
гальмування, навіть тимчасового призупинення.

Відтак картина «Козак Мамай» на той час вже сприймалася 
як певний історичний пам’ятник, а  образ Козака в його ікон-
ній явленості був сакрально причетний до славної минувшини, 
до міфічно-романтичних анналів української дійсності. у  цих 
умовах селянство, виразником дійснісних (побутових і святко-
во-обрядових) факторів світосприйняття якого був орнамент, 
почало відчувати потребу (різного ступеня нагальності у різ-
них регіонах і місцевостях) у візуальній інформації іншого ха-
рактеру. таку інформацію містила у собі фігуративна народна 
картина. це при тому, що орнамент на довгі роки, зокрема доти, 
доки село як таке у своїх екзистенційних і соціальних параме-
трах існуватиме, залишиться сутнісним виразником його став-
лення до онтологічних ціннісних факторів буттєвості. Водночас 
фігуративна зображальність, починаючи з ікон, до яких згодом 
додалися родинні фотографії та фотопортрети, а  пізніше і на-
родна канонічна і неканонічна, аматорська і реміснича картина, 
помалу відвойовувала своє місце в інтер’єрах сільського житла. 
Показово, що народна картина, яка почала масово проникати у 
сільське середовище приблизно на початку 1920-х років, завдя-
ки своїм якісним чинникам (про них мова піде нижче) вже не 
мала потреби в адаптуючих послугах вишитого рушника, тоді 
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як ікона і фотографія конче потребували і нині потребують по-
середництва орнаментованих рушників-«божників». таким чи-
ном народна картина, починаючи з «Козака Мамая», існувала в 
інтер’єрі сільської хати без рушникового орнаментального су-
проводження. І не тільки в інтер’єрі сільської хати. «Козак Ма-
май», зображений т. г. Шевченком у гравюрі «дари в Чигирині», 
становить звичайну настінну картину. це свідчить про те, що в 
народній картині, починаючи з «Козака Мамая», дисонанс фігу-
ративності щодо ієрархічно-сакрального простору селянської 
хати, був значно пом’якшений або зовсім зведений нанівець за-
вдяки ритмопластичним і декоративним особливостям самої 
картинної фігуративності, також завдяки сюжетно-ідейному і 
композиційно-предметному характеру картини. отже, «Козак 
Мамай», завдяки його українській тематиці, фактору вже згада-
ної іконної явленості Козака, національно-сакральному харак-
теру основного сюжетного мотиву, наявній фігуративній кар-
тинності та іншим менш важливим чинникам – проторив шлях 
народній картині у селянську хату. однак сама народна картина, 
щоб користуватися попитом серед селян і мешканців провінцій-
них містечок, повинна була містити в собі певні специфічні влас-
тивості стосовно тематичних, сюжетно-жанрових, живописно-
декоративних та інших чинників, які, разом узяті, визначають її 
образний характер.

саме особливості образного характеру народної картини до-
зволили їй увійти в сільську хату, в сільське побутове і святково-
обрядове середовище, виразником світоглядних і психологічних 
критерієм якого є орнамент. Про сутність або історичну поети-
ку народних орнаментальних структур і про специфіку образ-
ності народної картини з космологічними і трансцендентними 
чинниками її поетики мова піде нижче, тепер же обмежимось 
констатацією факту корелятивного характеру співіснування 
орнаментальної і картинної образності в одному семантичному 
просторі, позначеному традиційною сакрально-ієрархічною ре-
гламентацією. ця нова картина на відміну від статичного «Коза-
ка Мамая», який дивиться на нас з історичної далечини, повинна 
містити у собі елемент реальної подієвості, яка поєднує історію і 
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сучасність, вічність і миттєвість, майбутнє вбачає в минулому і 
навпаки, демонструє єдність протиріч між факторами з’єднання 
і роз’єднання, між рухом і нерухомістю, простором і мінус-про-
стором, тобто містить у собі у видозміненому вигляді все те, що 
становить якісну характеристику тих орнаментальних структур, 
які під час святкових обрядових дійств демонструють космоло-
гічну єдність Природи і людського середовища, розповідають 
про корелятивний характер взаємозв’язків людини і природи в 
умовах середовища, в якому архаїчні традиції продовжують чи-
нити вплив на сприйняття онтологічних буттєво-ціннісних ас-
пектів існування.

Народна картина, на мою думку, становить фігуративний 
(живописно-графічний) адекват орнаменту, але не просто орна-
менту, а його виділеного в результаті мотивно-системної локалі-
зації фрагмента-модуса. тільки такого структурного і змістовно-
образного характеру фігуратив міг стати органічною складовою 
інтер’єру сільської хати, де, як зазначив у есеї «собі» відомий ху-
дожник-мислитель олександр Бабак, «все так, як треба  7. загаль-
ний, об’єктивний процес еволюції суспільних структур, який 
помітно прискорився у ХХ  ст., у  результаті посилення дійових 
аспектів універсального закону дивергенції (зростання розмаї-
тості і складності у природній і суспільній сферах)   8, між тим, 
в умовах сільського середовища значно уповільнився, долаючи 
природний консерватизм селян та їх пієтет до традиційної об-
рядової архаїки. саме народна картина з її особливою поетикою, 
масовістю щодо збуту і споживання, жанровою і сюжетною ти-
пологією, кітчевою надмірністю «красивого», квазіман’єризмом 
гламурності, фальшю і правдою, живописним багатством і схе-
матично-аскетичною збідненістю тощо виникла і стала куль-
турно-мистецьким явищем у результаті дії на селі згаданого 
вище процесу. явище це аж ніяк не просте, як може здаватися 
на перший погляд. Його багатоскладова структура, абераційний 
характер образності, видова невизначеність, смаковий інфан-

 7  див. олександр Бабак, Володимир Будников, Влада ралко, Київ, 2014, с. 24.
 8 див. Моисеев Н. Человек и ноосфера, Москва, 1990, с. 232.
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тилізм уподобань, сила жанрових порушень проблематизують 
фактор його осмислення, спонукають до нестандартного підхо-
ду до його вивчення.

Народну картину у спеціальній літературі асоціюють з при-
мітивом або «наївним» мистецтвом. На мій погляд, ані першим, 
ані другим, вона не є, хоча риси першого і другого у ній наявні. 
далі більш докладно йтиметься про поетику примітиву і «на-
ївного» мистецтва  – умовно названого так, властивого лише 
україні виду, який репрезентує творчість народних майстрів. 
уникаючи зайвої деталізації та аналітичних екскурсів, зазначу, 
що народна картина є мультикультуралістським синтетичним 
видом мистецтва, слово «народне» є найкращим для нього епі-
тетом. Хоч багато образних, сюжетних і тематичних елементів 
привнесено іззовні у народну картину, вона у принципі кореля-
тивно пов’язана із селом, і насамперед, тією частиною його, яка 
через базар спілкується із провінційно-міщанським середови-
щем містечок і околиць великих міст.

Народна картина у селянському середовищі, куди вона зде-
більшого потрапляє через базар, попри її стереотипну атрибу-
тику і сюжетну ординарність, позначена особливою образністю, 
яка поряд з іконами та з орнаментом ряден, настінних розписів, 
писанок, рушників, вишиванок тощо, якоюсь мірою змінює дій-
снісно-часовий «клімат» самої хати, її семіотичний характер. 
Щодо цього образні «ферменти» народної картини  – віднос-
на симетрія, фігуративна виразність, кольорова насиченість є 
найбільш дійовими. до того ж відсутність подробиць і зайвих 
деталей, схематична однозначність зображеного сприяють по-
силенню її символічних чинників, які стосуються буттєвих он-
тологічно-ціннісних основ. думаю, ці фактори, також ще реалії і 
привиди архетипів, міфічна і казкова загадковість, містична ек-
зотика тощо викликали у селян стійкий інтерес до народної кар-
тини. цей інтерес, починаючи мабуть із 1910-х років, коли «Козак 
Мамай» ще поширювався у ремісничих копіях і повтореннях (на 
фанері, склі, картоні) тримався протягом майже усього ХХ сто-
річчя. Щоправда, були періоди його посилення і послаблення. 
у цілому зазначу, що по-справжньому масовою народна картина 
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ставала у періоди з 1920-х до початку 1930-х років; з другої по-
ловини 1930-х років до початку другої світової війни; з початку 
1950-х років до кінця 1960-х років; з другої половини 1980-х ро-
ків до першої половини 2000-х років. ці періоди визначені при-
близно, оскільки картини, як правило, не датовані, до того ж ко-
лекціонери-ентузіасти та окремі музеї почали їх збирати досить 
пізно – з середини 1970-х років, коли завдяки творчості народ-
них майстрів і сільських художників, таких як М. Приймаченко, 
К. Білокур, г. собачко, с. та І. гоменюки, І. лисенко, також твор-
чості відомих художників – Ф. Манайла, т. яблонської, В. задо-
рожного, В. зарецького значно посилився суспільний інтерес до 
народного мистецтва, коли передова частина творчої інтеліген-
ції почала розуміти, що кітч, «базарне мистецтво», до якого част-
ково належить народна картина, являють собою складне худож-
ньо-культурне, соціальне і екзистенційне явище. але народна 
картина ще тривалий час вважалася сумнівним мистецтвом як 
серед художників, так і серед партійних чиновників, музейних 
працівників, впливових діячів культури. Навіть серед художни-
ків і мистецтвознавців, закоханих у народне мистецтво, в його 
традиційні, «класичні» форми, виникали сумніви щодо народної 
картини, нерідко й різкі негативні висловлювання. Наприкін-
ці 1960–х років я, працюючи референтом Київської організації 
спілки художників україни, зазнав фіаско, намагаючись ввести 
в експозицію виставки народного мистецтва дві картини – «Ко-
зак і дівчина біля криниці» і вечірній пейзаж з озером і лебедя-
ми. Незважаючи на те, що голови спілки г. Кальченко і т. яблон-
ська були на моєму боці, більшість членів виставкому рішуче 
виступили проти «вульгарных базарных поделок». Подібний пу-
ризм, агресивне неприйняття народної картини, зокрема її «ба-
зарних» форм, ще довго продовжували існувати, та подекуди іс-
нують і нині. Причини такого ставлення до народної картини та 
інших некласичних видів народного мистецтва закорінені в са-
мій практиці заборон і дозволів, поділу видів мистецтва, навіть 
стилів, жанрів і сюжетів на прийнятні та неприйнятні, корисні 
й шкідливі, «свої» і ворожі тощо. Партійне керівництво всіляко 
підтримувало «класичне», суто орнаментальне, «безсюжетне» 
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народне мистецтво. з  початку 1960-х  років підтримки зазнало 
орнаментально-фігуративне мистецтво народних майстрів з їх 
наївним конформізмом, дитяча творчість і мистецтво студійців-
аматорів. у цих умовах народна картина в усіх її проявах і ва-
ріантах, авторський примітив, який з народною картиною має 
певні спільні риси, були неприйнятні та офіційно засуджувані, 
як такі, що створювалися поза сферою керівних настанов і по-
стійного нагляду. ці стихійні, зовні неконтрольовані види мис-
тецтва, доволі далекі від стандартів соцреалізму, який поєднував 
у собі академічний і передвижницький реалізм, були естетично 
чужі представникам офіціозу і музейним ретроградам. Відтак, 
їх забороняли не тільки експонувати, а й збирати і вивчати. ось 
чому у фондах багатьох музеїв, у  тому числі краєзнавчих, на-
родна картина (разом з нею і народна іграшка, лялька) відсутня. 
як завжди народну картину від повного знищення врятували 
збирачі-ентузіасти. Вони побачили в ній особливу художню цін-
ність, належність до своєрідної образотворчої культури із своєю 
оригінальною образною мовою. також вони зрозуміли, що у су-
часному селі з численними новобудовами, в яких панує телеві-
зор, народна картина стає функціонально незапитаною, зайвою, 
а відтак приреченою на занепад.

нова семантизація середовища  
та жанрова і стильова специфіка народної картини
цивілізація щодо комунікаційних реалій сприяє прискорен-

ню часу. Фактор подієвості «сільського» часу, майже цілковито 
вписаного у природний кругообіг, у іконографічному виражен-
ні передбачає орнаментальну замкнутість горизонтальних си-
метрично-рухливих «перманентних» і симетрично-статичних 
вертикальних структур, образною основою яких, також і космо-
логічним адекватом, на мою думку, служать давні геометричні 
архетипи і світове дерево. останнє постає в умовному, стилізо-
ваному, схематизованому, розбитому на фрагменти, спрощено-
збідненому, збагаченому та ускладненому контамінаційними 
доповненнями вигляді. Власне, більш наявний, хоч і умовно по-
даний, образ дерева являють вертикальні структури орнаменту, 
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тоді як «аскетичні» щодо елементів горизонтальні структури 
складаються з його рудиментів. отже, людина у традиційній 
сільській хаті відчувала себе перебуваючою у замкненому про-
сторі певного мікрокосму, який становив семантичну модель 
природного макрокосму. звичайно, відчувати таке своє станови-
ще людина могла лише інтуїтивно й опосередковано. але пору-
шення цього мікрокосму, вторгнення у нього сторонніх, зайвих 
деталей, предметів, образів викликали відчутний дискомфорт, 
певну тривогу, порушення спокою. Народна картина завдяки 
своїм формальним і образним якостям, на відміну від уже зга-
даних раніше ікони і фотографії, дискомфорту і тривоги майже 
не викликала. або якщо викликала, то на початковому етапі й у 
мінімальних дозах. сільське середовище вже у першій третині 
ХХ ст. було соціально і екзистенційно готове прийняти народну 
картину, зробити їх частиною хатнього мікрокосму. її поетика і 
закладені в ній певні компенсуючі фактори цьому сприяли.

Будь-який розвиток – еволюційний, мутаційний тощо ніко-
ли не відбувається без втрат. Компенсація втраченого не є його 
повернення у незміненому вигляді у нову дійсність. тут радше 
з’являється на світ ностальгійно бажаний, умовний творчо змо-
дельований образ втраченого реального. Приміром, пейзаж в об-
разотворчому мистецтві як окремий жанр з’явився вже тоді, коли 
місто автономізувалося від природи, остаточно сформувався 
тип міського життя, який для поновлення онтологійно-цінніс-
ної повноти вимагав повернення втраченого, тобто повернення 
в людське середовище «живої» природи у вигляді живописного 
або графічного твору. людина боролася з природою, відгороджу-
вала себе від неї, створювала особливий міський культурно-ко-
мунікативний простір, а коли створила, відділилася, почала від-
чувати потребу повернути позабуте, втрачене, якимось чином 
володіти ним, надати йому статусу присутності в екзистанційній 
реалії. Народна картина у сільському середовищі, починаючи із 
визначеного попереду часу, стала тим же самим компенсуючим, 
втраченим і доповнюючим набуте фактором.

Хоча народна картина і «компенсаційні» жанри професіо-
нального, або «вченого»  мистецтва були покликані до життя 
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схожими суспільними потребами, відтак і виконували ту ж саму 
функціональну роль. Проте образна мова, засоби вираження, 
сюжетно-ідейні та інші інформуючі фактори, тобто основи істо-
ричної поетики – у них принципово різні. також наявні різні ви-
моги щодо них і очікування різних виражень своєї часо-просто-
рової присутності у реально-поточній дійсності. адже картина 
або будь-який художній твір, явище, система існують не тільки 
для втіхи глядачів-сучасників і майбутніх поколінь, а насампе-
ред для того, щоб існуюча на даному історичному етапі людська 
спільність змогла внести у життєвий простір своє бачення, від-
чуття і осмислення фактору буттєвості. Проте не тільки твір мис-
тецтва, а й оригінальне інженерне рішення, спортивне досягнен-
ня, зусилля, спрямоване на будь-яке подолання – є включеним у 
процес творення буттєвості, яка в життєвій сутності заснована 
на одночасному співіснуванні різних стадій розвитку, різних 
екзистенційних чинників і часових категорій у єдиному потоці 
наявної присутності у певному часі. з  приводу цього філософ, 
уродженець Києва М. Бердяєв стверджував, що «будь-який на-
род у кожний момент свого існування живе в різні часи і в різні 
віки»   9. селянство – частина народу. На початку ХХ ст. в укра-
їні найбільш численне та етнічно цілісне. здається, саме його 
світоглядні та онтологічно-ціннісні критерії становлять основу 
психоментальних особливостей українців. Проте утримаюсь від 
подальшого розгляду цього питання, яке до того ж лише опосе-
редковано стосується завдань здійснюваного дослідження. тому 
стисло, без аналізу й узагальнюючих висновків, назву ті якісні 
фактори, які, на мою думку, є визначальними щодо українського 
селянства. це відчуття своєї самодостатності й недовіра до всі-
ляких новацій; певний раціоналізм у праці й побуті і водночас 
певне одухотворення навколишнього світу, природи; поєднан-
ня фольклорно-іронічного, фольклорно-романтичного і фоль-
клорно-містичного критеріїв самооцінки; фольклорно-образ-
ний ірраціоналізм уявлень про минуле і майбутнє; пом’якшення 

 9 Бердяев Н. а. духи русской революции. достоевский Ф. М. Бесы. «Бесы». 
антология русской критики. Москва, 1996. с. 514.
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трагічності неповернення втраченого часу шляхом ідеалізації 
омріяно-спогадних образів; сприйняття наявної дійсності як 
тимчасової необхідності перебувати у космологічній сфері побу-
тового мінімалізму. звичайно, ці якісні фактори не є незаперечно 
вірними і сутнісно-суттєвими. Вони можуть бути доповненими, 
розширеними або скороченими, точніше сформульованими і 
навіть спростованими при наявності аргументів. Проте зазна-
чу, що обиралися вони винятково під народну картину з її при-
йнятною для сільського середовища естетикою, з її алегорич-
но-символічною образністю, космологією міфологічних основ і 
метафізичним контекстом. адже багато даних говорять про те, 
що фольклорно-образне мислення селян традиційно сприймає 
буттєвість як певне символічне коло, «у середині якого природні 
й людські начала рівнозначні й перебувають у стані образної та 
смислової дифузії»  10.

отже, у середовищі орнаментально-космологічної образнос-
ті та метафізичної присутності навіть знижений схематичний, 
базарно-кітчевий алегоричний символізм народної картини має 
антипобутовий характер, говорить про вічні непохитні критерії 
існування в системі світового дерева, в  аналах його системної 
пам’яті. Побажальні схеми-алегорії на склі зі вживанням сріб-
ної та кольорової фольги, які є всі підстави віднести до розряду 
базарного кітчу, демонструють антипобутову реальність «вічно-
го спокою». одначе народна картина, як утілення метафізичних 
реалій буттєвості, що неодмінно присутні, хоча перебувають за 
лаштунками повсякденного побуту, є не тільки феноменом есте-
тики природних ефектів, а й інформуючим фактором. оголена 
правда зосередженості світу в моменті вічного тривання кос-
мологічної єдності символів-реалій (парносиметричні лебеді, 
голуби, олені, дерева, діти, хатки тощо) і контекст метафізичної 
присутності, дозволяють вважати таку картину, вірніше такий 
найбільш численний і типовий її жанр-варіант, предметним (фі-
гуративним) утіленням того ж самого орнаменту. домінуюча 

 10 Найден о. Марія Приймаченко. орнамент простору і простір орнаменту. 
Київ, 2011. с. 63
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роль симетрії, світ миттєвої наявності без минулого і майбут-
нього, світ тутешній, близький, знайомий і водночас недосяж-
но блажений, з’єднаний із метафізичними сферами потойбіччя. 
схематичний, формальний характер побажальних картин із 
парно симетричними голубами і написами «На пам’ять», «Ба-
жаю щастя», «Поздоровляю» тощо походять не від орнаменту 
безпосередньо, а від настінних розписів – побажальних із пар-
но-симетричними птахами, також від кітчевих сентименталь-
но-побажальних листівок. але більш імовірно, що від настінних 
розписів у сільських хатах, які, починаючи з останніх десяти-
річ ХІХ  ст. і майже до кінця 1930-х  років, побутували нерідко 
у масовій формі на Поділлі, Київщині, Черкащині, слобожан-
щині, частково на Полтавщині, у  південно-східних областях. 
цей мотив парно симетричних птахів серед квітів є провідним 
у створюваних М.  Приймаченко протягом 1960–1980-х  років 
панно-мальовок. останні, попри високі живописно-декоратив-
ні й колористичні якості, позначені певною утилізаційною об-
разністю, близькою до альбомно-кітчевих і базарних зразків. 
Панно-мальовки у творчості М.  Приймаченко можна віднести 
до розряду міжжанрової еклектики. Попри певну жанрову неви-
значеність «найтиповішою або типологічно визначеною» їхньою 
образною рисою є ліризм, який у різних випадках набуває ліри-
ко-трагічних, лірико-мінорних, лірико-сентиментальних, ліри-
ко-мажорних та лірико-гумористичних відтінків. якщо космо-
логізм панно-«вазонів» має здебільшого життєво-філософське 
забарвлення, у них розгортається конфлікт між швидкоплинним 
часом і властивістю людської пам’яті повертати минуле (між тим, 
що йде в анали непам’яті, і тим, що повертається з безодні забут-
тя), то космологізм панно-мальовок виявляється значно посла-
бленим, що сприяє зняттю гостроти щойно згаданого конфлікту, 
подання його в ностальгійно-ліричному світлі»  11.

як бачимо, поширений у настінних розписах, вишивці, кіт-
чевих листівках побажальний мотив-стереотип у творчості 
М. Приймаченко «оживає», набуває настроєвої окраси, одержує 

 11 там само. с. 125.
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додаткові образні втілення завдяки індивідуальним творчим 
зусиллям великої художниці. Комунікаційний фактор творів 
мисткині пропонує різні варіанти зворотного зв’язку. В  імпер-
сональній, позбавленій авторства народній картині, тим паче 
в схематично-формульному банальному мотиві-сюжеті є поза-
просторовий і позачасовий абсолют темпоральності. якщо на-
родний орнамент є функціональною частиною традиційного 
середовища, то народна картина, будучи імперсональною, влас-
не товаром кустарного виробництва у ієрархічно-сакральному 
просторі сільської хати водночас є і функціональною частиною 
цього простору і художнім об’єктом у нього вписаним. Близь-
кість до орнаменту (симетрія) і водночас фігуративно-предмет-
на конкретика, семіотична структура і семантична відкритість, 
зрозуміла символіка образів (лебеді, голуби, олені) надають на-
родній картині, навіть її кустарним семантично-«формульним» 
ерзацам, якості певного ферменту в сільській хаті в умовах нової 
соціальної та екзистенційної дійсності, коли давні традиції вже 
не в усьому можуть задовольнити життєві потреби селян. у та-
ких умовах формується традиційно-новаторська творчість сіль-
ських художників – і таких відомих як г. собачко, К. Білокур, 
М.  Приймаченко, і  менш відомих, і  численних народних май-
стрів, і аматорів-виконавців, і майстрів-ремісників, і кустарів – 
творців народної картини. саме остання з її якостями ферменту 
поряд з фотографією, радіо, електрикою, соціально-організацій-
ними заходами збудила і посилила процес нової семантизації 
(«пересемантизації») сільського середовища. Проте вона у цій 
справі виявилась найбільш органічною, позбавленою руйнівних 
функцій, а навпаки такою, що у роки лихоліть, на які було щедре 
ХХ ст., вносила у сільські хати стабільність щодо відчуття життє-
во-смислових основ, упевненість щодо базових принципів світо-
порядку, романтичну мрію про «світи незнанні», наївний опти-
мізм віри у щасливе майбутнє. однак це лише частина функцій 
народної картини, що пов’язана із безпосереднім перебуванням 
її у сільському середовищі в період зміни соціальних та екзис-
тенційних пріоритетів. значно складніше проблематизувати її 
як художньо-творче явище ХХ ст. і визначити його роль і місце 
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серед таких явищ ХХ ст. як мистецтво модернізму з усіма його 
відгалуженнями, соцреалізму, новітніх проявів реалізму, тра-
диційного народного мистецтва, мистецтва примітиву, до якого 
нерідко відносять народну картину. Проте можна зазначити, що 
остання хоч і є, на мою думку, самостійним видом образотворчо-
го мистецтва, однак містить у собі в різних концентраціях якісні 
фактори того ж примітиву, і соцреалізму, і модернізму, і реаліз-
му. справа в тому, що народна картина вид багатожанровий. Є 
жанри, які мають сюжетну основу, наприклад: «Козак і дівчина 
біля криниці», «ангел стереже дітей», «Перевезення», «оленка 
і олень» тощо. Потужними жанровими струменями народної 
картини є пейзаж (краєвид), натюрморт, портрет. Жанрове зна-
чення можуть мати картини-ілюстрації, картини зі зображен-
нями героїв і персонажів відомих літературних і фольклорних 
творів  – «Катерина», «тарас Бульба із синами», «Наталка Пол-
тавка», «Мені тринадцятий минало», «Несе галя воду». Чимало 
картин міжжанрового характеру або таких, жанр котрих ви-
значити практично неможливо, або картини-копії (здебільшого 
примітивні, невмілі) з репродукцій картин відомих художни-
ків – Пимоненка, Васнєцова, трутовського, самокиша. ці карти-
ни не мають достатньої кількості жанроутворюючих елементів 
і не набули якісних ознак історичної поетики, що дозволило би 
об’єднати їх в окремий жанр. Ще є т. зв. «базарні» килимки (зо-
браження на зворотному боці шпалер або на клейонці), малюнки 
на склі (котики серед квітів, дівчатка з букетами) напівкітчевого 
або кітчевого характеру. зрештою, картини, які відомий збирач 
і дослідник народної картини а. Мухарський назвав гламурни-
ми, серед яких багато кітчево-гламурних, можна також віднести 
до окремого жанру. Хоча гадаю, що кітчева гламурність є радше 
не жанровою, а стильовою ознакою. Крім того до сільських хат 
через базар або іншими шляхами потрапляло чимало творів, які 
лише умовно можна віднести до розряду картин, а  швидше до 
кустарних виробів. Проте ці, так би мовити, маргінальні, емб-
лематично-геральдичного кшталту вироби (про них частково 
йшлося попереду), на мою думку, мають видові ознаки народної 
картини, насамперед  – схематичну посторнаментальну фігу-
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ративність. однак питання щодо їх жанрової належності нині 
лишається відкритим. Питання жанрів, жанрової еклектики, 
квазіжанрів, жанрових аномалій, супержанрових і псевдожан-
рових, супервидових і псевдовидових явищ будуть розглянуті, 
проте, не в усіх випадках вирішені у процесі подальшого аналізу 
здобутого емпіричного матеріалу. На цьому ж етапі першочер-
говим є завдання осмислити народну картину як фактор буттє-
вої присутності, як можливість існування доісторичних архети-
пів в історичних умовах, як соціальне явище і екзистенційний 
 феномен.

Подвійна роль народної картини в селянському середовищі 
полягає в тому, що вона є своєрідною втечею від світу у сферу 
вічного блаженства; з іншого ж боку народна картина вносить 
у традиційне орнаментальне середовище інформацію щодо 
існування світу фігуративних реалій зі своїми часом і про-
стором, формами й кольорами. цей світ ще пов’язаний з орна-
ментом, з його матрично-плюральною позапросторовістю або 
все-просторовістю, ще композиційно тяжіє до симетрії, але вже 
семіотична впорядкованість елементів, системна замкнутість 
орнаменту в ньому набуває вигляду предметно наявної подоби 
навколишнього світу. Що це за світ, що він відкриває і що при-
ховує, яка мета його присутності у селянській хаті, яка природа 
його образності та емоційно-рефлексійних забарвлень, транс-
цендентних та іманентних факторів? спроба відповісти на ці та 
інші питання, сподіваюсь, буде здійснена в наступних розділах 
цієї праці. Наразі же варто з’ясувати питання онтологічної сут-
ності народної картини, характер її зв’язків з іншими художніми, 
зокрема образотворчими явищами, течіями і напрямами ХХ ст. 

народна картина і модернізм  
в умовах загальної фольклоризації культури.  

орнамент. форма і деформація
свідома або неусвідомлена спонтанна апологетика нігілізму, 

власне, визнання або відчуття наростання присутності ніщо в 
усіх життєвих сферах вплинули на зміну суспільного клімату, на 
певну зміну акцентів і зсув у бік ірраціоналізації життєво-цін-
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нісного фактору. якщо дещо прямолінійно оцінювати зумовле-
ність подій і явищ, то можна факт присутності ніщо у суспільних 
процесах ХХ ст. пов’язати із характером цих процесів – спалаха-
ми революцій, громадянськими війнами, Першою і другою сві-
товими війнами, геноцидами народів, гулагами і концтаборами. 
у цих умовах народна картина і мистецтво модернізму, які вини-
кли майже одночасно – десь протягом перших п’ятнадцяти років 
ХХ ст. унаслідок вже згаданої фольклоризації реанімованих мі-
фів і надання нового статусу покликаним до життя із архаїчних 
сфер архетипам. у наступних розділах про це йтиметься більш 
предметна розмова на підставі вивчення конкретного матері-
алу. зараз же вважаю за необхідне звернути увагу на факт вже 
згаданого одночасного виникнення таких двох психологічно 
вмотивованих по-своєму, історично закономірних і соціально 
обумовлених культурних явищ як народна картина і модернізм, 
зокрема в образотворчому мистецтві. Між цими явищами є 
дещо спільне, але і відмінне. спільними чинниками є час і соці-
альні зрушення, загальна зміна суспільних настроїв, також фак-
тор певної фольклоризації неоміфологічних основ світобачення, 
тяжіння до формального спрощення зображуваних реалій, кос-
мологізація просторово-часових чинників художньої дійсності. 
як приклад можна згадати творчість декіріко, Міро, Клеє, Пі-
кассо, Матісса, Шагала, Кандинського, Малевича, собачко, При-
ймаченко. дадаїзм, конструктивізм, сюрреалізм, примітивізм, 
натуралізм, фотореалізм та інші модерністські або авангардист-
ські течії ХХ ст., на мою думку, також становлять прояви певної 
фольклоризації принципів образного мислення. до факторів 
відмінності передусім належать середовище і передісторія, та-
кож системно-якісний характер творчих здобутків, домінування 
творчо-суб’єктивного фактору, особливості міфологічної екзеге-
зи, різний характер деформуючого переосмислення наявного т. 
зв. об’єктивно-реального світу. Ще В. Пропп в «Історичних коре-
нях…» звернув увагу на зв’язок між факторами переосмислен-
ня і деформації. Відтак виникає питання: що є об’єктом пере-
осмислення, у результаті якого виникли мистецтво модернізму 
і народна картина? Напевно дійсність, яка в селянському серед-
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овищі продукувала орнамент, а в міському художньо-артистич-
ному – формальний академічно-реалістичний міметизм. отже, 
продуковані двома дійсними реаліями, орнамент і міметизм 
певної якості були формальними об’єктами переосмислення. 
але ж орнамент і міметизм реалістичної картинності є образним 
утіленням відчуття людини себе в часопросторі і часопростору в 
собі. тому перш за все переосмислення стосується часопростору, 
його змістовно-якісних факторів, онтологічно-ціннісних основ. 
Хід часу у двох розглядуваних середовищах був не однаковий. 
у сільському середовищі він був дещо уповільнений, чому від-
повідала виробнича, побутова, святкова, обрядова близькість до 
природи. зокрема, фізіологічна єдність з природними періодами 
і циклами, узагальнюючий характер перенесення планетарної 
ієрархії на родинно-побутову дійсність (місяць – батько, сонце – 
мати, а  «зірочки  – їхні сини й дочки»). Все це найкраще вира-
жалося образною мовою орнаменту з її симетрією – статичною 
і перехідною, ритмо-динамічним розвитком умовних елемен-
тів (мотивних одиниць), багаторазовим повторенням пластич-
них форм і ліній. горизонтальний орнамент із безпочатковості 
спрямований у безкінечність, виражає природно-земну сутність 
існування із тенденцією до вічних повторень і повертань до 
початку. Вертикальний орнамент демонструє початковість і 
скороминущість усього життєво-людського фактору розвитку, 
розквіту з його апогеєм, розмаїттям, багатством форм і законо-
мірним завершенням. саме вертикальний орнамент («вазон») 
містить у собі планетарно-космологічну образну ідею. остання 
разом із буттєво-земною безкінечністю горизонтального орна-
менту становить художньо-образний критерій часопростору 
традиційного сільського середовища. Переосмислення цього ча-
сопростору було частковим і поступовим, позаяк і тимчасовим в 
окремих випадках і, маючи на увазі психологію селян, їх повагу 
до традицій і прихильність до архаїчної побутово-виробничої 
стабільності, колективний характер їх художнього мислення, 
не могло бути різким, докорінно деформуючим звичні поняття 
й усталені критерії. Між тим, у т. зв. вченому мистецтві, у місь-
кій культурі фактор переосмисленням мав місце значно раніше 
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і супроводжувався й нині супроводжується більш наявною, не-
рідко епатуючою деформацією часопросторових і предметно-
формальних реалій, їх своєрідною фольклоризацією, яка згодом 
набуває прикмет міфу (міф сезанна, Ван гога, Пікассо, далі). 
слід зазначити, що в кожному із розглядуваних середовищ пе-
реосмислення дійсної сутності відбувається одночасно або пара-
лельно двома шляхами – еволюційним і мутаційно-спонтанним. 
у міській культурі співіснують два типи новаторства – новатор-
ство як аксіома і новаторство як шокуючий фактор. Новаторство 
у сільській культурі ані шокуючим, ані епатуючим не є і не може 
бути. Воно має інший характер, заснований на інших принци-
пах, про які мова піде у належномі місці.

Чинник деформації у народній картині насамперед стосу-
ється орнаменту. Найбільш типові її зразки побудовані за симе-
тричним принципом. симетрія щодо цього може бути повною, 
цілковитою з вісьовим або парносиметричним предметним цен-
тром, може бути частковою, приблизною, рудиментарною. Є зна-
чна кількість картин, в  яких присутня пам’ять про орнамент і 
зокрема симетрію. це т. зв. пам’ять системи, яку можна віднести 
до одного з факторів поетики народної картини, яка вже звіль-
нилася від деформативних елементів і набуває якостей середніх 
між примітивом і студійним аматорським реалізмом. такі кар-
тини цікавитимуть мене лише в крайньому випадку: з метою по-
рівняння деталей або зіставлення композиційних варіантів; та-
кож з метою виявлення в них залишків орнаментальності й рис 
примітиву.

Переосмислення часопростору існування (присутності) спо-
нукає деформацію зображуваних предметів і взагалі об’єктивної 
дійсності. деформація передбачає наявність певної форми. 
а. гільдебрандт, автор праці «Проблема форми в образотворчо-
му мистецтві», написаної наприкінці ХІХ ст., називає форму, яка 
цілковито залежить від предмета і яка частково відвернена від 
явища, формою буття предмета. цій формі буття, відверненій і 
незалежній від будь-яких дій, протистоїть форма, яка залежить 
від багатьох факторів – форма вдіяння або впливу. Форма бут-
тя, за автором, є відносною і можливою, становить «цінність 
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відносну, існуючу тільки для ока». також «усі дійсні просторові 
величини» є цінностями відносними  12. Художній зір, як зазна-
чає скульптор-неокласик, перебуває у могутньому сприйнятті 
цих відчуттів форми у протилежність простому знанню форми 
буття, як суми окремих сприйнять. значення уявлення в проти-
лежність прямому сприйняттю і простому збереженню в пам’яті 
сприйнятого образу полягає в засвоєнні таких ціннісних вра-
жень. отже, мистецтво полягає в тому, щоби цей відвернений за-
пас уявлень знову втілити, і цим шляхом воно створює враження, 
яке цілковито переходить у глядача в цінності уявлення, між тим 
як враження від природи ще не дає цілісного з цієї точки зору 
образа в уявленні»  13. таким чином твір мистецтва є «закінчене, 
у самому собі упокоїне і для себе існуюче ціле впливу і проти-
ставляє останнє, як самостійну реальність, природі»  14. Картина 
і природа. за автором ми не тільки глядачі або істоти, що див-
ляться, а перебуваємо в постійній зміні й русі, «ми живемо і ді-
ємо у просторовій свідомості природи, що нас оточує»  15. Кожна 
мить бачення природи являє нам природу застиглу. Кожна мить 
бачення живописної картини являє нам образ дії, певних зусиль 
і прагнень, вирішень, втрат і знаходжень, де форма є результатом 
дії певної причини»  16. тобто форми буття цілковито підкорені 
формам впливу. у  народній картині, як, зокрема, і  в народній 
іконі, форми впливу виконують допоміжну, другорядну роль, 
тоді як форми буття предметів є образною домінантою творів. 
звідси і різний характер фактору переосмислення і деформації у 
мистецтві модернізму і народній картині. Модернізм переосмис-
лює і деформує міметичні реалістично-академічні форми; на-
родна картина сама є результатом переосмислення і деформації 
орнаменту. останній, зберігаючи ритмо-пластичні й структурні 
основи, постає в ній в опредметненому вигляді, у явленості форм 

 12 див.: гильдебрандт адольф. Проблема формы в изобразительном искусстве 
и собрание статей о гансе фон Маре. Москва, 1991. с. 29.

 13 там само. с. 31–32.
 14 там само. с. 33.
 15 там само. с. 35.
 16 там само. с. 59.
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буття, фактично протилежній просторовій свідомості природи, 
що нас оточує.

Індивідуально-колективне бачення світу художниками-мо-
дерністами і колективно-індивідуальне бачення світу творцями 
і споживачами народної картини породжують різні щодо худож-
ньо-образного характеру реалії переосмислення і деформації. 
деформоване зображення предметів і часопросторового серед-
овища, з точки зору художника є зображенням не зовнішнього 
вигляду речей, а реальної сутності їхнього існування у світі пер-
манентних суперечностей між буттям і ніщо; між тим предмети 
і часопросторове середовище в народній картині є саме зобра-
женням зовнішнього вигляду речей в їх ідеальній погодженості 
з наївним уявленням про щастя, вічну неземну радість існуван-
ня. звичайно, у народній картині, особливо на ранніх етапах її 
становлення, були свої живописні досягнення та окремі жанри, 
близькі до «Козака Мамая», правдиво розповідали про героїчні й 
трагічні реалії української історії. Про це мова попереду.

народна картина  
і містичні фольклорно-релігійні рухи 1920-х років

Вже зазначалося, що народна картина і модернізм як соціо-
культурне явище є породженням ХХ  ст. у  це століття україна 
увійшла, маючи особливий соціальний і культурний статус, 
своєрідне історичне минуле. глибока периферійність, провін-
ційність життя парадоксально посилювала буттєво-діяльніс-
ний фактор населення. саме статус провінційності збудив серед 
українських художників творчий інтерес до європейського мо-
дернізму і вивів деяких з них (Малевич, архипенко, Екстер, Бого-
мазов, Пальмов, Єрмилов) на передові рубежі останнього. укра-
їнське селянство у період з кінця ХІХ – першої третини ХХ ст., 
якщо говорити спрощено, переживало бум фольклорності. саме 
на цей період припадає створення на селах небувалої кількості 
фольклорних артефактів, серед яких народна картина посідає 
одне з чільних місць. Проте фольклорна насиченість на селі, яка 
нерідко приймала фольклорно-релігійні форми, та передчуття 
великих бід і потерпань спричинили появу в україні протягом 
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1920-х років масових рухів есхатологічно-містичного характеру. 
такі рухи можна віднести до релігійно-фольклорних або суто 
фольклорних явищ, оскільки в результаті містичних видінь саме 
фольклорно-творче «поле» значних територій зазнавало небува-
лої «наелектризованості». знаменитий Калинівський рух, який 
охопив майже усе Поділля, частину Київщини і півдня україни, 
творчо збудив і втягнув у вир містичної фольклорної діяльності 
не сотні й тисячі, а десятки тисяч людей. По дорогах знову пішли 
сліпі кобзарі з поводирями, на базарах і ярмарках багаточислен-
ні юродиві та жебраки-каліки виступали з пророцтвами щодо 
жахливого майбутнього, великі натовпи прочан мандрували 
до заповітних місць із піснями про Христа і дітозгубницю, про 
загублені ключі та кінець світу. По всій україні в провінційних 
містах і селах відродилися вже призабуті обряди апотропеїчного 
значення, серед населення поширювалися легенди про дива, роз-
повіді про містичні явища.

одним із наймасовіших був (починаючи з 1923 р.) рух «Кали-
нівського чуда» на Поділлі. у подальші роки на значній частині 
Правобережної україни було зафіксовано вже цілу серію чудес 
і легенд. Ще одним містичним центром, окрім Калинівки, стала 
т. зв. осафатова долина. Містичний рух швидко охопив Поділля, 
Волинь, Київщину. Він був таким масовим, що для груп прочан, 
які йшли з піснями до місць поклоніння, було влаштовано пункт 
харчування й ночівлі. судячи з «калинівських пісень», той рух 
мав есхатологічний характер. Його учасники співали апокрифіч-
ні пісні та балади про страшний суд і кінець світу, про антихрис-
та, «Калинівський хрест» і «Калинівське чудо».

серед поля хрест високий
з господом розп’ятим,
Всенький кулями пробитий,
Кров’ю обіллятий  17.

Більшість пісень було присвячено хресту і криниці.

 17 Попов П. до текстів т. зв. «Калинівських пісень». Етнографічний вісник. 
Київ, 1928.Кн. 7. с. 9.
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ой, у одній криниченці
совершилось чудесне діло  18.

люди переказували одне одному, що в Калинівці солдат стрі-
ляв у розп’яття сім разів, а на восьмий раз потекла кров, що ві-
щувала наближення кінця світу. В  осафатовій долині пастух 
побачив у криниці жіночу постать, з якої «утворилася» дівчина 
з розпущеним волоссям, потім, коли вона прорекла звістку про 
кінець світу, з рота в неї з’явився вогонь. Фольклорно-містич-
ний рух , пов’язаний з чудесами, мав також місце на Полтавщи-
ні (1928 p.). автори легенд передрікали великі біди для україн-
ського селянства і, на жаль, ті пророцтва збулися повною мірою. 
В одній з легенд якийсь чоловік побачив в ямі сніп жита, а в ньо-
му люди кубляться, наче у крові. дві дівчини пророкують: «зна-
йте, ось як сніп пов’язаний, так великий голод буде, а що люди 
у крові, так то велика різанина буде, і люди людей їстимуть»  19. 
В іншій легенді йшлося про те, як селянин їхав возом і знайшов 
на дорозі великого і колосистого снопа. Він узяв його й поїхав 
собі далі. Позаду йшли чоловік й жінка, які побачили, що сніп 
перетворився на труну, а «у тій труні було крови багацько». Чо-
ловік і каже: «Великий урожай буде, та нікому буде його збирати, 
бо спалахне війна і сила людей загине і потрапить у полон»  20.

Феномен народної картини в тому, що вона зовні не реагує на 
злободенні події. її фольклорна сутність спроектована на вічне, 
на той «вічний спокій», яким Малевич охрестив космологічний 
супрематизм. Показово, що Малевич, будучи пройнятий фоль-
клорно-містичним духом україни, яку часто відвідував, створив 
серію ескізів і картин стильово близьких до народної картини. 
до речі, самому Малевичу при звільненні з роботи у 1926 році в 
ленінграді інкримінували містику.

отже ХХ ст. з його страшними апокаліптичними реаліями, з 
його буднями голодоморів і кривавих розправ, сприяло надан-

 18 там само. с. 10.
 19 дмитрук Н. Про чудеса на Полтавщині 1928 р. Етнографічний вісник. Київ, 

1928. Кн. 7. с. 177.
 20 там само. с. 178.
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ню народній картині рис сублімуючої ідеалізації, гламурної кра-
сивості й просто красивості. Проте варто зазначити, що сюжет 
«ангел стереже дітей», який десь із середини 1930-х років почав 
поширюватись, також і есхатологічні мотиви з вогнем і кров’ю 
в іделічних краєвидах, вочевидь, є реакцією на відомі жахливі 
події ХХ ст. але зрештою, фактор гламурної красивості й про-
сто красивості став проявом захисної реакції селян, які відчу-
вали свою беззахисність перед зовнішніми силами зла, свою 
цілковиту залежність від непередбачуваних волюнтаристських 
планів і заходів радянської влади. Щодо цього народна картина 
є великим компенсуючо-цілющим фактором, функціонуючим у 
селянському культурному просторі ХХ ст. Красивість, символіка 
щастя, злагоди, безхмарного неба, побажальний пафос, кітчево-
космологічний оптимізм – все це, плюс народна ікона з її місце-
вим колоритом, місцевими типажами святих і наївною чистотою 
віри в чудеса зцілення, допомогло селянству вижити в часи лихо-
ліття, зберегти свою культуру і лишитися собою. Проте народна 
картина, як екзистенційний чинник і як художнє явище, набага-
то складніша ніж щойно поданий її загальний образ. Фактор зо-
внішньої красивості аж ніяк не зменшує її внутрішньої буттєвої 
сутності. її сюжети-жанри, варіативно поширені майже по всій 
території україни, мають різні витоки, наслідують різним, іноді 
іноземного походження, зразкам, проте їх образна основа, яку 
становлять типи персонажів, декоративні уподобання, певна 
хроматична гама, певного характеру аксесуари, в цілому є укра-
їнською. слово «красивість» щодо народної картини не є при-
низливим визначенням. Іншою в тих історичних умовах, у  тій 
екзистенційній ситуації народна картина бути не могла. однак 
у її сюжетних контекстах і образній системі перебувають руди-
менти давніх архетипів життєвої упорядкованості, космологічні 
схеми і проекції світового дерева, спірітуальний і містико-мі-
фологічний мотив («Перевезення») подорожі у потойбічний світ, 
казковий, водночас і давній обрядовий мотив шлюбу дівчини і 
тварини («оленка і олень»). ці жанри, сюжети і мотиви, до того 
ж такі жанри як «Козак і дівчина біля криниці», «ангел стереже 
дітей» з усіма їх варіантами і контамітаційними змінами, також 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



221

Аспекти просторового синтезу в українській культурі...

пейзаж як багатомотивний жанр, будуть більш детально розгля-
нуті у наступних розділах. також буде спроба визначити похо-
дження кожного жанру-сюжету, їх своєрідність, зв’язок з обря-
дами, усним фольклором тощо. Нині ж основним завданням є 
віднайти і визначити те спільне, що їх об’єднує, що забезпечує 
їх видову належність до народної картини. з цією метою розгля-
даю їх як утілення не статичної, а динамічної ситуації. як зазна-
чав корифей світового дизайну джордж Нельсон, «ми приходи-
мо до зростаючого розуміння того, що вивчення взаємозв’язку 
між речами ближче приведе нас до істини, ніж питання самих 
цих речей. з цим же зв’язана ідея, що шлях до істини, можливо, 
лежить через суперечності»  21.

якщо народна картина, як візуальний фактор, заступала міс-
це орнаменту в сільській хаті і, як вже було визначено, чимало 
рис і принципів орнаменту увібрала в себе, то сюжетно-ідейна, 
композиційна і образна складові народної картини походять 
з різних джерел і витоків, їх корені живляться в доісторич-
них пластах. Крім видової належності до народної картини їх 
об’єднує вже згадувана загальна фольклорність і те, що вони 
виникали не еволюційним шляхом. однак після виникнення і 
в результаті поширення, часопросторового функціонування 
спостерігаємо зміни еволюційного характеру, які в більшості ви-
падків призвели до спрощення, можна сказати, збіднення, у мен-
шості випадків до ускладнення і збагачення змістовно-образних 
аспектів творів. ця меншість випадків пов’язана із індивідуаль-
ною творчістю художників-селян, таких як М. Приймаченко, К. 
Білокур, а. рак, сестри І. та с. гоменюк, я. Ющенко, І. лисенко, 
І.  сколоздра та інші. Щоправда, усі щойно названі автори не 
були творцями народної картини. однак остання у їхній твор-
чості відігравала важливу роль. Наприклад, у роботах К. Біло-
кур раннього і середнього періодів портрет і пейзаж характерні 
своєю близькістю як до примітиву, так і до народної картини; у 
панно-картинах М. Приймаченко постійно обігруються власти-
ві народній картині мотиви «Перевезення», «Калиновий міст», 

 21 Нельсон джордж. Проблемы дизайна. Москва, 1974. с. 103.
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«річка і корабель» і сюжет-жанр «Козак і дівчина біля криниці»; 
у картинах я. Ющенка, зокрема пейзажах і портретах, стильо-
ві ознаки примітиву під впливом кольорових ефектів народної 
картини (червоний захід сонця) набувають посиленого емоцій-
но-експресивного ефекту. таке положення справ дозволяє у по-
дальшому аналізі сюжетів-жанрів і мотивів народної картини 
залучати до розгляду тісно пов’язані з орнаментом твори май-
стрів живописно-декоративного розпису і причетні до наївного 
міметизму твори художників-примітивістів. Проте, на наш по-
гляд, на цьому етапі розгляду народної картини доречною буде 
спроба більш конкретного або предметного визначення її по-
етики і темпоральності, тих її складових, внутрішніх і зовніш-
ніх рис, її загальної специфіки – усього того, що робить її само-
стійним видом народного мистецтва. Водночас є потреба більш 
детально поговорити про те спільне, що є в народній картині й у 
творчості сільських художників (народних майстрів). також про 
ті риси, які єднають народну картину і творчість художників, 
які наслідують здобутки «вченого» реалістичного мистецтва, але 
по-своєму інтерпретують його форми, тобто художників-примі-
тивів або наївних міметистів. для цього слід використати також 
мої колишні публікації – монографії та статті, у яких робилися 
спроби розв’язання цієї складної і досі не розв’язаної проблеми. 
Багато років досліджуючи народну картину, творчість худож-
ників живописно-декоративного розпису і тих, кого називаю 
наївними міметистами, не можу провести чітких ліній розмеж-
ування між цими видами народного мистецтва. Проте потрібне 
не чітке розмежування, а сума показових (типових) ознак, згідно 
з якими можна було б більш-менш впевнено визначити той чи 
інший вид народного образотворчого мистецтва.

якщо говорити загалом, то виникнення, поширення та факти 
експансії у певні періоди історії ХХ ст. народної картини є про-
явом т.  зв. видової фольклорної активності. остання, за моїми 
спостереженнями, в іконографічному фольклорі, який у даному 
разі не варто поділяти на вжитково-декоративний (прикладний) 
і власне образотворчий, виявила себе в першій третині та у дру-
гій половині ХІХ ст., коли масового характеру набуло створення, 
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а потім кустарне виробництво народної ікони. Видова фольклор-
на активність  22 буває більш масовою і менш масовою, такою, що 
має локальний, місцевий і регіональний характер, і  такою, що 
поширюється далеко за межі вогнища зародження. Вона стосу-
ється кераміки, вишивки, настінних розписів, мальовок і роз-
писів на папері, писанок, народної ляльки і, звичайно, народної 
картини. Масовість її та активність, також «популярність» пев-
них стильових і сюжетних аспектів були різні в різних регіонах 
і місцевостях.

колективний час  
як образний фактор народної картини

як вже зазначалося, народна картина почала входити в сіль-
ське середовище у першій третині ХХ ст. у сільській хаті, де за 
традиціями не було нічого зайвого, а панував суцільний функ-
ціональний раціоналізм, що дозволяє її назвати, подібно про-
пагованому ле  Корбюз’є будинку, «машиною для життя», на-
родну картину зустріли площинно-фігуративна народна ікона 
і відносно-фігуративна фотографія. ані ікона, ані фотографія, 
взяті у рамки вишитих рушників-божників, не суперечили 
орнаменту, чия образна мова є вираженням сакрально-ієрархіч-
ного і колективно-часового простору інтер’єру. Між тим народна 
картина, чия поетика близька до поетики орнаменту, підміняла 
собою останній, витісняла його. Будь-яке справжнє мистецтво 
як об’єктивно-закономірний процес, покликаний відтворювати 
образну сутність певного часу і певного конкретного простору, 
у  своїй основі колективне. однак «вчене» мистецтво і народне 
традиційне мистецтво різняться характером колективності, до-
мінуванням пріоритетів у опозиції «колективне-індивідуаль-
не». у «вченому» мистецтві колективний фактор є другорядним, 
оскільки стосується певного напряму, стильової належності. 
Водночас художня сутність твору, його ідейна основа, оригі-
нальність образного мислення стосуються характеру таланту та 

 22 Більш докладно про явище видової фольклорної активності див.: Най-
ден о. с. орнамент українського народного розпису. Витоки, традиції, ево-
люція. Київ, 1989. с. 13–15.
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індивідуальних творчих даних художника. у народному мисте-
цтві, зокрема, і в народній картині домінує колективний фактор, 
який визначає художню сутність і образний характер творів. 
ці сутність і характер здебільшого набувають значення стерео-
типів, тоді як індивідуальний фактор, здебільшого стосується 
формального статусу вміння і невміння. Проте це не заважає на-
родному мистецтву, зокрема народній картині, бути змістовно 
глибокими, інформаційно багатими, такими, в яких сутнісними 
є визначення онтологічно-ціннісних основ буттєвості. Все це – 
результат активного функціонування колективного фактору. 
Проте, що являє собою цей фактор? у чому його сутнісні основи? 
Що є ключовим чинником образної системи орнаменту і народ-
ної картини, самого сакрально-ієрархічного простору сільської 
хати? Пряму відповідь на ці питання дати важко. Можна лише 
припустити, що феномен колективності є властивістю самого 
часу. Часу сільської традиційної дійсності, котрий, як зазнача-
лося попереду, у своєму русі є більш повільний, ніж час міський 
(так його можна назвати), в якому домінує індивідуальне нача-
ло. «Колективний час» – образно виражений у народному орна-
менті. зазначу, що не у будь-якому орнаменті, а саме в орнаменті 
народного мистецтва, можна сказати, частково фігуративному 
орнаменті, зображення якого, наприклад, на писанці, рушнику, 
килимі «надає речі метафоричного простору єдності земного і 
космічного, людського і природного, в  основі чого лежать вже 
закони етнічно осягнутої красоти»  23.

спроба пов’язати колективне народне мистецтво з «колектив-
ним часом» сільського середовища була зроблена мною у моногра-
фії «орнамент українського народного розпису. Витоки, традиції, 
еволюція» (Київ, 1989). зокрема, у  підрозділі «Колективний час 
народного мистецтва». На маю думку, проблема часу, зокрема часу 
колективного, і нині залишається актуальною, тому скористаюсь 
вже напрацьованим матеріалом, тим паче, що та монографія ви-
дана досить обмеженим тиражем і не перевидавалася.

 23 Найден о. с. орнамент українського народного розпису. Витоки, традиції, 
еволюція. Київ, 1989. с. 30.
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«Характер зв’язку традиційного народного мистецтва з дійсніс-
тю зумовлювався особливостями її сприйняття і переживання в 
селянському общинному середовищі. Воно тривалий час збері-
гало ознаки такої ізольованої землеробської суспільно-виробни-
чої одиниці, суспільно-комунікативний характер якої К.  Маркс 
в «Начерках відповіді на лист В. І. засулич» визначив як «локалі-
зований мікрокосм  24. у ній злитість виробництва з природними 
циклами, зі змінами пір року сприяла збереженню в окремих ви-
падках особливого ставлення до часу, при якому дійсність, тобто 
в сучасному розумінні певний відрізок теперішнього, включала 
також минуле і майбутнє. ця властивість міфологічної (або обря-
дової) свідомості, коли час, локалізований в природі її фазами і 
циклами, усвідомлюється як щось зворотнє, і визначила умовний 
характер художньої мови традиційного народного мистецтва, 
і зокрема, орнаментального настінного розпису.

умовний колективно-обрядовий характер такого мистецтва 
визначив у окремих творах і особливий зв’язок змісту і форми, 
в  якому відбилося давнє колективне осмислення самої зобра-
жальності, що виражає вже раніше метафоризований смисл 
природних реалій. тому народне мистецтво можна визначити 
як мистецтво неіндивідуалізованого часу, часу природи, відкри-
того й абсолютного часу.

сучасна людина, яка живе в місті, особливо ділова, привлас-
нивши час («мій час»), живе в ньому як у капсулі якоїсь необхід-
ності, що відокремлює її від природи, інших людей. її відчуття 
часу різне, коли вона діє, чекає або пожинає плоди своїх діянь. 
згадаємо євангелістське індивідуальне начало, що виокремлює 
себе в колективному: «Мій час ще не прийшов, а для вас завжди 
час». «завжди час (якщо надати висловлюванню спрощеної од-
нозначності) і є буттєво-природний регламентований колектив-
ний час».

якщо для сучасного жителя міста або села природні нарікан-
ня на дефіцит часу, то для представника общинного селянства 
XIX і навіть XX ст. вони були незрозумілі, безглузді. захід сонця, 

 24 Маркс К., Енгельс Ф. твори. т. 19.с. 391.
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ранковий спів півня, зелене свято духмяних трав, збір урожаю, 
внесення в хату обрядового снопа тощо – все це повторювалося 
щодня, щоночі із року в рік, як те саме в своїй умовності і як дещо 
інше в своїй конкретності. Навіть свій вік людина сприймала не 
як тривалість в часі, а  як те, що було колись нею, але переста-
ло бути, і як те, що прийшло на зміну минувшому: «Молодість 
пішла – не сказалася, старість прийшла – не спиталася». В одній 
українській пісні літня жінка, яка «синів не женила, дочок заміж 
не віддавала», просить брата наздогнати її молоді літа; він їх на-
здоганяє і між ними відбувається розмова. цікаво, що М. При-
ймаченко в панно-розписі на сюжет цієї пісні зобразила молоді 
літа у вигляді ляльок-діточок в якомусь дивовижному вбранні й 
головних уборах, схожих на вінки.

Час людині потрібен не взагалі, а в певних одиницях виміру, з 
якими вона співвідносить і природу, усвідомлюючи її в конкрет-
них станах, відкидаючи «до» і «після» – елементи, що порушу-
ють фіксовану визначеність «зараз». звідси неповторність, оди-
ничність виокремлених штучним способом відрізків часу. Проте 
природний час є циклічним, повторюваним, а в цій повторенос-
ті умовним, як може бути умовним знижаюче «зараз», суміщене 
з нерухомою протилежністю «до» і «після». Все це розглянуто, 
звичайно, дуже схематично   25. Насправді в свідомості сучасної 
людини також присутній досвід циклічності, повторюваності 
часу, а індивідум із середовища рільницького селянства перспек-
тивно фіксував тільки «зараз» поза існуванням «до» і «після».

Питання стосується загальних світоглядних передумов, що 
впливають на процес кристалізації образної форми в художніх 
творах. тут наочно визначаються принципи відмінності й по-
дібності відносно того, що створене людиною і створене при-
родою. обидва принципи припускають подібність мистецтва 
і природи. але тільки по відношенню до нового ренесансного 
мистецтва можна твердити: «коли мистецтво подібне природі, 
то через ретельне дослідження того, що ми відкриваємо в творах 

 25 детальніше див.: Воронков с. с. об объективном смысле временных терми-
нов и оборотов. Философские науки. 1988. № 4. с. 42–51.
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мистецтва, ми проникаємо і в сили природи»   26, як це вдалося 
Н. Кузанському в його «грі в кулю».

В «протонатурному» народному мистецтві колективний 
суб’єкт усвідомлює природу як умовну систему космологічних 
метафор, а індивідуальний суб’єкт, відтворюючи цю систему, ду-
ховно олюднює її. При цьому час (художній також) у такій сис-
темі самоіснуючий і подієвий, як певне «завдяки» самого зобра-
ження, приуроченого до певного «зараз», як писанка, наприклад, 
приурочена до Великодня, а  сирні баранчики в Карпатах  – до 
дня поминання померлих. Характерно, що в кожному конкрет-
ному «зараз» народного мистецтва присутні якісні моменти «до» 
і «після». у відомій українській народній пісні осіннє сонце про-
тиставляється весінньому в життєвій персоніфікації «до» і «піс-
ля». Мати, відмовляючи сина сватати удовицю, говорить, що вдо-
вине серце як осіннє сонце, хоча і світить, та не гріє, «все холодом 
віє», а дівоче серце як весіннє сонечко, навіть коли заховається за 
хмари, все одно тепле. На нашу думку, це дуже наочний приклад 
розгорнутої метафори часу, де «зараз» – істотний момент форми, 
яка сама по собі семантична. у цьому – прояв стильового реа-
лізму спорідненого, олюдненого погляду на світ наче зсередини. 
саме тому вишивку, розписи на скринях, печах, внутрішніх і зо-
внішніх стінах хат, писанки тощо не можна вважати такими, що 
мають виключно естетичну функцію. орнаментальний декор на 
фасаді міського будинку або в його інтер’єрі і настінний розпис, 
зроблений до свята селянкою, ніяк не можуть бути ідентифіко-
вані, оскільки мають різне змістове наповнення, по-різному вза-
ємодіють з предметом, частиною якого стали. у першому випад-
ку предмет (дім, стіна) отримує додаткову художньо-естетичну 
якість, у другому ми маємо справу зі смисловим і функціональ-
но-художнім цілим у межах певного часу. це один із проявів 
синкретичності народного мистецтва, в якому форми предметів 
і зображення, так би мовити, виражають художньою мовою ті 
якості або властивості, які були приховані до певного часу, про-
те, завжди усвідомлювалися як складові їх внутрішнього змісту. 

 26 Кузанский Николай. сочинения: в 2 т. Москва, 1980. т. 2. с. 453.
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так само і селяни тих місцевостей, де створювались оригінальна 
вишивка, писанки, іграшки, розписувалися хати тощо, займа-
ючись господарством, ставали художниками тільки на певний 
час, у певний період року і життя. Проте художній талант, смак, 
навички, відчуття, які були складовою частиною духовного 
змісту їх життя, ніколи не втрачали. це – основа традиційності 
народного образотворчого мистецтва і один із принципів його 
колективності. 

цікавий приклад прояву зв’язку предмета (у даному випадку 
сільської хати) і зображення на ньому, так би мовити, рудимен-
тарного сприйняття предмета не тільки як об’єкта прикрашення, 
поверхні для нанесення зображення, а як фактора, що визначає 
зміст зображення, художньо-смислову його основу, знаходимо у 
о. левитської: «зустрічається часом бажання господині-маляр-
ки виправити хиби своєї старої покривленої хати: вирівняти й 
побільшити вікна, обводячи їх малюнками, «віночком» або про-
сто підведенням. «Хоч стара хата і валиться, а от розмальована, 
то все ніби веселіше», казала молода дівчина, що чепурила хату 
перед весіллям»  27. тут цінним є пояснення дівчини, яка дійсно 
була впевнена в тому, що коли хата «розмальована», то на душі 
стає веселіше. тобто душевний стан змінюється не від самого 
розпису, а від хати як цілого, де розпис є лише складовою час-
тиною. де хата розписується не тільки тому, що з’явилося таке 
бажання, а перед весіллям, і не назавжди, а на час весілля і до на-
ступного свята, коли стіни побілять і зроблять (або не зроблять) 
нові розписи. Інакше кажучи, розписи робилися не тільки для 
прикрашення хати, а  й для оживляючого перевтілення її з по-
кривленої старої на веселу, святкову, тобто для поновлення. Про 
функціонально-смисловий характер зображень в традиційному 
народному мистецтві (звичайно, нині він уже втратив колишнє 
значення й існує як ідея, що надає зображенню не лише худож-
нього, естетичного змісту, але й особливої «вітальної» значущос-
ті) свідчить також те, що один і той самий елемент або мотив 
орнаменту іноді має різні назви залежно від орієнтованості в 

 27 левитська л. о. селянський настінний розпис на Поділлі. с. 8–9.
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просторі. так, літні жінки в деяких селах ще наприкінці 1960-х 
років називали мотив, який в україні в основному відомий як 
«бігунець» або «кривулька» (хвиляста або зигзагоподібна лінія), 
«вужиком», «хвилькою», якщо він був зображений у горизон-
тальному положенні, і «хмеликом» – у вертикальному.

отже, горизонтально зображена «кривулька» семантично 
пов’язувалася з водою, а вертикально – з рослиною.

така диференціація (правда, вже зникаюча) свідчить про 
тривалість збереження в селянському середовищі колективного 
ставлення до зображень як до знаків і символів, а також про те, 
що її семантика, очевидно, не була універсальною, абстрагова-
ною, вона насамперед виявляла зміст предмета, його певне са-
кральне значення у функціональній ієрархії середовища»  28.

думаю, «колективний час» тепер вже у диференційованому, 
поділеному на різні аспекти вигляді заявив про себе у ХХ і ХХІ 
століттях, що знайшло вираження в мистецтві або у творчих 
проявах певних активних груп, таких як футбольні фанати з їх 
банерами, прапорами, плакатами і лозунгами, байкери з їх та-
туюванням й екіпіровкою та інші групи різного роду спільни-
ків і однодумців. зазначу, що ці групи були не штучно створе-
ні, а виникли природним шляхом та були покликані до життя 
самим часом. В образотворчому мистецтві ХХ ст., після появи і 
поширення фотографії і певної вичерпаності образних можли-
востей реалістично-класичних форм, актуальності набули т. зв. 
примітивні форми, а також форми, про які раніше йшлося як 
про деформовані внаслідок переосмислення ідей і предметів. 
тепер можна говорити про повернення у диференційованому 
вигляді «колективного часу» і певного неоміфологічного образ-
ного мислення. також відбувається певна конвертація колек-
тивного позасвідомого у візуалізований міф екранно-вітрин-
ного вторгнення в обивательську буденність. Народна картина 
ніби передбачала такий хід подій, таке якісно-модульне ко-
лективне переосмислення субстанційно-обрядових образів-

 28 Найден о. с. орнамент українського народного розпису. Витоки, традиції, 
еволюція. Київ, 1989. с. 32–34.
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атрибутів та їх перетворення в автономізований (фрагментар-
ний) світ вічних ідеалів. Нерідко ці обрядові образи-атрибути 
зберігають форми давніх архетипів часів тотемізму із менш 
або більш наявним елементом кітчевості або гламурності. дві 
основні ознаки народної картини  – зовнішньо-формальна і 
внутрішньо-образна відрізняють останню від живописно-де-
коративних аркушів сільських художників і від творів наївних 
міметистів. Щодо зовнішньо-формального вираження народна 
картина являє собою фігуративно-орнаментальне явище, тоді 
як творчість сільських художників, яких ще називають народ-
ними майстрами, становить орнаментально-фігуративне яви-
ще. саме у першому випадку орнамент підкорений фігуратив-
ності, тоді як у другому – фігуративність підкорена орнамету. 
Наївні міметисти або примітивісти («примітиви») з більшим 
або меншим наближенням до форм «ученого» мистецтва, ство-
рюють світ реальних умовностей. Народна картина, як прави-
ло, цей світ схематизує, символізує та ідеалізує, що становить її 
основну образну ознаку. Крім того, народна картина генетично 
покликана мати справу з архетипами, які вона озовнішнює, ви-
риває із системних контекстів, комбінує по-своєму, семантич-
но спрощує або ускладнює, надає базарно-товарної кітчевості 
або гламурності. темпоральність космологічної сфери вічного 
блаженства, омріяний світ схематичних присутностей і стерео-
типів ідеального «вічного спокою» є основними елементами 
поетики народної картини – по-новому перевтіленого «колек-
тивного часу» селянства.

фігуративні стереотипи  
і «оживлюючий» контекст орнаменту в народній картині 

якщо твори народних майстрів та наївних міметистів позна-
чені рисами індивідуально-авторської неповторності, мають 
адресність щодо манери, стильових і настроєвих особливостей, 
то народна картина майже позбавлена цих рис і якостей. Фак-
тор анонімності, імперсональності є одним із визначальних 
чинників її поетики. Щодо цього вона ближча до фольклор-
но-орнаментальної образності селянського середовища ніж до 
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міметичного фігуративізму «наївних» художників. справа у 
тому, що орнаментальна вишивка на рушниках, сорочках, ін-
ших речах, розписи печей, стін, скринь, писанки, витинанки 
тощо у принципі створювалися не для глядача і взагалі не для 
споглядання, вірніше, у  першу чергу, не для цього, а  для об-
рядового оживлення побутових речей, виходу на поверхню ре-
чі-предмета образа світобудови, підтвердження космологічної 
єдності людського і природного світів. Народна картина, маю-
чи генетичні зв’язки з орнаментом, вже була значно більше орі-
єнтована на глядача, на споглядаючу й оцінюючу особистість, 
однак зберігала в собі той обрядово-космологічний заряд, який 
мав силу в обрядовому обряджені (заквітчені) речей побутово-
го вжитку, надання їм сакрально-обрядових функцій. Між тим 
народна картина вносить у традиційний інтер’єр сільської хати 
космологічний образ «живої», фігуративно зображеної приро-
ди. остання, хоч здебільшого є імітацією певного природного 
стану, при наявності типових атрибутів (озеро, лебеді, рибак у 
човні, хатки, дерева, церква, вітряк тощо) або сцени зустрічі ко-
зака і дівчини, ангела і дітей над прірвою, «Перевезення» тощо, 
все ж зберігає, хоч і у послабленому вигляді, фактор сакраль-
ності й пов’язаний з ним принцип імперсональності. сакраль-
на імперсональність це не теж саме, що «автор невідомий», або 
«авторство не встановлене». це особливий, властивий саме для 
народної картини (також і для орнаменту) спосіб образного 
мислення певними символічними категоріями, чия інтуїтивна 
цілісність позбавлена будь-яких рефлексуючо-критичних роз-
глядувань. традиційне сільське середовище при цьому зазнає 
привнесення певного еклектичного змісту щодо нової ситуації, 
яка виникла в результаті взаємодії історичної, за гайдеггером, 
«екзістенційної» людини і фігуративно опредмеченої Природи, 
яка не має історії»  29.

 29 Ширше і повніше про історичну людину і позаісторичну Природу див.: Хай-
деггер М. разговор на проселочной дороге. Москва, 1991. с. 11–12.
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імперсональне авторство, феномен базару 
і образна мова народної картини

Жан Бодрійар у праці «до критики політичної економії зна-
ка» зазначає, що лише у ХХ ст. акт малювання і підпис художника 
набули й містять у собі «міфологічну вимогу справжності – мо-
ральний імператив, котрому довірилося сучасне мистецтво»  30.

селяни-художники свої твори не підписували, – зазначав ав-
тор цих рядків. ці твори не є автономними предметами, арте-
фактами, які містять у собі дійсність, ізольовану від середовища, 
в якому вони створювалися, а становлять локалізовані чинники, 
складові обрядового середовища. Фактор авторства і «магічний» 
знак підпису за цих умов просто був зайвим, ні про що фактично 
не говорив, оскільки твори виражали не суб’єктивний внутріш-
ній світ виконавця-індивіда, а ноуменальні інтенції середовища, 
конвенціональний код естетичної згоди в місцевих і – ширше на-
ціональних межах. Вони становили корелят дискурсу циклічно-
го культурно-обрядового традиціоналізму. Фактор оживлення 
водночас є фактором уведення (мотивно) орнаментованих (роз-
писаних, вишитих тощо) речей у сферу космологічних законів 
і відродження (часткового) атавістичних уявлень про планетар-
но-космологічні опозиції та паралелі. Присутність у традиційно-
му селянському середовищі є перш за все присутність природи 
в життєвій практиці людського існування. Фактор орнамен-
тального оживлення є свідченням того, що властивості природ-
них об’єктів і космічних сфер стають людськими властивостя-
ми, а  людські іпостасі набувають ознак космічно-планетарних 
об’єктів. апелюючи до максими П. тейяра де Шардена: «Життя 
більш реальне ніж живі істоти», варто осмислити значення реф-
лексії живих істот (людей) щодо самого життя в образі природи. 
рефлексія, якщо коротко, це – набута свідомістю зосередженість 
на самому собі і погляд на себе зі сторони, фактор самооцінки. 
рефлексивний погляд на себе через природу і на природу через 
себе усвідомлює такі речі, як рух і спокій, зростання, розквіт і 
визрівання, занепад, повторення і відтворення того самого. 

 30 Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. Москва, 2007. с. 130.
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Найповніше цим критеріям відповідає орнамент, у якому ритмі-
ка повторень містить елементи відтворення, динаміка руху врів-
новажується динамікою спокою»  31.

якщо в орнаменті, нанесеному на вжиткові хатні речі й на 
саму хату, на її стіни, піч, природа розчленована, розпорошена, 
поділена на елементи дії – повторюваної безкінечної і початково-
кінцевої, на мотиви симетрично-статичні й симетрично-рухли-
ві, на умовні антропоморфні, зооморфні й фітоморфні образи, то 
в народній картині природа постає як візуально присутня наяв-
ність у фігуративній статичності своєї явленості та в конкретній 
функціональній значимості образів-символів, більшість з яких 
виконує побажальні функції. звичайно, що народна картина да-
леко не однотипна. Наприклад, в її пейзажному жанрі поряд із 
схематичними, стереотипними краєвидами, зустрічаються емо-
ційно піднесені, романтичні, сентиментальні й фантазійні кра-
євиди. Контингент творців народної картини становлять куста-
рі, ремісники, сільські й містечкові аматори й умільці. Частина 
з них має незакінчену художню освіту, частина взагалі ніде не 
училася. Є художники, які працюють тільки на замовлення. роз-
роблені ними за певними зразками сюжети – «Козак і дівчина», 
«ангел стереже дітей», сільський пейзаж з вечірнім озером і хат-
ками, сюжет «оленка і олень», пейзаж з озером, замком і лебедя-
ми тощо поширюються серед односельців і мешканців сусідніх 
сіл. Художники-кустарі, продукція яких реалізується через ба-
зар, входять до певних корпоративних груп, між якими укладе-
на угода щодо монополії на певний сюжет, жанр, тему, матеріал, 
вид (картина, килимок, живопис на склі із вживанням кольоро-
вої фольги або без її вживання, шовкографія тощо). Принаймні 
таким чином був організований продаж народної картини на 
базарах Черкас, сміли, золотоноші наприкінці 1950-х  – почат-
ку 1970-х років. спираючись на власний досвід спілкування на 
базарах із продавцями, і в селах зі споживачами-власниками на-

 31 Найден олександр. Настінні розписи селянських хат уманщини 1900–
1950-х рр. як феномен обрядової орнаментики та фольклорно-космологічної 
образності. у кн. Найден о., Ходак І. Квітка на комині. Київ, 2013. с. 21–22.
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родної картини, можу зробити висновок щодо існування у періо-
ди активізації попиту досить чітко налагодженої системи вироб-
ництва і збуту народної картини. Відомі випадки, коли студенти 
художніх училищ заради заробітка наймалися «штампувати» 
певний сюжет. цікавим є той факт, що серед «стихійних» авто-
рів народної картини чимало сільських інвалідів-фронтовиків 
і жінок, які під час війни були угнані в Німеччину. також відо-
мо, що в селах і містечках художники, які створювали народну 
картину зазнавали утисків і переслідування численними інспек-
торами, які обкладали їх великими податками, штрафували та 
всіляко заважали працювати. Проте не буду торкатися проблем, 
пов’язаних із виробництвом і збутом народної картини, з осо-
бливостями її побутування в різних регіонах і місцевостях, з со-
ціальною, віковою, статевою й освітньою належністю їх творців 
і споживачів. ці проблеми, розв’язання яких потребує значних 
зусиль, лише опосередковано стосуються образної мови народ-
ної картини, її сюжетно-ідейних основ, космології тощо.

як вже зазначалося, не в усіх випадках народна картина по-
трапляла до сільської хати через базар, проте соціальний, смако-
вий і естетичний фактор базару є одним із визначальних чинни-
ків її поетики. Народний живописний розпис і твори наївного 
міметизму в силу ряду причин не є товаром. Натомість товаром 
були їх генетичні попередники – мальовка та лубочна картин-
ка, також і народна ікона, зокрема й ікона на склі. Через базар, 
ярмарок до селянських хат потрапляли вироби художнього тка-
цтва, вишивка, писанки, рядна, гончарська розписана кераміка, 
глиняні свищики, дерев’яні іграшки тощо. Проте у багатьох ви-
падках ці артефакти створювалися безпосередньо в хатах «для 
себе». але в умовах відносної регламентованості поведінки се-
лян заняття щодо вироблення цих артефактів здебільшого не 
були постійними, повсякденними, а, як правило, приуроченими 
до певних свят, мали сезонний характер. Художники, які створю-
вали народну картину, також як і селяни, що у певний час займа-
лися художнім ткацтвом, вишивкою, настінними розписами, 
писанкарством, формуванням і розписуванням керамічних ви-
робів тощо, були колективними особистостями. як і мистецтво 
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художників-селян народна картина опосередковано пов’язана з 
природою, яка для «вченого» мистецтва є натурою. Щодо цьо-
го народна картина є сублінатурною. Природа здебільшого в ній 
постає у вигляді умовно комбінованого космологічного стерео-
типу – ідеалу. Навіть ті художники-портретисти, які поєднують 
у своїй творчості образні аспекти народної картини і наївного 
міметизму, створюючи «з натури» портрет конкретної людини, 
насправді не передають риси реальної людини, а роблять копію 
свого сублінатурального уявлення про неї. Неодиночність народ-
ної картини, тенденції у ній до серіаційно-тиражних повторень 
є одним із факторів її образності, поетики і водночас забезпечен-
ня їй належного місця у просторі базару. звичне те, що ухвале-
не масовим попитом, прийняте масовими смаками або масовим 
несмаком – з елементами гламурності, кітчу, певної невмілості, 
може бути корелятивно з’єднане із масифікованою еклектичною 
комунікативністю базару. Проте такі речі як народна картина і 
похідні від неї побажальні картинки-символи, килимки-ідео-
грами світового дерева варті серйозного вивчення, культуро-
логічного аналізу. адже за відомим висловом Бартольда Брехта, 
«несмак мас глибше коріниться у дійсності, ніж смаки інтелекту-
алів». той факт, що народна картина виникла не на порожньому 
місці, що її потрапляння в сільську хату відбувалося здебільшо-
го через базар спонукає розглядати її принаймні з двох точок 
зору, або висхідних позицій: а) як легендарно-історичне явище, 
формально-образні (фігуративні) основи якого початково закла-
дені в картині «Козак Мамай» і б) як «формульне», схематичне, 
символіко-побажальне, орнаментально-опредмечене явище, що 
демонструють численні картинки-символи, килимки-ідеограми, 
пейзажі-стереотипи, екзотичні пейзажі та сцени з нетутешнього 
життя. Крім цих двох основних типологічних масивів народна 
картина має портретне та ілюстративне відгалуження, виконує 
функції своєрідно інтерпретованої ікони, з’являється у вигляді 
копій репродукцій відомих, повсюдно поширених реалістичних 
картин. цей додатковий допоміжний функціональний ряд на-
родної картини буде розглянутий у контексті аналізу двох осно-
вних масивів-частин явища.
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народна картина «малих форм».  
матеріал як основа образності.  

сюжетні й мотивні фактори
обряд і міф становлять сутнісну основу фольклору, зокрема 

народної картини як фольклорного явища. Нині не завжди вда-
ється розпізнати і визначити обрядове походження окремих об-
разів-символів, знаків, які можна розглядати по-різному  – і як 
залишки архетипів, і  як прояви фактору атавістичної аномалії, 
і просто як образ, що епіфанічно символізує свою наявність. На-
приклад, присутню у багатьох старих сільських хатах картинку 
на склі зі вживанням ефекту фольги (срібної, золотої та інших 
кольорів) «дівчинка з букетом» (назва, як і майже всі інші назви, 
звичайно, умовна) можна розглядати, по-перше, як таку, на якій 
фігурує видозмінений, пристосований до нових часів архетип не-
мовля, по-друге, образ дитини, який здавна був пов’язаний з тра-
дицією будівельної жертви, потім перетворився на об’єкт ангель-
ського захисту, а  згодом  – на самостійний образ безтурботного 
дитинства, яке захищає сама природа, даруючи людям очікувану 
радість цвітіння. такого роду картинки на склі, також на фанері 
та картоні, ще з котиками й особливо з парносиметричними голу-
бами серед квітів «голуб і голубка» продавалися на базарах, зда-
ється, з середини 1950-х років (найбільше інтенсивно) і приблизно 
до початку 1980-х років. робили їх кустарі-професіонали, умільці 
з міст і містечок, які добре розумілися на ринковій кон’юнктурі, 
знали характер попиту. останній залежав від кількох факторів: 
по-перше, вартість виробу мала бути дешевою або помірною; по-
друге, розмір мав бути порівняно невеликий, дещо більший роз-
міру стандартної поздоровчої листівки; по-третє, зображення 
мало бути чітким, ясним і однозначним, з перевагою лінійно-кон-
турного стилю; по-четверте, фактор «красивості» мав здійснюва-
ти елемент заквітченості. Причому квіти обов’язково мали бути 
не «живі», натуральні, а  штучні, умовні «альбомні», листівкові, 
типізовані. останній фактор забезпечував прийнятність виробу з 
точки зору звичності, засвоєності його образної мови. саме наяв-
ність фольги з її ефемерно-мерехтливим жеврінням крізь скло, з її 
крихкою невагомістю сухих пелюстків стала запорукою звичності 
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й прийнятності виробів у сільській хаті. її інтер’єр ще раніше був 
освоєний іконою з пишним фольговим окладом – теж кустарним 
виробом. такі ікони створювались в умовах занепаду, фактич-
ної відсутності колись масового і своєрідного народного іконо-
писання. у них, здебільшого писані на дошці святі, підмінялися 
репродукціями не найкращої якості, зате лики святих, зокрема 
Богоматері з Немовлям, Христа, св.  Миколая Чудотворця та ін-
ших підфарбовувалися для виразності і оточувалися фольговими 
вибагливо-пишними узорами окладу. оманливе багатство таких 
імітаційних ікон, вірніше фольговий сурогатно-кітчевий образ 
цього багатства, був для села прийнятний в умовах знищення ра-
дянською владою церков та ікон, також в умовах тих злигоднів, 
які потерпало довоєнне і повоєнне село.

Фактор імітаційності цих ікон, у яких головним імітаційним 
матеріалом була фольга – дещо зовнішнє без внутрішнього, до-
сить вибагливо і винахідливо створена імітація справжнього 
срібла і коштовних каменів, перлів, спонукав їх альтернатив-
ність щодо справжніх, писаних на дошках (теж імітаційних, але 
по-іншому) народних ікон. останні, як зазначалося, були ото-
чені «буферною» зоною вишитих рушників-божників. Проте 
фігуративність зображених на них святих була частковою, май-
же позбавленою об’єму. Частковою можна також назвати фігу-
ративність розглядуваних картинок на склі, які у сільській хаті 
адаптувалися завдяки поєднаній у них площинній фігуратив-
ності народної ікони і бутафорсько-таємничому блиску фольги 
крізь глянцеві полиски скла. саме простота і наївно-кітчевий 
характер таких картинок, до того ж їх символічний або алего-
ричний зміст, зображальна чіткість, смислова конкретність і 
образна умовність дозволили їм більш-менш безконфліктно пе-
ребувати у суворому, майже аскетичному середовищі традицій-
ного інтер’єру сільської хати.

Нам зараз важко уявити або відтворити образно-смисловий 
характер цього середовища, його сакральну буттєву сутність. 
Ми живемо у середовищі, де всі основні матеріальні засоби жит-
тєзабезпечення розподіляються. те, що видобувається, виробля-
ється в якихось далеких від нас центрах, які ми лише приблизно 
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уявляємо, все це розподіляється: світло – по лампочках, вода – 
по кранах, тепло – по батареях, газ – по конфорках. також роз-
поділяється по телевізорах, телефонах, комп’ютерах, айфонах 
комунікативний фактор і світовий інформаційний ресурс. у цих 
умовах час, який не треба витрачати на видобування, доставку та 
експлуатацію ресурсів життєзабезпечення, людина привласнює 
і використовує на свій розсуд. отже, фактор розподілу ресурсів 
сприяє присвоєнню особистістю собі вивільненого (здобутого) 
часу. В умовах архаїчного села (а такими в україні залишилась 
більшість сіл аж до кінця 1980-х років; чимало є і нині), де майже 
усі ресурси життєзабезпечення здобувалися, час, як вище зазна-
чалося, був колективним. Він за законами природи об’єктивно, 
природним шляхом, розподілявся для виконання різних необ-
хідних, залежних від пори року, місяця, тижня, дня, часу доби 
завдань. останні зазвичай були очікувані, звичні, «погоджені» 
з місцевими природно-кліматичними особливостями. цим був 
забезпечений ритмо-орнаментальний характер колективного 
часу. тому ніяке інше мистецтво крім народної картини, зокрема 
її посланців-картинок на склі, не могло безконфліктно існувати 
у традиційному хатньому інтер’єрі.

Проте для того щоб не суперечити середовищу, ці картинки, 
серед яких найбільш масовими і майже повсюдними були «голуб 
і голубка» або «два голуба серед квітів», зображені на склі, фане-
рі, картоні, зрідка на полотні, мали бути причетними до певної 
фольклорної, у даному разі фольклорно-кітчевої символіки. така 
причетність забезпечує прийнятну для селян образність, ство-
рену шляхом поєднання утилітарно-символічних стереотипів і 
космологічних складових світотворення. Перш ніж розглядати 
конкретні твори варто здійснити невеликий екскурс у царину те-
оретичних розвідок щодо фольклорних форм, мотивів, сюжетів 
та історії їх походження, закономірності їхньоъ еволюції у часі й 
просторі, характеру сучасного функціонування. зазначу, що без 
цього екскурсу картинки з дівчинкою, квітами, голубами, які по-
любляли селяни у 1950-ті – 1970-ті роки, здаватимуться спроще-
но-дешевими, навіть вульгарно-кітчевими виробами, зразками 
наївного обивательського символізму і базарного несмаку. таки-
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ми, до речі, вони бачилися міській інтелігенції у повоєнні роки 
та приблизно до середини 1960-х років, коли «культурна орієн-
тація» інтелігенції замикалася на творчості художників-перед-
вижників і представників соціалістичного реалізму або соціа-
лістичного натуралізму, як характеризував цей метод анатоль 
Петрицький. дані позиції, підтримувані радянським партійним 
офіціозом, почали слабшати, коли на авансцену культурного 
життя вийшла творчість видатних сільських художників  – К. 
Білокур, М. Приймаченко, т. Пати, г. собачко, л. Миронової, Н. 
Білокінь, с. та І. гоменюків та багатьох інших майстрів. тоді ж з 
успіхом пройшли у Києві виставки Ф. Манайла, с. отрощенка, 
т.  яблонської  – художників, які у своїх творчих пошуках орі-
єнтувалися на народну, фольклорну культуру, не відкидаючи її 
базарно-кітчевих варіантів. у  справі реабілітації народної кар-
тини, зокрема і розглядуваних базарних картинок, значну роль 
також зіграло мистецтво модернізму, західного та українського 
авангарду 1910-х – 1920-х років, яке, починаючи з 1960-х років 
повільно, але невпинно входило в культурний простір Києва, 
львова, Харкова, одеси й інших міст україни. усі ці процеси 
дали змогу художникам, насамперед мистецтвознавцям, зверну-
ти увагу на народну картину, зокрема і на розглядувану базар-
но-кітчеву картинку. але ще доволы довго це мистецьке явище 
ігнорувалося музеями, не сприймалося художниками і мисте-
цтвознавцями-пуристами, які народним вважали лише «кла-
сичне» орнаментальне мистецтво. Між тим, як бачимо сьогодні, 
останнє і народна картина (картинка) дещо іншою образною мо-
вою ніж орнамент говорить про ті ж самі вічні основи людського 
перебування в світі, такі як рід, дитина, віра, родина, вірність, 
любов, добробут, стабільна космологічна ієрархія, буттєво-цін-
нісні критерії існування.

Певний схематизм, лаконічно-конструктивний стереотип 
картинок із голубами і дівчинкою говорять про їх фрагментар-
ний або цитатний характер. сумнівів немає, що вони колись 
належали як складові, до більш розлогих і складних сюжетних 
побудов, а пізніше були вилучені з них і набули самостійного зна-
чення у вигляді окремих мотивів, цитат, фрагментів. При цьому, 
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набувши самостійності, вони набули і композиційної заверше-
ності, смислової окресленості й символічної однозначності. На 
їх прикладі ми бачимо як фрагментований, цитований мотив 
стає окремим сюжетом. таке явище спостерігається не тільки в 
образотворчому фольклорі, а й в усіх сферах фольклорної твор-
чості. Проте такий погляд на характер еволюції фольклору не 
для всіх прийнятний. деякі представники «старої» школи і досі 
впевнені, що мотив походить не від сюжету,а, навпаки, – сюжет 
від мотиву. тобто, за їх твердженням, ціле розвинулося з части-
ни, а не частина є фрагментом початкового цілого. Наперед за-
значу, що і перші, і другі процеси мають місце у фольклорі, проте 
переважну більшість становлять ті, які вказують на пріоритет 
цілого над частиною або сюжету над мотивом. у  моїх «гіпоте-
тичних нотатках» «Про появу іконографічних і вербальних об-
разних форм у народному мистецтві та закономірності їх існу-
вання», опублікованих у 2005 році, робляться спроби віднайти 
закономірність або критерії виникнення певних форм (сюжетів, 
мотивів, елементів) у фольклорі. для цього потрібно дати від-
повідь на такі альтернативні питання: а) чи виникають форми 
спочатку у недосконалому, примітивному вигляді, а потім вдо-
сконалюються, «кристалізуються», «шліфуються»; б)  чи фор-
ми виникають одразу в готовому вигляді, або в такому вигляді 
привносяться іззовні, а потім, у процесі функціонування зазна-
ють втрат, спрощення, схематизації? Проте з’ясувалося, що до 
цих питань слід додати ще наступні: 1) Чи існують форми (саме 
форми, а не образи), які дійшли до нас із глибини віків в незмі-
неному вигляді; 2) Чи форми, які ми вважаємо давніми, функ-
ціонували (були в процесі еволюції) безперервно, чи протягом 
певного часу перебували в забутті, полишали процес функціо-
нування, а згодом пригадувалися, відновлювали свій традицій-
ний вигляд? 3) Чи пригадувані, відновлювані форми становлять 
давні архетипи, а факт їх виникнення (пригадування) є явищем 
атавістичної аномалії? одразу ж зазначу, що дати вичерпну від-
повідь на ці питання дуже важко. Проте досвід практичної та 
аналітичної роботи з конкретними матеріалами дозволяє ствер-
джувати щодо відсутності фактора поступового (протягом віків) 
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удосконалення, «кристалізації» та «шліфування» фольклорних 
форм. Навпаки – наявним є факт виникнення або привнесення 
іззовні форм у готовому, довершеному вигляді. Не дали резуль-
татів пошуки варіантів композиційного й образного формуван-
ня картини «Козак Мамай». цей факт у свій час здивував дани-
ла Щербаківського і викликав певні сумніви щодо сповідуваної 
ним теорії «кристалізації». урешті-решт матеріали, подані у пра-
цях В. Вернадського, В. Проппа, М. Вавілова, В. саболчі, с. Бібі-
кова дозволили зробити висновок щодо початкової складності 
й досконалості, як наприклад, видів рослин, так і фольклорних 
форм і поступового їх спрощення, схематизації, типізації. Факт 
парадоксальний, загадковий, але дослідним шляхом доведений. 
Водночас був зроблений висновок і щодо зворотнього процесу 
вдосконалення, «шліфування», «кристалізації». але це процес 
етапний, тимчасовий, який не стосується глибинних закономір-
ностей виникнення (з’явлення) і функціонування живих орга-
нізмів і фольклорних форм  32.

тепер є підстави стверджувати, що базарні картинки з ді-
вчинкою і голубами на склі та інших матеріалах є композиційно 
завершеними фрагментами якихось більш «розлогих» компо-
зицій або мотивами якихось більш складних сюжетів. ці ком-
позиції та сюжети, слід думати, становлять космологічні побу-
дови, основою яких є ідеограма світотворення, космологічний 
архетип світоустрою, який зберігає у собі якості символа і певні 
фольклорно-метафоричні основи. 

опредмечення орнаменту.  
міфологічна, колядна і казкова образність.  

світове дерево
дещо складнішою проблемою ніж композиція і фрагмент  – 

є проблема сюжету і мотиву у фольклорі. тут справа стосуєть-
ся видів фольклорної творчості, якими у поетично-пісенному 
фольклорі є міф, родовий переказ, казка, колядка, обрядова піс-

 32 див.: Найден о. с. Про появу іконографічних і вербальних образних форм 
у народному мистецтві та закономірності їх існування. у кн. Найден о. Міф. 
Фольклор. Форма. образ. Київ, 2016. с. 128–145.
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ня, зокрема й весільна. Між тим, у образотворчому фольклорі не 
такий чіткий видовий і жанровий розподіл. адже життя фоль-
клорного артефакту в селянському традиційному середовищі 
досить коротке і залежить від багатьох факторів, які можна на-
звати зовнішніми. Піч, стіни хати, розписані геометрично-рос-
линним орнаментом на Великдень або на випадок весілля, зали-
шалися такими тільки кілька місяців, потім забілювалися і на їх 
місці з’являлися або не з’являлися інші розписи. розписане на Ве-
ликдень куряче яйце (писанка) зазвичай не доживало до наступ-
ного свята. розписані миски, глечики, глиняні іграшки доволі 
швидко розбивалися, ламалися. Вишиті рушники, сорочки не 
вважалися творами мистецтва, а використовувалися (їх носили, 
прали) як хоч і обрядові, але утилітарні речі. тому орнаменталь-
не мистецтво, яке створювалося здебільшого до певного свята і 
«оживало», активно функціонувало під час тривання святково-
обрядового процесу, містило в собі загальну космологічну, зна-
ково-емблематичну символіку. Емблема світового дерева («ва-
зон») – переважно вертикальна мотивна побудова, хвиляста або 
зигзагоподібна лінія із «рудиментарними» вазонами – мотивна 
горизонталь, у  принципі становили образи радше загального 
знаково-космологічного, ніж символічного характеру. Наповне-
ння символічним смислом фольклорних зображень почалося 
досить пізно, а  саме  – у 1920–1930-ті  роки, коли схематичний, 
умовно-знаковий орнамент зазнав опредмечення, що, до речі, 
можна вважати локальним проявом удосконалення, «кристалі-
зації». у орнамент почали проникати предметні форми – птахи, 
риби, «натуральні» квіти й листя, людські постаті. у даному разі 
маю на увазі орнамент на стінах, печах, писанках, кераміці, со-
рочках, рушниках, а не той реліктовий, атавістичний орнамент 
вишивки з богинями і вершниками, який інтерпретує Б. риба-
ков. Відтак, опредмечення орнаменту вплинуло на посилення у 
нім фактора символізації. думаю, що на посилення символізації 
також вплинула тенденція дифузного проникнення в образот-
ворчий фольклор образів і мотивів усного, пісенно-поетичного 
фольклору. останній до того часу пройшов доволі великий шлях 
сюжетно-мотивної фрагментації – від родових переказів, міфів, 
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казок до колядок й інших обрядових пісен  33, шлях спрощення, 
схематизації, водночас і конкретизації символічних фольклор-
них образів. останні, крім посилення символічного значення, 
тобто набуття певної однозначності, ще в окремих випадках на-
бували метафоричного звучання. Наприклад, сюжетна, оповід-
на колядка, на мій погляд, якщо казати дещо спрощено і пря-
молінійно, більш символічна і метафорична ніж казка, одним із 
мотивів якої є колядка. Казка, порівняно з родовим переказом, 
міфом є більш метафоричною і символічною. Проте, цей аргу-
мент можна вважати гіпотетичним. Є багато міркувань щодо 
казки і міфу. як на мене, найбільш вдалими щодо цього є ви-
значення В.  Проппа, який був прихильником дійовості факто-
ру переосмислення. якщо казати спрощено – обряд, початковий 
смисл якого втрачався і переходив у свою протилежність, ста-
вав причиною виникнення казкового сюжету. сюжет виникає не 
еволюційним шляхом безпосереднього відображення дійсності, 
а  шляхом її образно-смислового переосмислення, в  результаті 
якого початкове значення дійсності й самого обряду змінюєть-
ся на протилежне. Щодо цього вагоме значення для даної пра-
ці, зокрема для наступних її розділів, має виявлена В. Проппом 
змістовна і формальна різниця між міфом і казкою. «Під міфом 
тут буде розумітися оповідь про божества або божественні іс-
тоти, у дійсність котрих народ вірить. справа тут у вірі не як у 
психологічному факторі, а історичному. Міф і казка різняться не 
щодо своєї форми, а  щодо своєї соціальної функції. соціальна 
функція міфу теж не завжди однакова і залежить від ступеня 
культури народа. Міфи народів, які не дійшли у своєму розви-
тку до державності, – це одне явище, міфи древніх культурних 
держав, відомих нам через літератури цих народів, – явище вже 
інше. Міф не може бути відмінний від казки формально. Казка і 
міф (особливо міфи докласових народів) іноді настільки повно 
можуть збігатися між собою, що в етнографії і фольклористиці 
такі міфи нерідко називають казками. такі міфи не «варіанти», 

 33 див. Найден о.с. образ воїна в українському фольклорі. семантичні та об-
разні аспекти. К., 2005. с. 140–200.
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а  твори більш ранніх стадій економічного розвитку, які не за-
губили ще зв’язку зі своєю виробничою базою. те, що у сучасній 
європейській казці переосмислено, в них нерідко тримається у 
своєму початковому вигляді»  34.

звичайно не з усім, що висловлює видатний учений можна 
погодитися. Насамперед, із твердженням, що «міф не може бути 
відмінний від казки формально». думаю, міф відрізняється від 
казки не лише образно і змістовно, а  й за сюжетом, його фор-
мально-структурним характером. Проте, знаходячи певні відпо-
відності між міфом і казкою, В. Пропп, на мою, думку, ближчий 
до положення речей ніж його опонент К. леві-строс, який не так 
багато спільного вбачав між міфом і казкою 35. Щодо цього можна 
зазначити, що В. Пропп ширше дивився на міфи, диференціював 
їх. Між тим правий і леві-строс, коли стверджує, що міф більше 
космологічний ніж казка. Проте є чимало казок, в яких фігуру-
ють елементи-мотиви, характерні для міфів і навпаки. думаю, 
що колядка або весільна пісня, яка у своїх архаїчних, реліктових 
варіантах є мотивом казкового сюжету (хоча не виключено, що 
є мотивом сюжету міфу або одного з його більш дрібних сюже-
тів) є більш космологічним об’єктом ніж казка. Не виключаю, що 
висновки без детального доказового аналізу можуть здатися не 
зовсім коректні, але гадаю, що приклади весільних пісень і коля-
док здатні переконати у справедливості цих висновків.

у весільній пісні, обрядові витоки якої пов’язують її водночас 
із міфом і казкою, звучить загадка:

зажди, зажди, красна панно,
загадаю тобі відгадоньки:

 34 Пропп В. я. исторические корни волшебной сказки. Москва, 1986. с. 27–28.
 35 «Казки побудовані на більш слабких опозиціях ніж ті, які існують у міфах: 

вони не космологічні, метафізичні або природні, як ці останні, але частіше 
локальні, соціальні або моральні. Казка містить більше можливостей для 
гри, перестановки у ній відносно вільні й поступово набувають певної ви-
падковості». леви-стросс К. размышление над одной работой Владимира 
Проппа. у збірн. зарубежные исследования по семиотике фольклора. Мо-
сква, 1985. с. 20.
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у полі стоїть три криниці,
Над тими криницями сонце обійшло,
Над тими криницями місяць освітив,
Над тими криницями стоїть явір зелений,
На том яворі сидить сокіл ясний,
На том соколі собольова шуба.
Над тими криницями сім зір зійшло,

«Красная панна» відповідає:
Що три криниці – моє життє,
ясний місяць – то мій свекорко,
ясне сонце – моя свекруха,
ясний сокіл – то мій діверко,
тиї сім зір – то мої сім зовиць,
а твої сім сестриць»  36.

у даному разі криниці – символ життя: три вікові періоди – 
молодість, зрілість, старість. Пісня із циклу «Вирядження мо-
лодих до шлюбу» становить образ-метафору і, будучи рудимен-
том обрядів, пов’язаних із тотемізмом, набуває космологічної 
семантики. семантичне поєднання земних, антропоморфних 
(свекорко, свекруха, сім зовиць) і космічних (місяць, сонце, зорі) 
об’єктів-образів свідчить про сприйняття родинної ієрархії як 
буттєво-ціннісного фактора, головного символу навколо якого 
групуються інші символи.

ой на дунаю, на бережечку
стояла золота корабійка.
В тій коребійці красная панна
Шила брату, вишивала кошульку (сорочку)
На ковнірці зоря і місяць,
На пазушках райські пташки,
На рукавцях сивці-голубці,
а на придолі тури й олені.
як ти, брате, будеш женитися,

 36 Колядки та щедрівки. Київ, 1965. с. 272.
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Місяць і зоря будуть світити,
райські пташки будуть щебетати,
сивці-голубці будуть гукати.
тури й олені будуть скакати.
а вжеж ти, брате, оженився,
Місяць і зоря за хмару зайшли,
райські пташки в рай полинули,
сивці-голубці – на нові сінці,
тури й олені в ліс подибали 37.

Колядка, яку я вже неодноразово наводив у своїх працях, 
здається, увібрала у себе суть народного мистецтва, зокрема й 
народної картини, в  якій важливим, насамперед, є фактор по-
дієвості. Підкреслю – подієвості, а не споглядання. Подієвість у 
даному разі побажальна, оскільки сорочка вишивається на честь 
конкретного випадку – весілля. тут, крім усього, ще є натяк на 
сезонний характер творення артефактів у народному мистецтві. 
сорочка, яка будучи вишитою, стає космологічною водночас 
і міфологічно-казковою. Про це говорить просторово-часове 
осягнення небесних і земних образів-атрибутів у їх горизонталь-
но-вертикальній опозиційній єдності. Фактори бінарності, як то: 
виникнення – зникнення; активність – пасивність; оживлення – 
вмирання, сприяють міцності структурного каркасу твору. Кос-
мологічно жива картина вишитої сорочки («кошульки») являє 
нам образ світового дерева з його верхнім, середнім і нижнім 
ярусами, які репрезентують райські пташки, сивці-голубці, тури 
й олені. зазначу, що образ світового дерева інших конфігурацій 
з іншими, але функціонально однаковими образами-атрибутами 
можна побачити на писанках, розписах печі та стін хати, на тра-
диційному весільному караваї. там фігурують і райські пташки 
і «сивці-голубці» і тури й олені, і  лебеді, і  півні, і  риби (на пи-
санках) та інші образи-символи, які разом з іншими синкретами 
(пісня, казка, прислів’я, загадка, молитва…) наповнюють смис-
лом присутності хатній космос.

 37 Колядки і щедрівки. К., 1965. с. 448.
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у наведеній колядці, фактично як і в усьому традиційному 
народному мистецтві, частково і в народній картині, присутня 
діалектична єдність-суперечність життя і смерті як факторів 
метафоричної повторюваності виникнення і зникнення, що від-
повідає самій специфіці фольклору, у якому твори створюються 
не на віки, а  на певний період їх обрядової актуальності. Про-
те зникають вони (поки існує середовище) теж не назавжди, а до 
чергового свята, обряду, сезону, коли знову з’являються на світ у 
дещо зміненому (ускладненому, удосконаленому або у спроще-
ному, збідненому) вигляді. звичайно те, про що в них йдеться, 
хоча створюється і на побутовому ґрунті, але стосується важли-
вих буттєвих, онтологічно-ціннісних засад людського існування. 
людина в природі не самотня, їй сприяють місяць і зоря, меш-
канці вирію, реальні птахи і лісові звірі, з якими вона, як один 
із об’єктів світового дерева, можна сказати, подієво контактує. 
однак це контактування має характер магічної дії; оскільки пе-
ребування «красної панни», ім’я якої не назване, у  золотій ко-
рабійці на дунаї показує її сакральне походження. Щодо цього 
дана колядка ситуаційно і, навіть в окремих деталях зближена 
із казкою у записі Ю. яворського, в якій дівчина-вишивальниця 
(латентна царська дочка) їде на кораблі через море (у потойбіч-
ний світ), де, завдяки вишитим рушникам, після низки пригод, 
стає дружиною царя  38.

здається у міфах, зокрема «туземних», доісторичних ані царя, 
короля, ані принцеси, царевича немає. у казках, колядках вони 
фігурують, але, на мою думку, насамперед не як носії державної 
влади, політичні лідери, а як представники небесно-сакральних, 
божественних сфер, нерідко у вигляді суто вербальної, обрядо-
во-умовної образності. На березі (дереві) «сив сокол» сидить, да-
леко видить.

Видить же він на морі корабля.
На тім кораблі панна Марія.
Шила кошулю своєму крулю.

 38 яворский Ю. а. Памятники галицко-русской народной словесности. Киев, 
1915. с. 135–138.
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Коло коміра місяць та зоря,
Коло пазушки золоті ланцюжки,
Коло рукавців різні пташечки,
Коло пеленів тури-гулені (олені) 39.

далі подібно до попереду наведеної колядки місяць і зоря бу-
дуть світити, золоті ланцюжки – брязчати. у цій колядці усе про 
що йдеться бачить сокіл, який сидить на дереві (березі). отже, 
разом із зачином, експозиційною частиною власне дієва частина 
колядки становить космологічне поєднання дерева, птаха, моря, 
корабля, жінки її «круля» і сорочки, яка є магічною завдяки ви-
шитій на ній космологічній ідеограмі образно близькій до світо-
вого дерева. Відтак і у цій, і  у попереду наведеній колядках і у 
багатьох інших, сюжети яких є колишніми казковими мотивами 
«вимальовується» певний прообраз майбутньої народної кар-
тини, зокрема певного пейзажного жанру, в якій космологічно 
з’єднані світ реальний та метафоричний, умовно-символічний – 
землі, води, неба, дерев, птахів (голуби, лебеді), звірів (олені), 
людей (дівчина у човні, у альтанці, на березі озера). світ, який і 
формально і змістовно зберігає у собі обрядову побажальну сим-
воліку, ще не втратив зв’язків із обрядовим небесним і підзем-
ним потойбіччям.

На тій сосенці колисочка висить.
а в тій колисочці сличная пані лежить.
її кличуть три голоси  40.

ця «сличная пані», народжена деревом, як і дівчина-виши-
вальниця на кораблі, або у хитай-колисці у рогах оленя, або у те-
ремі, побудованому на сімдесят сьомому розі оленя, – божество, 
предок, виходець із потойбіччя. її образ, разом із іншими симво-
лічними образами-атрибутами становить значущий фактор до-
сить поширеного жанру народної картини. Походження остан-
нього більш пізнє ніж інших жанрів, але образно-змістовний і 
символічний чинник картини був здавна закладений у міфах, 

 39 Колядки і щедрівки… с. 448.
 40 там само. с. 396.
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казках, колядках, як певний синкрет міжвидової фольклорної 
єдності. отже, у  багатьох народних картинах бачимо ідеогра-
мічно виражену планетарну вертикаль світового дерева або зде-
більшого її фрагменти у вигляді цілісних умовно-символічних 
образних, нерідко симетричних, композицій.

Планетарна вертикаль світового дерева у повному заверше-
ному вигляді зустрічається лише в колядках. у народній картині 
вона не повна і найчастіше поєднана з горизонталлю симетрич-
ного подвоєння. у  більшості пейзажно-«натуральних» картин, 
хоч домінує принцип симетрії, вертикаль і горизонталь розчи-
няються одна в одній. Критерії космологічної колядки посту-
паються місцем казці й міфу. типізованість казки, її певна зу-
мовленість («заданість»), формульність є досить наявною після 
опублікування у 1928 році праці В. Проппа «Морфологія казки». 
у подальших роботах В. Пропп, за словами К. леві-строса, «від-
мовився від формалізму і морфологічного аналізу, присвятивши 
себе порівняльно-історичним дослідженням зв’язків фольклору 
з міфом, ритуалом і соціальними інститутами   41. Власне поле-
мічний діалог між двома видатними вченими стосувався т.  зв. 
формалізму і структуралізму, їх методів дослідження і результа-
тів. Проте, на мою думку, головним фактором полеміки було (або 
стало) з’ясування специфіки міфу і казки, що є у казці міфічного 
і у міфі казкового. зрештою з’ясувалося, що історичні корені ча-
рівної казки сягають архаїчного міфу, що є чимало спільних рис 
у казці й міфі, проте також є низка невідповідностей, різниць. Ще 
о. Веселовський у «Порівняльній міфології та її методах» вису-
нув питання щодо основних і вторинних казкових форм. «осно-
вні форми або загальні риси, які не змінюються о.  Веселовський 
зближував з міфами і навіть, більше того, не заперечував можли-
вості з’ясувати з них походження будь-якої казкової літератури. 
Вторинні же форми не можуть бути з’ясовані з міфу, вони на-
лежать власній історії казки, її стилістиці. цьому поділу форм 
о. Веселовський надавав велике значення, він стверджував, що 

 41 леви-стросс К. размышления над одной работой Владимира Проппа. у кн. 
зарубежные исследования по семиотике фольклора. Москва, 1985. с. 9.
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лише «коли цей поділ буде зроблений, міфологічна екзегеза від-
чує вперше твердий грунт під ногами  42. сам В. Пропп знаходив 
багато форм і варіантів взаємодії казки і обряду та міфу, «навіть 
випадки повного збігу обряду і звичаю із казкою»  43. учений до-
водить, що окремі нині незрозумілі обряди «через казку отри-
мують своє справжнє висвітлення   44. також він стверджує, що 
окремі міфи, зокрема докласових народів, мають усі підстави на-
зиватися казками. однак із контексту розміркувань ученого ви-
ходить, що міф первинний, а казка вторинна. Хоч він розглядає 
їх як продукти певного мислення, однак зазначає, що визначи-
ти і пояснити їх буває неймовірно важко  45. опонент В. Проппа 
К. леві-строс у казці (чарівній) знаходить строкатість, смислову 
багатозначність, яскравість і водночас одноманітність і повто-
рюваність. Він, слідом за В. Проппом, стверджує, що усі чарівні 
казки однотипні за своєю будовою. На відміну від міфів, у казках 
значно більша ступінь мотивування   46. Проте зазначу, що фак-
тор мотивування у казці й обряді зменшує ступінь їх сакраль-
ності. Полемізуючи з В. Проппом, зокрема з його постулатом, що 
«чарівна казка у своїх морфологічних основах являє собою міф», 
К. леві-строс зазначає, що «Казки побудовані на більш слабких 
опозиціях, ніж ті, які віднаходяться у міфах: вони не космологіч-
ні, метафізичні або природні, як ці останні, та частіше локальні, 
соціальні або моральні. Казка містить у собі більше можливостей 
для гри, взаємозаміни в ній відносно вільні й поволі набувають 
певної випадковості. Проте, якщо казка працює на ослаблених 
опозиціях, то тим важче їх ототожнювати і важкість зростає тим 
більше, що вони виявляють коливання, яке дозволяє переходити 
до літературної творчості   47. дійсно, нам відомо багато літера-

 42 Еремина В. и. Книга В. я. Проппа «исторические корни волшебной сказки» 
и ее значение для современного исследования сказки. у кн: Пропп В. я. ис-
торические корни волшебной сказки. (Передмова). л., 1986. с. 13.

 43 Пропп В. я. исторические корни волшебной сказки. л., 1986. с. 23.
 44 там само. с. 26.
 45 див.: там само. с. 31.
 46 див.: леви-стросс К. размышление над одной работой… с. 12.
 47 там само. с. 19–20.
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турних казок (гофман, андерсен тощо), а літературних міфів (не 
літературно оброблених, а оригінальних) не пригадую.

Визначення факторів різниці між казкою і міфом для мене у 
даному разі дуже важливе. Народна картина образно, символіч-
но, подекуди і сюжетно пов’язана із казкою і міфом, а також із 
колядкою, обрядом, звичаєм, літературними творами, обрядови-
ми піснями, репродукціями картин і графічних аркушів відомих 
художників тощо. з усіх цих факторів зв’язків найбільш склад-
ними і глибокими, такими які важко визначити, є зв’язки між 
казкою і міфом. Вважаю важливим змістовно-образним факто-
ром народної картини наявність у ній казкових і міфічних син-
кретів поряд із орнаментальними і фольклорно-символічними 
синкретами. Міф і казка  – словесно-образний, смислотворчий 
покажчик, яким людське життя повинне бути насправді. або 
яким воно є насправді, будучи концентрованим у сферах над-
побутових людських інтересів, у  сферах буттєвої додатковості, 
якщо так можна казати. Щодо цього, народна картина, як постор-
наментальна структура ближча до міфу і колядки, ніж до казки. 
однак і казкові образи поряд із міфами, які є результатом функ-
ціонування бінарних і тернарних опозицій   48, входять у склад 
поетики народної картини. словесне при-сутнісне існування 
становить сутнісний фактор народної картини, яка в принци-
пі являє собою світ символічних образів, насичений енергією 
словесно-оречевленої предметності. Простіше кажучи, народна 
картина, при наявності у ній різного роду синкретів, демонструє 
подвійну епіфанічну реально-символічну і символічно-реаль-
ну сутність. зокрема, пресловуті лебеді водночас є і реальними 
лебедями і символами вірності у коханні; водночас і пісенно-
романтичними образами, і  птахами хтонічного, потойбічного 
світу; водночас і побажальними атрибутами, і посланцями екзо-
тичної фауни. Подібна образна, символічна, предметно-умовна 
і предметно-реальна багатозначність стосується також квітів, 
взагалі фактору цвітіння, квітування, квітковості, води, дерева, 
лісу, човна, мосту, хати, церкви, дітей тощо. орнаментальна ви-

 48 там само. с. 32.
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працьованість, відробленість знаків граничної довершеності і 
водночас порушення їх системної злагодженості, цілісності, за-
лишковість і приблизність симетрії становлять один із прийомів 
поетики народної картини.

фольклорно-атавістична субстанція в ідилічному 
краєвиді та у шлюбно-побажальній символіці

Народна картина з точки зору «вченого» т. зв. професійного 
мистецтва здебільшого ніби справжня і несправжня. у ній ви-
являється фактор певної нарочитості, певної штучної ідеаліза-
ції моменту безхмарного щастя, єдності з природою, назавше 
зупиненої миті блаженства. Нерідко такі картини набувають 
суцільного алегорично-символічного характеру, з наявними 
елементами кітчу. В них певна квінтесенція життєвого досвіду 
поколінь створює умовну вертикаль світового дерева із умов-
ною симетрією і порушеною, позбавленою ієрархічно-системної 
логіки, ярусною структурою. це, як правило, «райські» краєвиди 
із специфічним колористичним настроєм, із набором постійних 
і тих, що варіюються предметно-образних атрибутів: вода (озе-
ро, річка), небо (голубого, червоного, рожевого або бузково-ро-
жевого кольору); дерева, човен із дамою у ньому, острів з альтан-
кою і дамою в ній, лебеді на воді (парносиметричні й роз’єднані), 
олені на берегах, замок біля води, хатка біля води, рибак у човні 
(здаля, силует) тощо. тут безліч варіантів. Небокрай може бути 
відкритим, палаючим, а  може бути ніжно-рожевим, закритим 
верхами дерев, будівлями; з-за небокраю можуть височіти якісь 
екзотичні гори, а може поставати одна гора з церквою, вітряком, 
хатками; можуть бути варіанти з деревами, зі сценами на березі. 
такі картини-краєвиди більш детально будуть розглянуті у від-
повідному місці. Нині ж можна сказати, що вони, завдяки тим 
синкретам, які є їх складовими, залишають враження чогось в 
них прихованого, потаємного – чи то смислу, чи то почуття. По-
при дещо нарочиту ідилію вічно-миттєвого райського стану, при 
тому, що фактор райськості постає то в посиленому, то в посла-
бленому вигляді, такого типу краєвиди натякають на те, що усе, 
що в них зображене має певну передісторію. основу останньої, 
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здається, становить низка казкових або міфічних перетворень, 
метаморфоз, зовні прихованих, але існуючих в інтуїтивно вга-
дуємому внутрішньому змісті. залишається враження, що так 
само (за Екклезіастом) уже було, але між колишнім «так само» і 
теперішнім відстань наповнена багатьма подіями і явищами. так 
в абхазькій чарівній казці «слово (розповідь) старого» (Марр, 48) 
старий, сидячі під дубом на березі ріки, спостерігає як ворона, 
занурившись у воду, із чорної стає білою. Побачивши це, старий 
пішов і сам занурився у воду, сподіваючись що знову стане мо-
лодим, але перетворився у «хорошого собаку». ставши собакою, 
він «вештав туди-сюди по полю». царевич, полюючи, побачив 
собаку і привів додому. удома собака народила трьох цуценят. 
Після того, як цуценята виросли, собака прийшла, знову зану-
рилася у ріку і перетворилася у «хорошу кобилицю». зустріч із 
царевичем, народження трьох жеребців. Вигодувавши трьох же-
ребців, кобилиця знову занурилася у ріку і перетворилася на ді-
вчину. зустріч із царевичем, народження трьох синів. Коли сини 
виросли, дівчина пішла і знову занурилася у воду біля дуба; за-
нурившись, вона перетворилась на того ж самого старого, який 
пішов і прийшов додому  49.

отже, старий, який відродився у результаті цілого ланцюга 
перетворень, і той самий, і  не той самий. також розглядувані 
краєвиди, які мають латентну передісторію, синкрети-складни-
ки якої належать і до вербальної і до іконографічної царин фоль-
клору. Ще можна виділити у наведеному казковому сюжеті два 
значимих чинника  – дерево (дуб) і ріка, власне вода. остання, 
здається, тільки поблизу дуба набуває чарівних властивостей. 
Відтак, наявність дерева і води (у казці ворона, після занурен-
ня і перетворення, злетіла на дуб і сіла на його вершечку) по-
казує особливість місця, надає йому сакрально-космологічної 
образності. отже місце становить основу картинної (і казкової) 
реальності, а фактор перетворень лишається за завісою цієї ре-

 49 див.: адгейба д. Н. Неформульно-повествовательная стереотипия в вол-
шебной сказке. у збірн. типология и взаимосвязи фольклора народов ссср. 
Москва, 1980. с. 142–143.
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альності. але поетика картини продовжує латентно зберігати 
його присутність. Виходить, що такого типу краєвид має подвій-
ну реальність – зовнішню і внутрішню. Щось подібне знаходимо 
у колядках.

На горі сосна золотом обросла.
а на тій сосні сив сокіл сидить.
сив сокіл сидить, далеко видить.
ой видить він, видить аж синю гору.

На горі «новая світлонька», там «гречная панна» шубочку 
шиє. Нитки в неї різного кольору: чорна – батькові; біла – матері, 
жовта – «сестричко», червона – «братеньку», єдвабна – милому  50. 
отже маємо два сакральних місця – те, де «сосна золотом оброс-
ла», на якій сокіл сидить і те місце яке сокіл видить – синя гора 
із новою світлонькою, в якій «гречная панна» (божество) нитка-
ми різних кольорів, власне кольорами, позначає ієрархію свого 
роду, тим самим підтверджуючи його існування у космологічно-
му просторі. таким чином космологічний простір цієї колядки 
утворюють два місця: те, на якому стоїть золота сосна із соко-
лом на ній і те, яке сокіл видить: синя гора із новою «світлонь-
кою» і гречною панною в ній. Колядка має два взаємопов’язаних 
сюжети  – пасивний споглядальний  – «видить» і активний, ді-
євий – «шиє». Що є справжнім сюжетом колядки, стереотипна, 
притаманна колядним зачинам, золота сосна (дерево) із пта-
хом чи «гречная панна» із шитвом у «світлонці»? за логікою ре-
чей, можна стверджувати, що справжній сюжет пов’язаний із 
панною у світлонці, яка, шиючи різними нитками, утверджує 
присутнісний факт родової ієрархії. однак, на мою думку, цей 
сюжет без золотої сосни і сокола втрачає значну долю космоло-
гічно-сакрального змісту, натомість набуває певного побутового 
відтінку. у  народній картині  – «райському» ідилічному крає-
виді, космологічно-сакральна тема присутня у різного ступеня 
розконцентрованому вигляді так само як і реальність побутової 
повсякденності (так її назву) являє собою різного ступеня кон-
центрації конгломерат образно-смислових синкретів. у колядці 

 50 Колядки і щедрівки… с. 450.
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реальний простір бачення сокола (простір дії – шиття) відкри-
вається і, як зазначалося, набуває сакральності завдяки подано-
му образу світового дерева (золотої сосни); між тим у розгля-
дуваному краєвиді простір дії (магічних перетворень) становить 
приховану у складових синкретах передісторію. тут ми фак-
тично стикаємось із назавжди зупиненою миттю райського ста-
ну, в якому початкова й кінцева іпостасі суб’єктів перетворень 
(фактор «так само») застигла у одиничному вираженні об’єкта 
картинного умовно-символічного, подекуди ірреального змісту. 
В колядці дівчина, яка входить у «світлоньку» перед цим:

Через поле йшла ясною зорею,
Через село йшла красною панною,
На подвір’я зійшла хмаронькою,
у світлоньку ввійшла невісточкою 51.

тут, власне, перетворень як таких немає, є фольклорне емо-
ційно-образне сприйняття космологічної сутності шлюбу – он-
тологічного акту родового значення. у  нім місце призначення, 
та ж сама «світлонька», з’єднує антропоморфний фактор (красна 
панна, невістка) з космічним і небесним (зоря, хмара) фактора-
ми. Шлюбний обряд виходить за межі побуту і сягає всеосяжно-
го космологічного світу смертей і народжень, в  якому домінує 
фактор буттєвості. цей же фактор домінує у «райському» (ча-
рівному, фантастичному) краєвиді – одному з жанрів народної 
картини. цей жанр досить розмаїтий, розлогий щодо варіатив-
них і контамінаційних привнесень у сюжетно-ідейну основу 
картин та їх змістовно-образний, предметно-символічний світ, 
в якому належне місце посідає шлюбно-побажальна символіка. 
остання, набула опосередкованого характеру щодо шлюбу, але 
продовжує зберігати буттєво-космологічну основу райського 
місця. Проте народна картина, зокрема у повоєнні часи та піз-
ніше (1945 – початок 1960-х рр.., а подекуди і до середини 1970-
х років), продовжує продукувати артефакти різних жанрових 
належностей, але близьких щодо образної системи і змістовної 

 51 там само. с. 457.
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спрямованості, основою яких є шлюбно-побажальна і взагалі – 
побажальна символіка. це вже, згадувані попереду, композиції 
на склі (здебільшого), фанері, картоні з парносиметричними го-
лубами, серед квітів. ці схематичні, можна сказати, емблематич-
ні, іноді живописно-кітчеві, іноді лаконічно-графічні компози-
ції мали досить значний попит, охоче купувалися на базарах. це 
говорить про те, що у селянському середовищі, в  якому поряд 
із орнаментом почала посідати помітне місце народна картина, 
композиція з голубами була потрібна. Щось у ній було таке, що 
робило її зрозумілою і бажаною. тут справа у фольклорно-кос-
мологічному образі голубів, у їх фольклорній, шлюбній символі-
ці, їх належності до одного з фольклорних варіантів образу сві-
тового дерева. у вербальному й іконографічному фольклорі на 
відміну від одиничних сокола, зозулі, жар-птиці, майже завжди 
зустрічаємо парне зображення голубів. Проте парносиметричні 
голуби серед квітів не завжди асоціюються з голубом і голубкою. 
голуби, обернені один до одного, нерідко є одним голубом по-
двоєним заради симетрії, яка надає міцності й стійкості творам, 
заснованим на ній. Щоправда колядка про творення світу пові-
домляє про три «голубоньки», які «радоньку радять як світ сно-
вати», сидячи на зеленім яворі посеред синього моря, «тогди», 
«коли не було неба, ні землі»  52. Ще в одній колядці: «На синіх мо-
рях росте чемерушка // На тій чемерушці три голуби сидять». ці 
голуби, шляхом пірнання, творять не тільки землю і небо, а цілу 
планетарну систему – місяць, сонце, «ясні зіроньки». зазначу, що 
у фольклорі голуби нерідко пов’язані з водою як із субстанцією 
світотворення:

а це тая криниченька, що голубка пила?
а це тая дівчинонька, що мене любила?
а це тая криниченька, що голуб купався?
а це тая дівчинонька, що я в ній кохався? 53

у результаті «криниченька гаттям загачена», а дівчинонька «з 
іншим заручена» – криниця без води, життя без кохання.

 52 Колядки і щедрівки…. с. 43.
 53 там само. с. 45.
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Нерідко голуби як символ кохання і вірності використову-
ються у весільних піснях:

… то ж ми ся годили,
В купонці посадили
голуба з голубкою
Івася з Мариською  54.

Крім голубів у народній картині, яка належить до досить роз-
маїтого щодо настроєво-смислових варіантів пейзажного жанру 
(її можна назвати «класичною» народною картиною) найбільш 
часто фігурують олені й лебеді. Проте, хоч образи перших і дру-
гих (особливо лебедів) доволі поширені у фольклорі, ані перші, ані 
другі не набули сюжетного значення, тобто не стали (або стали у 
поодиноких випадках) ідейно-змістовним зображенням. Між тим 
у свій час на базарах, у сільських хатах під час експедицій мож-
на було зустріти багато (десятки, а то й сотні) картин, переважно 
на склі з голубами серед квітів. така перевага голубів, думаєть-
ся, у тому, що вони живуть поряд з людьми, селяться біля житла, 
тоді як олені і лебеді здебільшого перебувають у дикій природі й 
з людьми пов’язані опосередковано. саме не окремою парою, як 
голуби, а у природі – на воді, біля води, між дерев, біля озер, річок, 
на узліссях зображуються олені й лебеді. Проте вони, як правило, 
дещо випадають із контексту краєвиду, становлячи акцент певно-
го фольклорного образу. Власне, якщо символіка голубів на окре-
мій картині є однозначною (любов, вірність, щастя), то символіка 
лебедів і оленів у пейзажі є багатозначною, образно розмаїтою. це 
при тому, що в українській космології образне значення голубів, 
оленів і лебедів приблизно однакове.

образ-ідеограма  
світового дерева у «базарних» килимках

у килимках, які вважаються базарними та відомі з другої по-
ловини 1940-х років, а найвищого продуктивного розвитку (ма-
совості) досягли у 1950-х – початку 1960-х років, голуби, олені й 
лебеді є значущими образами трьох ярусів-сфер світового дерева.

 54 там само. с. 484.
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Варто більш детально розглянути ці килимки щодо їх ком-
позиційного, сюжетного і змістовного характеру, щодо їх соці-
ально-ідеологічного і екзистенційного значення в онтології жит-
тєво-побутового та буттєво-обрядового існування українського 
села у зазначений період.

у перше повоєнне десятиріччя  – з 1945 по 1955 роки  – на 
базарах майже усіх міст і містечок україни разом з народними 
картинами, мальовками, гіпсовими розфарбованими котами, 
півнями, оленями продавалися так звані штучні «базарні» ки-
лимки – продукція безіменних кустарів-умільців, серед яких чи-
малий відсоток становили покалічені війною сільські інваліди. 
якщо картини писалися на фанері, полотні, склі, картоні, то ки-
лимки – на папері (найчастіше на зворотньому боці старих шпа-
лер), зрідка на клейонці. На них найчастіше зображався квіту-
чий світ з голубами, оленями і лебедями. ця базарна продукція 
купувалася селянами та мешканцями «сільських» околиць міст 
і містечок. але вона ж у повоєнні роки, коли суспільна думка і 
офіційна пропаганда, як вже зазначалося, визнавали справжнім 
мистецтвом лише твори рєпіна і передвижників, сприймалася 
міським культурним контингентом з презирством, навіть з оги-
дою, як щось антихудожнє, вульгарне, позначене живописним і 
декоративним несмаком. тому довгий час ці твори не збирали 
ані музеї, ані колекціонери, а коли почали збирати (в основному 
колекціонери), то виявилося  – запізно: 95  % (може і більше) їх 
безслідно зникло.

тепер, розглядаючи те, що вдалося зберегти, починаєш розу-
міти чим ця базарна продукція приваблювала селян, чому вона 
зігрівала їх душі у напівтемних хатах в умовах післявоєнних 
злигоднів. саме яскраві, «вульгарні» кольори створювали стан 
святковості в убогому житлі, а  сюжети й образи говорили про 
ціннісні фактори буттєвості, становили «архетип» космологічно 
впорядкованого світу.

зокрема килимок з голубами, оленями і лебедями (відомий у 
повному, цілісному, контамінованому або фрагментарному ви-
гляді) становить образ-ідеограму світового дерева, тобто умов-
ний, універсальний образ світобудови і світопорядку, власне  – 
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систему мотивів і елементів, яка виражає ідею єдності земного і 
космічного, людського і планетарного начал. На цій ідеї або ар-
хетипі-схемі побудовані стародавні міфи і родові перекази, «ге-
ральдичні» тотемно-сакральні зображення.

Найбільш повна цілісна ідеограма подана на двох паперо-
вих килимках з Карпат (с.  річка Косівського р-ну), придбаних 
л. орловою на початку 1970-х років, які нині зберігаються у му-
зеї І.  М.  гончара. Вони мають центральну частину  – ромбічне 
утворення з умовних квітів, вписане у ліроподібну фігуру, також 
утворену з умовних квітів. усередині цієї фігури по боках квітко-
вого ромбу зображені два парносиметричні голуби. Над ними – 
квітка-сонце. 3 обох боків центральної ліроподібної фігури – пар-
носиметричні олені, за ними  – дерева. Внизу під центральною 
фігурою –  два парносиметричні лебеді. отже, бачимо три світо-
ві сфери: небесну, верхню (репрезентована голубами і квіткою-
сонцем), земну, середню (репрезентована оленями і деревами) та 
нижню, підземну, потойбічну (репрезентована лебедями). образ-
ідеограма світового дерева тут базується на поєднанні двох типів 
симетрії – вертикальної (символічно-просторової) і горизонталь-
ної (образно-смислової); простіp килимків заснований на поєд-
нанні антропоцентричних і космогонічних факторів.

якщо килимки з Карпат щодо ідеограми, сюжету вважати ка-
нонічними, то всі інші нині відомі мають ті чи інші відхилення від 
канону. В них або щось відсутнє, упущене або додане, зайве. Най-
частіше відсутні голуби (їх світотворні функції пізніше перейшли 
до ангелів). так на килимку із Житомирської області (зафотогра-
фований етнографом М. стрункою у 1980-х pр.) голуби зовсім від-
сутні й нічим не замінені. Натомість у килимках із західного Поді-
лля (знайшов і зібрав художник В. Косаківський) на місті голубів 
у одному випадку зображені дві біленькі хатки, а у другому – пар-
носиметричні квіткові утворення на зразок «турецьких огірків»; 
на килимку з тернопільської області (зібрання музею І. гончара, 
опублікований в журн. «родовід») голуби замінені двома медальо-
нами. На відміну від голубів олені присутні на всіх без винятку 
килимках. лебеді на одному з відомих нам килимків відсутні. зна-
чних змін зазнала центральна ліроподібна фігура із вписаним в 
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неї квітковим ромбом. В одних випадках вона перетворилася на 
вінок із яскравих строкатих квітів, у інших – на складне за фор-
мою квіткове утворення, квітучий кущ або букет.

усі ці контамінадійні випадіння і привнесення свідчать про 
те, що художники-виконавці у місцевостях, досить віддалених від 
вогнища зародження даного сюжету, вже перестали сприймати 
або відчувати (хай інтуїтивно, неусвідомлено) закладену в килим-
ках космогонічну і космологічну ідею світового дерева і тому праг-
нули надати їм картинного вигляду. В результаті у таких килим-
ках з’являються певні елементи еклектики. Наприклад, у килимку 
з тернопільщини відсутні вища небесна сфера, а середня – земна 
являє собою берег водоймища із квітучими кущами-букетами; не-
природно червоні олені парносиметрично розташовані по обидва 
боки центрального куща (колишньої центральної фігури); у водо-
ймищі плавають два лебеді парносиметрично обернені один до 
одного. у такому разі виникає певна суперечність між орнамен-
тально-космологічними принципами симетрії та намаганням по-
дати сюжет у плані наївно-реалістичної картинності.

Про вищезгадане вогнище зародження сюжету (якщо додер-
жуватися моноцентричної теорії походження), щось конкретне 
сказати важко. однак можна припустити, що даний сюжет по-
чатково побутував десь поблизу Карпат або в самих Карпатах, 
оскільки подібний образ-ідеограма світового дерева трапляєть-
ся на гуцульських писанках  55 (у системно цілісному вигляді) та 
окремих витинанках із західного Поділля, Прикарпаття (у фраг-
ментарному вигляді); квіти на більшості килимків, щодо кольо-
рів, способу зображання та певних технічних прийомів, нагаду-
ють квіти мальовок, поширених у Прикарпатті та на львівщині у 
повоєнні роки. однак, слід зазначити, що і на розписаних і різь-
блених спинках саней та настінних розписах уманщини (друга 
пол. XIX – поч. ХХ ст.) бачимо те ж саме світове дерево у системно 
цілісному та фрагментарному образно-ідеограмному поданні  56.

 55 див.Найден о. с. орнамент українського народного розпису. Витоки, тра-
диції, еволюція. Київ, 1989. с. 85–87. 

 56 див.: там само. с. 84.
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Ідея світового дерева, як певної організації простору та 
осмислення цілісності космічно-земного середовища, є осно-
вною в народному мистецтві. одним ыз початкових орнамен-
тальних мотивів, здається, був спрощений та схематизова-
ний образ-знак світового дерева. останній в образотворчому 
фольклорі багатьох сусідніх народів, зокрема поляків, болгар, 
румунів, сербів, хорватів, чехів, словаків, угорців, зберігся 
лише у фрагментах, які, будучи вилучені з контексту архетипу-
схеми набувають все більшої ізоморфності щодо рослинних і 
тваринних форм-прототипів. останні – квіти, «вазони», деякі 
птахи і тварини  – особливого поширення набули у вишивці, 
керамічних розписах, килимарстві, «наївному» малярстві. од-
нак вони, хоч і утворюють декоративно-ансамблеві системи із 
своєю певною семантикою, проте лише у окремих випадках 
з’єднуються у космологічну образно-ідеограмну систему із 
своєю філософсько-просторовою поетикою. саме, факторами 
такого з’єднання, ще раз зазначу, є зображення на згадуваних 
писанках, спинках саней, настінних розписах і розглядуваних 
«базарних» килимках.

Місце останніх було над ліжком. у бідних сільських хатах по-
воєнних часів вони мали заміняти справжні вовняні килими. та 
з прагматичної точки зору така заміна була суто умовною, ілю-
зорною. однак сутність заміни полягає в іншому. як нині вида-
ється – у ектропійних, життєзабезпечуючих началах, які містить 
у собі образ-ідеограма світового дерева. В цьому смислі «базар-
ний» килимок, порівняно зі справжнім традиційним килимом, 
зображення на якому втратило семантичну та системно-образну 
цілісність (натомість набуло декоративних якостей), ніс в собі 
додаткову буттєво-космологічну інформацію, подібно до кили-
мів стародавніх кочових народів. ці килими, висловлюючись 
мовою М.  гайдеггера, у  своєму сутньому містять «онтологічні 
модуси Присутності».

Кочівник, власне, у  килимі возив із собою свій родинно-
родовий та племінний простір. розгортаючи килим у новому 
місці, він відчував впевненість у космологічній визначеності 
даного місця перебування. це посилювало у нього відчуття 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



262

Олександр Найден

захищеності й стабільності. Щодо цього окремі «килимові» 
інтер’єри Матісса напрочуд близькі до традиційних інтер’єрів 
житла кочових народів, тимчасовість перебування яких у да-
ному місці компенсувалася застиглою у орнаменті килимів ві-
чністю родових устоїв і космічно-земних зв’язків. Щодо цього 
український паперовий «базарний» килимок ніби дешифрує 
(своєрідно) зміст образів-форм стародавніх родових килимів, 
надаючи їм початого предметно-образного вигляду та вибудо-
вуючи образно-ідеограмну систему світового дерева. у цьому 
можна вбачати феномен атавістичної аномалії  – «пригаду-
вання» предкових формообразів. Показово, що подібні (але 
позбавлені цілісної образно-ідеограмної системи світового 
дерева) килимки-картини у Польщі називають «диванами», 
а  походження їх образів учені пов’язують з процесом секу-
ляризації релігійних сюжетів лубочних гравюр, олеографій, 
деяких ікон, картинок. у результаті – чаша з вином перетво-
рюється на озеро, ангел стає лебедем тощо. однак, думається, 
що озеро і лебідь більш давні й семантично первинні образи-
символи ніж чаша і ангел.

риси кітчу у більшості базарних килимків довгий час пере-
шкоджали їх збиранню та вивченню,хоча за нормальних полі-
тично-культурних умов саме ці риси мали б спонукати до зби-
рання та вивчення цього унікального явища нашої культури. 
розквітлість, пишнота квітучого світу на цих килимках, разом 
з ідеєю симетричної упорядкованості Всесвіту, містили в собі 
значну підйомну силу, вселяли в людину оптимізм, породжую-
чи впевненість щодо субстанціональної закономірності буття, 
водночас  – міцності й стійкості традиційних життєвих устоїв. 
знаменно, що коли село почало жити більш заможно, минуло 
повоєнне лихоліття, припинився й продуктивний розвиток роз-
глядуваного сюжету  57.

 57 див.: Найден о. с. «Базарні» килимки образ-ідеограма світового дерева 
(з певними скороченнями) у кн. Найден о. с. Міф, Фольклор. Форма. образ. 
Київ, 2016. с. 165–169.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



263

Аспекти просторового синтезу в українській культурі...

народна картина і традиційний іконографічний 
фольклор. особливості образної структури

у  базарних килимках, здається, сконцентроване і подане у 
схематичному вигляді усе те, що становить образний, змістов-
ний і живописно-предметний світ народної картини, зокрема 
пейзажу райсько-ідилічного кшталту. у  них, як вже зазнача-
лося, накреслений всеосяжний образ світового дерева. однак 
не просто світового дерева, а  українського світового дерева з 
ознаками певної бароковості, з акцентованими принципами си-
метрії і заквітченості (розквітлості). Мотив «вазон» у вишивці, 
розписах на стінах, печах, у писанкарстві, килимарстві є опосе-
редкованим, спрощеним, умовним втіленням світового дерева. 
у килимках світове дерево втілено в образі-ідеограмі. Наявність 
фактора орнаментальності – справжньої та умовно-імітаційної 
(розквітлість) і водночас «реалістичного» зображених фігура-
тивних образів (голуби, олені, лебеді) дозволяє віднести їх до 
творів, позначених певною еклектикою. однак, по-справжньому 
еклектичними є ті відгалуження народної картини, в яких фоль-
клорні образи-архетипи – ті ж голуби, олені і лебеді – фігурують 
у гламурно-міщанських сценах, що зображають «красиве жит-
тя» із кітчевою надмірністю цвітіння, заквітченості, із дикува-
тою палітрою дисонуючих кольорів. Проте варто уточнити, що 
епітети «кітчевий», «базарний», «міщанський», «гламурний», 
«дикуватий», «дисонуючий» ні в якому разі не є засуджуючи-
ми щодо народної картини. ці її ознаки, її якості й принципи є 
основою її поетики. тільки у такому вигляді «класична» народна 
картина здатна функціонувати; це єдиний спосіб її існування.

Щодо цього варто згадати, що народна картина – особливий 
вид (або тип) фольклору. її фольклорність, маючи еклектичний 
характер, по-своєму полемізує із більш-менш чистими тради-
ційно-фольклорними видами – вишивкою, хатніми розписами, 
розписами на кераміці й писанках тощо. Фігуративно-орнамен-
тальний характер, принцип картинності надають їй певної ви-
дової і стильової невизначеності. Вона вже не цілком належить 
до традиційного, «класичного» фольклору, між тим не належить 
і до професійного, «вченого» мистецтва. ця проміжність, певна 
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невизначеність щодо історичної поетики, стильова половинчас-
тість свідчать, з одного боку, про її штучність, про її належність 
до суто філогенетичних утворень, які є конгломератом зовніш-
ніх прикмет, а, з іншого боку, дозволяє їй тримати у своєму ква-
літативному просторі образи-архетипи. Щодо цього вона ста-
новить дальший розвиток «класичного» фольклору. Включення 
творів останнього в естетичну систему загальнокультурного 
соціуму (вилучення їх із системи фольклорного місцевого се-
редовища) фокусує їх художню цінність, колективно створену 
протягом багатьох сторіч. Народна картина, як наступний етап 
«освоєння світу», будучи дещо автономізованою від середовища, 
вже не є цілковитим синкретом останнього (є лише частковим). 
Внаслідок цього вона перестає бути функціонуючою частинною 
середовища. а стає його функціональним об’єктом.

Будучи художнім явищем, певним культурним субстратом, 
народна картина доти доки середовище зберігає у собі мотива-
ційні фактори має відтворювати свою структуру. цей процес 
відтворення, як вже було зазначено щодо килимків, зупиняєть-
ся, коли втрачається безпосередня залежність від функціональ-
но значимих факторів середовища. у цьому смислі базар, смаки 
базару, смаки історичного, соціального і екзистенційного пере-
хрестя, де зійшлися, зустрілися і синтезійно з’єдналися залишки, 
фрагменти, ерзаци, образно-стильові домінанти і маргіналії різ-
них периферійних культурних течій. отже базар, на мою думку, 
загалом є продуктивним фактором розвитку особливої селян-
ської фольклорної або постфольклорної культури. Фактично 
традиція (як процес) починається з елементарного запозичення 
або наслідування, що було доведено у кількох моїх праця  58. за-
позичується або унаслідується зовнішня форма, яка поступово 
(протягом років, а не століть), входячи у функціональну систему 
середовища, насичується її змістом і стає частиною середовища, 
у художньому смислі – фольклорно-колективним його локусом. 
Відтак вид, виникаючи у певній місцевості, за сприятливих умов 

 58 див.: наприклад, Найден о. с. «орнамент українського народного розпису: 
Витоки, традиції, еволюція». Київ, 1989. с. 35–62.
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проходить шлях від індивідуального ідиотипа до колективно-
середовищного фенотипа, яким є сукупність ознак, що спосте-
рігається. середовище містить у собі поживні речовини, тобто 
енергію, необхідну для існування і розвитку мистецтва. Взаємо-
дія із факторами зовнішнього середовища створює ту складну 
надбудову, яка зокрема впливає на розвиток базисних елементів 
і формує його місцево-видові фенотипи, загальновидову і за-
гальностильову моделі. утрата середовищем традиційних моти-
ваційних факторів, як вже зазначалося, впливає на зміну мисте-
цтва на видовому рівні. Види та окремі сюжети відмирають або 
втрачається активність.

звідси можна зробити висновок, що традиція у принципі – не 
форма, а спосіб або нормативний фактор взаємодії певного ху-
дожнього явища із середовищем. Наприклад, реалістична кар-
тина буде виглядати чужою у традиційному інтер’єрі сільської 
хати; також і в сучасному інтер’єрі міського житла картина на 
склі із голубами у квітах буде виглядати не зовсім природно.

традиційне народне мистецтво пов’язане із обрядом і святом 
(язичницьким, християнським). оживляюча тимчасовість його 
визначальний фактор і функціональний критерій. усі обряди і 
свята у своїй основі є опозицією  – вмирання-воскресіння. На 
цій основі тримається історична поетика видів образотворчого 
фольклору, у  яких фактори створення і споживання пов’язані 
спільною тимчасовістю. твори створюються не взагалі для того 
щоб вони просто існували, а для активного споживання протя-
гом певного обмеженого часу. І споживає ці орнаментальні тво-
ри (вишивку, писанки, настінні розписи тощо) фактично сам об-
рядовий час, активізуючи і своєрідно сакралізуючи їх ресурсні 
ознаки, змушуючи заповняти собою обрядовий простір. Вони не 
призначені для споглядання і вибіркової оціночної акцентуації: 
простір, насичений їх змістом, їх семантикою, семіотикою і сим-
волікою, стає не тільки наявним сучасним, але водночас й ми-
нулим й майбутнім, фактично вічним, тимчасово вічним. отже, 
образотворчий фольклор разом з іншими фольклорно-обрядо-
вими синкретами є тимчасовим оживляючим вічний обрядовий 
часопростір фактором. цінність артефактів цього фольклору пе-
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ребуває поза художньо-мистецькою сферою. Відсутність персо-
нально-авторського начала (колективне авторство) не дає змоги 
визначити ступінь таланта окремого автора і кількість енергії, 
витраченої на створення художньої речі. Між тим у «вченому», 
так званому професіональному мистецтві, в  якому присутній 
колективний фактор, але авторство має суто індивідуальний 
характер, творчість пов’язана із підвищеною витратою енергії 
(нервової, емоційної, інтелектуальної), а  твір становить синтез 
значного числа різнорідних компонентів, також являє собою або 
підсумок (вершину) минулих здобутків, або новаторський поча-
ток, або пошуки нових засобів вираження.

Народне мистецтво (орнаментальне), як функціональна час-
тина середовища, починає по-новому функціонувати, будучи 
вилученим із традиційного середовища. Його включення (твору) 
в систему загальнокультурного соціуму, фокусує або зосереджує 
у творі його цінність – цінність сотень і тисяч невідомих творів, 
які йому передували і одночасно з ним існуючих.

Народна картина, як вже зазначалося, стаючи функціоную-
чим об’єктом середовища (селянського), а  не функціональною 
його частиною, між тим не втрачає основної своєї фольклор-
ної сутності, оскільки, при наявності зовнішніх фігуративних 
ознак, продовжує зберігати міцні зв’язки із фольклорно-колек-
тивним світом архетипів, знаків і символів. суттєвою різницею 
між народною картиною і «вченим» реалістичним мистецтвом є 
те, що творці останнього розглядають натуру як упорядковану 
частину неупорядкованого цілого – природи; а творці народної 
картини – як упорядковане одиничне ціле, тобто як цілісну кар-
тину природи.

Народна картина хоч і втратила безпосередню залежність від 
функціонально значимих факторів середовища, однак зберігає 
його внутрішні світоглядні основи, є корелятом саме його тра-
диційної специфіки.

Художники-творці «вченого» мистецтва у принципі співп-
рацюють з природою (натурою), беручи у неї форми, кольо-
ри, настрій, певні ритмопластичні особливості як реальну да-
ність індивідуально-об’єктивної наявності. творці народної 
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картини (також художники-модерністи), як носії колективно-
суб’єктивного світосприйняття, зображають природу (натуру) 
згідно із своїм уявленням про неї або сповненої ідилічно-рай-
ської благодаті (у різній мірі), або з наявними есхатологічними 
прикметами або фрагментарною, або схематично-ідеограмною, 
наповненою образами символічного і архитипічного характеру. 

отже, із народною картиною у сільську хату ввійшов світ фі-
гуративно визначених і семантично розкритих, введених у пев-
ний умовний часопростір образів природи  – як ідеалізованої 
навколишньої, так і нетутешньої – екзотичної. також із сюжет-
ною картиною («Козак і дівчина біля криниці», «ангел стереже 
дітей», «оленка і олень» тощо) увійшов світ історичних подій, 
казково-фантастичних образів, міфічних уявлень, а також наїв-
но інтерпретованих репродукцій творів відомих художників – 
М.  Пимоненка, К.  трутовського, В. Васнєцова, образів героїв 
відомих літературних творів, зокрема М. гоголя і т. Шевченка. 
однак по-справжньою масовою «базарною» народною карти-
ною стала, поширена у повоєнні роки, картинка малої форми на 
склі, фанері, картоні, розмір і ціна якої влаштовували більшість 
селян, оплата праці яких рахувалася трудоднями. довелося ба-
чити багато таких картинок і у свій час на базарах міст і містечок 
середньої Наддніпрянщини, і згодом у сільських хатах Полтав-
щини, Черкащини, південно-східної частини Київщини, сум-
щини, Поділля. Найбільш поширеними сюжетами є дівчинка з 
букетом квітів, два парносиметричні голуби серед квітів, коти-
ки серед квітів, дівчинка і хлопчик, дівчинка з голубом, також 
досить примітивно зображена сцена зустрічі козака і дівчини 
біля криниці, композиція «Віра, Надія, любов», сюжет за піснею 
«Несе галя воду», зрідка – «ангел стереже дітей». Найбільш по-
ширеною і варіативно розмаїтою є картина з парносиметрични-
ми голубами серед квітів. Вона являє собою, як вже зазначалося, 
сюжетне втілення одного з космологічних мотивів «базарного» 
килимка. це, як зазначалося, картинка шлюбно-побажального 
характеру, проте даний сюжет виконує й інші функції: конверт-
лист у дзьобі одного з голубів – побажання щасливої звістки; на-
пис: «на пам’ять» – бажання, щоб пам’ятали того хто подарував 
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картинку. І все ж основна функція цього улюбленого селянами 
сюжету полягає у тому загальному символіко-метафоричному 
образі щастя, злагоди, вірності, родинного затишку, який ство-
рює поєднання голубів і квітів. образ водночас космологічний і 
прямолінійно-наївний. Щодо цього показовим є те, що серед ху-
дожніх засобів утілення цього сюжету, як до речі інших сюжетів 
малих форм, значне місце посідає фольга – пофарбована у різні 
кольори або «чиста»-срібляста, яка своїм оманливим блиском 
надає осяйної чарівності перш за все квітам, ненатуральність, 
штучність яких виправдовує кітчевий характер цього своєрід-
ного жанру народної картини.

Семантична архаїка фольклорних образів-символів. На 
нашу думку, виділення в окремий жанр «базарних» виробів ма-
лих форм, в яких квіти (нерідко разом із фольгою) фігурують у 
всіх сюжетах, вносячи в них елемент святковості  – показної із 
певним присмаком кітчу – є справедливим. однак, серед розма-
їття картинок малих форм варто виділити сюжет з голубами, як 
найбільш поширений і, можна сказати, зрозумілий у своїй сим-
воліці. усім відомі функції голубів у казках, піснях, повір’ях, ле-
гендах. Космологічні сусіди голубів – олені й лебеді є найбільш 
поширеними образами «класичної» («базарної») народної кар-
тини тільки не малих, а  великих форм. олень у слов’янському 
світі – один із головних тотемів. як стверджує л. латинін, «два 
олені, зведені головами – сюжет жіночого кокошника»  59. той же 
автор зазначає, що «олень, мабуть, був не тільки тотемом, зна-
ком неба, а й знаком слов’янських богинь стародавнього панте-
она  – рожаниць, матері й дочки, які народжують усе живе»   60. 
рожаниць зображають у вишивці як двох оленів або рогатих 
жіночих постатей, або просто жіночих фігур, які стоять обіч де-
рева  61.

у творах усного, усно-пісенного фольклору підтверджується 
тотемне, зокрема тотемно-жертовне, значення оленя. В одній з 

 59 латынин л. а. образы народного искусства. Москва, 1983. с. 25.
 60 там само.
 61 див.: там само. с. 26..
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колядок йдеться про те, що шумить гай «дубровонька». Каже 
вона, що є в неї «чудноє звіря… сиве оленя». В  нього сімдесят 
рогів. оленя каже, щоб «можний пан Іванонько» за ним не хо-
див. Він сам зайде в «туги-луги, на бистрії води» і там його «па-
нонько» вб’є  62. Фактор жертви тут пов’язаний із певним ритуа-
лом у певному місці, у певний час. олень-жертва у даному разі 
не просто тварина, а виділений природою космологічний об’єкт, 
призначений бути принесеним у жертву заради непорушності 
одвічного стану речей, збереження рівноваги, рівнозначності, 
об’єктивності у відносинах між людиною і природою.

якщо оленятко або «грубий звір» тур-олень просить мис-
ливця щоб він його не вбивав, адже у призначений час, там де 
«бистрії води» він сам дасть себе вбити, то в іншій колядці три 
лебедиці на морі просять Іванка не стріляти їх, бо «маємо до тебе 
три радості»: 1-а) – «Бог тебе кличе, здоров’я дає; 2-а) – «Кріл (ко-
роль о.Н.) тебе кличе, крілевство ті дає»; 3-я) – «Пан тебе кли-
че, панну ті дає, коника в сідлі» 63. як бачимо, «три радості», які 
сповіщають лебеді, стосуються колядного звеличення суб’єкта у 
його причетності до трансцендентних сфер («Бог кличе…»), до 
земного всевладдя («крілівство ті дає»), до шлюбної космології і 
побутової вигоди («панну ті дає, коника в сідлі»).

як зазначав М. Еліаде, якщо сучасна людина відчуває зв’язок 
з історією, то «архаїчна людина відчуває себе нерозривно 
пов’язаною з космосом і космічними ритмами»  64. образ космосу 
у фольклорі досить розмаїтий і неоднозначний. В одних випад-
ках це небесна сфера, де сонце – мати, господиня; місяць – бать-
ко, господар; зірочки «сини й дочки». Космос структурований за 
родинними принципами, або, навпаки  – родина набуває всес-
вітньо-космічного значення. Нерідко в обрядових піснях дерево 
із золотою корою (яблуня) виступає носієм родинно-космічної 
символіки. але найчастіше у творах з елементами контамінації, 
які дійшли до нас у вигляді фрагментів або уривків обрядових 

 62 Колядки і щедрівки… с. 163.
 63 там само. с. 171.
 64 Элиаде Мирча. Космос и история. Москва, 1987. с. 29.
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пісень, космосом або простором всесвітності служить море, ду-
най, взагалі вода (у казках – ліс, море, висока гора).

ой на морі йа на камені
там сиділо йа два голуби  65.

у цьому уривку весільної пісні голуби на морі символізу-
ють космологічну всеосяжність шлюбного союзу. Більш давній 
шлюбно-тотемний союз втілюють образи оленів, які зберігають 
семантику часів переказів і міфів.

….а там ідуть два єлені,
Несуть на головах вінци.
На рогах перстенци.
стала я їх вітати,
стала віночки знімати  66.

цей уривок стосується поширеного у багатьох місцевостях 
україни, сюжету «оленка і олень», зараз же можна констатувати 
фактор збереження у фольклорі образу оленя, як тотемного по-
сланця природи, щодо шлюбного єднання із світом людей.

ой із-за гори, з-за зеленої
річка виплива, плавиння несе.
Й а в тім плавенню сивий оленю.
Йому на ріжках хитай-колиска,
Й а в тій колисці гречаная панна»!  67

або:
Не угинайся, буковий мосте,
Через тебе йдуть тури і єлені,
На тих єленях високий терем,
а в тім теремі красная панна  68.

 65 Весільні пісні у двох книгах. Кн. 2. Волинь, Поділля, Буковина, Прикарпаття, 
закарпаття. упоряд. М. Шубравська. Київ, 1982. с. 18.

 66 українські пісні у записах зоріана доленчи-Ходаковського…. с. 269.
 67 Колядки та щедрівки…. с. 313.
 68 українські пісні у записах зоріана доленчи-Ходаковського…. с. 143.
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Можливо у наведених уривках колядок і весільних пісень 
збереглися залишки давніх уявлень щодо ієрогамії – священного 
шлюбу – поєднання тотемно-природної дикої сили і людського 
регламентаційного упорядкування?

Культову і фольклорну роль з оленями поділяють тури. у Ки-
єві, наприклад, є турова божниця. як зазначають т.  гамкрелі-
дзе і Вяч. Вс. Іванов, тур – цілий комплекс архаїчних обрядів і 
фольклорних мотивів. це ж можна сказати і про оленя. давня 
назва якого, згідно з культовими звичаями, зазнає табуювання, 
тобто заміни іншою назвою, що доводить його тотемну належ-
ність. у  окремих іранських мотивах оленя називають рогатим 
або метафорично – гіллястим   69. у давньоісландській традиції, 
зазначають гамкрелідзе та Іванов, олень  – основна рогата тва-
рина біля світового дерева, «де він досягає вершини, зростаючи 
вище середнього світу, і являючись як сузір’я»  70. аналогічне уяв-
лення щодо лося у північних народів. також велетенський олень, 
зображений на народній картині з колекції музею ім.. Івана гон-
чара, є володарем небесно-земного простору, втіленням тотем-
но-космологічного абсолюту, як і велетенський олень у абхазькій 
казці «царевич, який воскрес», частина рогів якого занурена у 
землю, частина занесена у небо до самого сонця. герой казки, на-
роджений від мертвого батька, хлопчик-юнак, який прожив на 
світі п’ятнадцять днів, а виглядає він п’ятнадцятирічним, здій-
снює подорож у потойбічний світ з метою зустрітися з матір’ю 
сонця і Місяця, щоб дістати у неї засоби, які б могли оживити 
батька. Велетенського оленя він бачить на краю потойбічного 
світу. це – кінець Всесвіту, далі ходу немає. Хлопчик питає оленя, 
за що він приречений на таке страждання. «сам не знаю, – від-
повів олень. – далі дороги немає, а тільки на небо, до Бога. якщо 
ти побуваєш на небі й тобі вдасться повернутися, то взнай, за 
що я потерпаю і чим можу спокутувати свою провину». Хлопчик 
по рогу оленя лізе на небо й там від матері сонця та Місяця ді-

 69 див.: гамкрелидзе т. В., иванов Вяч. Вс. индоевропейский язык и индо-
европейцы. реконструкция и историко-типологический анализ проязыка и 
протокультуры. тбилиси, 1989. с. 519.

 70 абхазские сказки. сухуми, 1974. с. 117.
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знається, що олень покараний за те, що не дає життя ні звірям, 
ні птицям – «усіх убиває»  71. тобто за те, що він дикий, не при-
ручений або такий, що не хоче бути прирученим. отже, можна 
припустити, що цей велетенський олень і олень колядок із те-
ремом на рогах і панною або паном у ньому сягає до землероб-
ських часів, коли в мисливсько-збирацькому соціумі почалося 
приручення диких тварин. саме в ті часи обряд ініціації і культ 
предків, пов’язаний з тотемізмом набули значного поширення і 
розвитку. «саме тоді образ оленя у фольклорі багатьох народів 
набув універсального характеру. згодом ця універсальність діс-
тала чіткіше розмежування щодо функцій у дуалізмі або бінар-
ності образу. олень виступає як медіатор, посередник між світом 
дикої природи і перетвореним світом культури, однаково нале-
жачи цим світам»  72.

Можна ще багато наводити прикладів з усного і усно-пісен-
ного фольклору, які підтверджують важливу роль оленя-тоте-
ма у процесі освоєння людиною світу, у її взаємодії з природою. 
Наявність оленя у народній картині як жанрово-сюжетного 
(«оленка і олень»), так і жанрово-пейзажного характеру, в якій 
олені зображені біля води між деревами, біля замку на озері з ле-
бедями, посилює настрій вічної ідилічно-романтичої благодаті. 
саме фактор цієї благодаті, безхмарного, безпроблемного життя 
у світі, де немає нічого несподіваного, ніщо не загрожує, у  сві-
ті зовнішньої гламурності, дуже подобався селянам повоєнних 
років, зігрівав їх і, контрастуючи з їх реальною бідністю і неза-
тишком, вселяв надію на краще майбутнє.

Не тільки олені, а й парносиметричні голуби, і дівчинка з кві-
тами, і котики серед квітів, і «сусальні» дівчинка і хлопчик серед 
квітів, все, що було пов’язане із так званим несмаком (масовим 
несмаком), міщанським замилуванням, наївним прямолінійним 
розумінням щастя, духом обивательського примітивного гедо-
нізму, все це має глибоке коріння у архаїчних пластах із живими, 

 71 українські пісні у записах зоріана доленчи-Ходаковського…. с. 143. Найден 
о. с. образ воїна в українському фольклорі. Київ, 2005. с. 186.

 72 Найден о. с. образ воїна в українському фольклорі. Київ, 2005. с. 186.
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діючими архетипами. саме олені, голуби, хлопчики, дівчатка, 
котики, світ суцільної квітучості містять у собі ще продуктив-
ний контекст архетипів. Чому контекст, може виникнути питан-
ня, а  не власне архетипи? тому, можна відповісти, що архетип 
не є чимось одиничним і раз і назавжди визначеним. Коли ми, 
наприклад, говоримо – «архетип немовля» і при цьому уявляє-
мо конкретну дитину у пелюшках у колисці чи на руках матері, 
ми тільки віддаляємось від розуміння архетипу. те, що можемо 
безпосередньо спостерігати і уявляти (предметно) не є онтоло-
гічною сутністю явища. останнє, за М. Мамардашвілі, належить 
до галузі феноменальності і відкривається через слівце «існуван-
ня»  73. знання, чим є архетип насправді, як існуючий фактор не 
зможе усунути «бачення» реального немовля як основи архети-
пу. отже, немовля, як і діти в народній картині і котики, голуби, 
олені, подані у світі безпросторової або умовнопросторової кві-
тучості, є феномени, які «локальні по відношенню до тотальної 
перспективи (або замкнуті у своєму світі щодо неї) і незалежні: 
суб’єкт може лише додавати їх до зовнішніх спостережних і ло-
гічних визначень – вони є або їх немає. І в них міститься те, що 
«відбулося в дійсності» у смислі випробування світу…»  74.

як бачимо, з одного боку, предметна конкретика при 
суб’єктивно усвідомлених значеннях справжніх параметрів яви-
ща, з іншого боку – предметна невизначеність того, що є основою 
явища при розумінні, що мова йде про щось складне, пов’язане 
із світобудівною онтологією. зрештою, К. Юнг, першовідкривач 
архетипів (хоч у г. сковороди зустрічаємо поняття «архетипус»), 
зазначав: «Ми не на хвилину не маємо піддаватися ілюзії про те, 
що архетип можна доконано пояснити і що його можна позбави-
тись. Навіть кращі намагання – це лише більш чи менш успіш-
ні переклади на іншу образну мову. Максимум, що ми можемо 
зробити – це стежити уявою за міфом, надаючи йому сучасного 
вигляду… архетип (про це ніколи не слід забувати) – це психо-

 73 Мамардашвили Мераб. Классический и неклассический идеалы рациональ-
ности. санкт-Петербург, 1910. с. 43.

 74 там само. с. 46.
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логічний орган, властивий усім нам»   75. далі вчений, маючи на 
увазі складність явища, підкреслює: «пояснення завжди має 
бути таким, щоб функціональна значимість архетипу лишилась 
недоторканою, і при цьому гарантувався адекватний і виразний 
зв’язок між свідомістю і архетипами»  76.

Посторнаментальність народної картини і, зокрема, картин-
ки малих форм, і  водночас її некартинність щодо наявно-де-
монстративного виділення умовно-схематичної, надмірно деко-
ративної банальності (банальності наївної, щирої, яка зберігає 
безпосередньо-чуттєву цікавість щодо світу) звичайно свідчить 
щодо її належності до феноменів, її архетипічну основу, її при-
четність до міфологічних витоків і космологічних сфер.

Проте голубів і оленів перевершують у народній картині ле-
беді. Перевершують не тільки кількісно, а й щодо символічної 
універсальності і багатозначності. думається, лебідь сам по 
собі є об’єктом-образом більш таємничим і пластично вираз-
ним ніж голуб і олень. Він безпосередньо пов’язаний з водою у 
той час як голуб і олень пов’язані опосередковано. лебідь один 
із основних образних виразників стилю модерн (сецесія) з його 
містико-міфічним підтекстом, декадентським дещо театралізо-
ваним трагізмом і зверненням до екзотики стародавніх циві-
лізацій. Взагалі, здається, лебідь, як і стиль модерн в цілому, 
більше пов’язаний з минулим, ніж із сучасним; майбутнє по-
дається як певне безчасів’я минулого. образність лебедя у біль-
шості випадків має умовно-емблематичний характер із своєю 
естетикою, пластикою, із своїм так би мовити романтичним 
символізмом. однак не всі зображені у народній картині лебеді 
й не всі картини з лебедями образно і семантично однорідні. 
лебідь-птах третього, нижнього світу. лебеді великого розмі-
ру, зображені на передньому плані так, що перетинають усю 
площину картини, яка являє собою краєвид з хатками, вносять 
у сюжет елемент певної позачасовості, однак насиченої пафо-
сом романтичної захопленості світом. такий краєвид набуває 

 75 Юнг Карл густав. душа и миф. Шесть архетипов. Киев, 1996. с. 96.
 76 там само.
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дещо штучної, але яскравої, як «базарні» паперові квіти, вираз-
ності. лебеді із своєю романтичною символікою владарюють 
у просторі краєвиду, вносячи у нього елементи архетипу дав-
ньої міфічної просторовості. Інший образ становлять лебеді, 
зображені на середньому плані серед водоймища з островом, 
альтанкою і дамою в ній, із замком на березі, або з човном із 
тою ж дамою на кормі. Вони у даному разі суттєво доповнюють 
сюжет з заключним акордом сентиментально-романтичного, 
омріяно ідилічного світу. образне значення іншого характеру 
набувають лебеді, зображені плаваючими парами на червоній 
або рожевій воді вечірнього озера, ріки, затоки. Нерідко пей-
заж із цими лебедями, задуманий як ідилічний, перетворюєть-
ся в очах глядача у дещо інше: лебеді у парі як екзотична квітка 
на воді, а під ними уявляється темрява хтонічної безодні. Про 
ідилічно-райський і водночас есхатологічно-хтонічний дуалізм 
вечірніх краєвидів мова піде пізніше, також як і про народну 
картину, яка має не досить відповідну змісту назву «русалки» 
(у Польщі «Німфи»), у якій пара лебедів тягне на буксирі човен, 
у якому лежить (ногами вперед) розкішна, гарно одягнена жін-
ка, обіч якої сидять молоді теж гарно одягнені жінки; ангело-
чок-путті править човном; над лебедями ширяють на крильцях 
ще два ангелочки, іноді дві жінки-русалки уплав супроводжу-
ють човен. у  цій здебільшого нічній містично-спірітуальній 
сцені лебеді вже цілковито і однозначно постають як істоти по-
тойбічного світу. однак більш детальний розгляд цього сюжету 
попереду.

загалом, якщо вилучити лебедів, навіть із тих краєвидів, де 
вони зображені не досить виразно, виконують роль таких собі 
статистів, усе одно ці краєвиди втрачають значну частину свого 
поетично-романтичного настрою, набувають буденної звичнос-
ті. Проте: «Хай щастя б’є крилами по судьбі, як лебідь б’є крилами 
по воді» – наївне, простодушне побажання. лебідь з одного боку 
птах щастя, носій святкової «празникової» образності, казково-
міфічний образ хтонічної присутності у метафоричному просто-
рі, і, з іншого боку, банальний стереотип кітчево-обивательсько-
го образу екзотично-красивого світу сомнамбулічних марень; із 
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ще іншого боку – символ трагічної любові у високій поезії («ле-
беді материнства» Василя симоненка); водночас – один із знаків 
есхатологічної неминучості. Водночас,, у зв’язку з образом лебедя 
у народній картині та взагалі з поетикою останньої, слід згадати 
попередження К.  Юнга стосовно того, що поновлені архетипи, 
які були вилучені із стародавніх контекстів і механічно пере-
несені у наш час, стають негативними чинниками в умовах су-
часного соціуму. загравання з тим колективним психічним суб-
стратом, який Юнг назвав колективним позасвідомим, тобто з 
усвідомленим позасвідомим і його сутнісними архетипами, нині 
продовжує здійснюватись «в якості міфологічної фігури і перед-
чуття як релігійна проекція, або – що є більш небезпечним – як 
несвідомий зміст, котрий потім спонтанно проектується в аб-
сурдні явища… Все це – вельми раціоналізовані сурогати міфо-
логії, та їх штучність приносить більше шкоди ніж користі»   77. 
В  іншому місці, говорячи про «однобічність змісту свідомості» 
сучасної людини, вчений зазначає, що «оскільки диференційо-
вана свідомість цивілізованої людини наділена ефективним ін-
струментом для практичної реалізації цього змісту з допомогою 
динаміки його волі, існує тим більша небезпека ув’язнити себе в 
односторонності і все далі й далі відхилятися від законів і коре-
нів існування свідомості…». зрештою, «хоч наша прогресивність 
в багатьох випадках може привести до захоплюючого здійснен-
ня бажань, вона у рівному ступені нагромаджує і велетенський 
Прометеїв борг, котрий час від часу доводиться сплачувати у ви-
гляді жахливих катастроф»   78. у  іншій праці К.  Юнг зазначав: 
«людина стає світлішою не від того, що уявляє собі світле, а від 
того, що усвідомлює темне»  79.

Народна картина, яка стала масовою, частково «базарною» 
і активно споживалася українським селом протягом фактично 
п’яти-шести десятиріч, з’явилася, можна сказати, не просто так. 
закономірною є її поява, функціонування і занепад (поки що не 

 77 К. г. Юнг. душа и миф. Шесть архетипов… с. 106.
 78 там само. с. 99.
 79 Юнг К. г. Философское дерево. Москва, 2008. с. 7–8.
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повний, частковий занепад), закономірним також є її відкриття, 
колекціонування, потрапляння у музейні зібрання. адже в ній, 
з її світлими і темними чинниками, з її колективним позасві-
домим і поновленими архетипами, космологічними вивідними 
архетипічної архаїки, присутній фактор певного призначення – 
бути у ХХ ст. виразником, породженого новими умовами життя 
банального, елементарного, світобачення, гламурного, кітчево-
примітивного світу вічних радощів, і, разом з цим, доводити, що 
«шаленство ілюзій не закінчується на краю безодні» (л.  гумі-
льов), що об’єктивна заміна орнаментальної образності фігура-
тивно-орнаментальною або цілковито фігуративною, не руйнує 
традиції, а переводить їх у дещо інший регістр значимості, і в ре-
зультаті відкривається можливість створення мінімальними за-
собами онтологічної, буттєвої повноти світу, за а. Платоновим, 
даного людині задарма.

Фактор тотемізму в народній картині, як правило, поєднаний 
з фактором антропоморфізму. тварини-тотеми або причетні 
до світу людей, або ті, які є алегоричним втілення останніх, або 
служать символами певних людських типів, рис, властивостей, 
або здійснюють зв’язок реального «цього» світу із потойбічним 
«тим» світом померлих предків. з усіх тварин саме лебідь і олень, 
здається, є найближчими до світу предків. за о. Веселовським, 
віли не тільки перебувають у горах, літають, але й живуть у воді. 
у  них пальці на ногах з’єднані перепонками. їх можна упізна-
ти по слідах, оскільки вони ховають лебедині ноги під довгими 
сукнями. зокрема, «мана» – виходець із потойбічного світу, як і 
валькірія – господиня померлих, яка є функціонально близькою 
до богині долі і битви, і втілюється в образі лебедя. Щоправда, 
зазначає о. Веселовський, не будь-яка діва-лебідь є валькірією. 
Проте автор звертає увагу на зовнішній вплив уявлень про вод-
них дів-лебедів, на інше подібне, «яке повертає нас до древньої 
стадії – валькірії-фільг’ї, яка також з’являється у тваринному об-
разі; фільг’я-хельда здебільшого має вигляд лебедя»  80.

 80 Веселовский а. Н. разыскания в области русского духовного стиха. XI–XVII. 
сп.Б., 1889. с. 303.
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Казкове перетворення людини на тварину – голуба, жабу, лебедя, 
оленя тощо – означає зв’язок людини з потойбічним світом. тимча-
совий зв’язок на перехідному етапі між «тим» і «цим» світами. 

Наприклад, у казці «Про жениха жабуна» людина, перехо-
дячи із потойбічного світу у «цей» світ приймає образ жаби 81; 
а у казці «Василиса Премудра і морський цар», героїня – донь-
ка морського царя, тікаючи із потойбічного світу, обертається 
голубкою. Потім, найнявшись робітницею, вона ліпить із тіс-
та двох голубів і разом із проскурами садовить у піч, а коли 
відкриває вікно, голуби оживають і вилітають  82. також у каз-
ці «золота вежа» оживають голуби з паперу на весільному де-
ревці  83. Вираз: «як живий» при погляді на портрет фактично 
є характеристика мертвого. творці народної картинки малих 
форм не мають фахових можливостей, або не вважають за 
потрібне натуралістично чи у стилі фотореалізму зображати 
людину – ту ж дівчинку з букетом, дівчину-красуню серед кві-
тів, трьох дівчат, яких звуть Віра, Надія, любов, хлопчика і ді-
вчинку, оточених квітами. Живість надає цим творам гранич-
на виразність у поєднанні з гламурно-кітчевою «красивістю» 
і наївною відвертістю умовних образів. умовність, приблиз-
ність, контурно-лінійний характер зображень входять у роз-
ряд поетики базарної картини, зокрема малих форм, здебіль-
шого зображеної на склі або фанері. але є у цих артефактах 
певний елемент магії, значно послаблений, не такий згубний 
як архетип-парадигма у «Портреті» М. гоголя або у «Портреті 
доріана грея» о.  уайльда, також у постаті високої людської 
фігури у савані із «Повісті про пригоди артура гордона Піма» 
Едгара По. тут швидше перегук із «базарним» «салдатським 
партретом» г. Квітки-основ’яненка. В народній картині фан-
тастично-містична реальність названих творів замінюється 
фольклорною реальністю, що пройшли випробування ейде-
тичною і феноменологічною редукціями, відтак позбавлена 
усього зайвого і потойбічного, з акцентованим фактором ди-
гресивного спрощення.

 81 Казки Карпат. ужгород, 1990. с. 186–188.
 82 сказки. Кн. 1. Москва, 1988. с. 430.
 83 золота вежа. ужгород, 1983. с. 98.
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мистецтво примітиву. фактор «фольклорного примітиву»  
в народній картині

думається, на цьому етапі вивчення такого складного, су-
перечливого та ще історично близького до нас (не позначеного 
«епічною дистанцією») явища як народна картина, виникає по-
треба з’ясувати і більш чітко визначити місце і роль останньої у 
суспільному житті, її зв’язки із «справжнім», суто фігуративним 
примітивом та з мистецтвом орнаментально-фігуративним, за-
снованим на традиціях народного розпису. Народна картина, хоч 
і є фольклорним мистецтвом, становить національне фольклор-
не явище, проте має так би мовити власну історичну поетику із 
своєю художньою мовою, про специфіку якої частково йшлося на 
попередніх сторінках цієї праці, також має свій контингент спо-
живачів і місце концентрації та розповсюдження яким є базар. 
Проте базар є також місцем концентрації творів традиційного 
фольклору – керамічних виробів, свищиків, «монеток», писанок, 
фігурок із сиру (Косово), іграшок з дерева, мальовок тощо. однак 
тут є суттєва різниця. Народна картина як малих, так і великих 
форм із базару потрапляла у село або у сільські передмістя район-
них і обласних міст, в той час як твори традиційного фольклору, 
принаймні переважна їх кількість, потрапляли у міста в якості су-
венірів або як суто артефакти, десь починаючи з 1960-х років. Ще 
одна відмінність у тому, що твори традиційного народного мисте-
цтва вироблялись переважно у селах, а народна картина, особли-
во малих форм, яку можна назвати масовою, – переважно у містах 
і містечках. Масове поточне виробництво народної картини, як і 
у свій час, з другої половини ХІХ ст. народної ікони, здійснюва-
лося артільним методом художниками-кустарями. Що це були 
за художники важко сказати. у  радянські час, коли лютували 
фінінспектори, приватне підприємництво спрямоване на заробі-
ток, вважалося злочином. Проте із розмов з продавцями картин 
малих форм (на склі й фанері) та сюжетних робіт у техніці шов-
кографії вдалось з’ясувати, що існують невеликі підпільні артілі, 
робота яких, заснована на поділі праці, має сезонний характер, де 
практикується залучення під час канікул учнів художніх шкіл і 
училищ. також вдалося узнати, що певні групи кустарів або окре-
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мі особи володіють монополією на виробництво певного сюже-
ту або мотиву-сюжету, якщо мова йде про картину малої форми; 
цілі групи і особи мають закріплене за ними місце збуту. зібрані 
досить обмежені і уривчасті відомості не дають змоги осягнути 
масштаб виробництва народної картини, оцінити методи роботи 
у різних регіонах і ступінь спеціалізації або універсалізації у кож-
ному з них. Моє, вже згадуване попереду, знайомство з кількома 
сільськими художниками-інвалідами, жінками-остербайтера-
ми, кожний або кожна з яких все життя варіативно продукували 
якийсь один сюжет, у даному разі – чи «Козак і дівчина біля кри-
ниці», чи «ангел стереже дітей». їх картини в одному випадку че-
рез базар у районному місті, а другому випадку поза базаром роз-
ходилися по сусідніх селах. отже, фактор спеціалізації, робота на 
збут, поточне масове виробництво, зокрема сюжетів-мотивів ма-
лих форм, вживання, додам, різних штампів і технічних засобів, 
лише ці особливі ознаки, утилітарні зовнішні аспекти побутуван-
ня народної картини у соціумі визначають її специфіку і показу-
ють її інше, відмінне від примітиву і орнаментально-фігуратив-
них панно-розписів сільських майстрів, функціональне і художнє 
призначення. однак, незважаючи на це, народна картина містить 
у собі риси, ознаки і елементи поетики як примітиву, так і орна-
ментально-фігуративного мистецтва народних майстрів. Проте 
якщо мистецтво народних майстрів в подекуди народну карти-
ну ми можемо за певними ознаками віднести до образотворчого 
фольклору, то примітив (наївне, інситне мистецтво) до образот-
ворчого фольклору можна віднести із значними припущеннями 
і обмовками. Фольклорне начало у цьому виді мистецтва, можна 
сказати, є гібридною складовою, у більшості випадків – наслідком 
сільського походження авторів, фігуративність мистецтва яких 
зазнала ритмопластичного впливу орнаментальності, також об-
разного диктату народної картини. Проте, щоб глибше і повніше 
осягнути сутність народної картини, фактор її системної пам’яті, 
її дискурсивну природу та інформативні властивості, варто більш 
детально розглянути мистецтво примітиву і визначити ті спільні 
й відмінні щодо народної картини основи, риси, функції, які до-
зволяють розглядати його як художнє явище.
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усі вчені, які вивчають примітив, сходяться на тому факті, 
що останній заявив про себе, тобто набув мистецької вартості й 
суспільної ваги, наприкінці ХІХ – початку ХХ століть. тоді з ним 
«відбувається разюча зміна: він раптом усвідомлює власну ху-
дожню цінність. у результаті виникає якісно новий варіант при-
мітива, котрий можна назвати естетичним» 84. з характеристикою 
примітиву як «естетичний» можна посперечатися, проте – тільки 
з цією характеристикою. також варто зазначити, що примітив, як 
значуще художнє явище, і авангард виникла фактично одночас-
но, а народна картина, як масово-культурне явище, почала потра-
пляти в українські села приблизно на початку 1920-х років; дещо 
раніше, в силу об’єктивних причин, почали з’являтися авторські 
«картинні» інтерпретації масового у той час орнаментально-фігу-
ративного розпису. Відтак, підкреслюючи суб’єктивний характер 
датування появи і набуття масовості вище названих явищ (або те-
чій), зазначу, що всі вони, навіть ті перші їх зразки, які з’явилися 
наприкінці ХІХ ст., є породженням ХХ ст. століття небувалих за 
жертвами війн, соціальних вибухів, неймовірних відкриттів у га-
лузі техніки, панування віртуально-міфічних ілюзій, шаленства 
тупої обивательської самовпевненості, реального втілення найгір-
ших прогнозів мислителів минулого, наївних сподівань тих, хто 
не підозрює щодо своєї участі у процесі, який триває десь у сферах 
вищої недосяжності. Все це та ще багато іншого не виникло із ні-
чого, а було закладено у буттєвій сутності людства, в його гене-
тичній основі й на певному етапі розвитку почало розкриватися і 
виявлятися. отже, у даному разі закономірними є і фактор модер-
нізму в усіх видах і галузях мистецтва, і примітив як вираження 
певного стану дійсності і певного погляду на неї, і, на тлі усього 
цього, – українська народна картина, з її утопічними реаліями і 
контекстом ілюзорного щастя, з її орнаментальною основою, ар-
хетипами і космологією світового дерева, з її історичною, міфоло-
гічною і трансцендентною сюжетикою. саме картини сюжетного, 
подекуди й пейзажного характеру, містять у собі риси примітиву. 
дійсно, за багатьма ознаками сюжетні картини, такі як «Козак і 

 84 лебедев а. типология примитива (россия XVIII–XIX вв.). Постановка проб-
лемы. у збірн. Примитив в искусстве. грани проблемы. Москва, 1992. с. 50.
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дівчина біля криниці», «ангел стереже дітей», «оленка і олень», 
«русалки» та інші, можуть бути віднесені до примітиву. однак 
від справжнього примітиву їх відрізняє те, що усі названі сюже-
ти перш ніж набути статус народної картини, існували у вигля-
ді ікони, гравюри, репродукцій відомих картин, журнальних або 
книжкових ілюстрацій тощо. ці сюжети, як і «Козак Мамай», як і 
відомі сюжети ікон зазнали варіативних повторень, своєрідного 
тиражування. за невеликим випадком вони імперсональні, по-
збавлені зафіксованого авторства. Всі ці якості, до яких ще можна 
додати особливий фактор виконавства і фольклорно-мотивний 
характер самих сюжетів, дають змогу не відносити їх до приміти-
ву, або, якщо відносити, до так званого «фольклорного приміти-
ву, яким є народна картина як така. тиражність і адресність (на-
віть у тих випадках, коли точну адресу запозичення неможливо 
визначити) народної картини свідчать на користь її фольклорної 
сутності. Художники-примітивісти, орієнтуючись на т. зв. «місь-
кий» примітив, як правило, лишають без уваги його фольклорний 
компонент, натомість зосереджують увагу на його безпосередній 
емоційності, наївній вірі у сутність бачимого із деформуючим 
предметно-просторовим фактором. саме примітивізм сприяв ле-
гітимізації примітиву, вплинув на його «самосвідомість». а. лєбе-
дєв зазначає, що «вчене» мистецтво, прагнучи вийти із кризи, зба-
гатитись за рахунок животворних соків фольклору і примітиву, 
стало активно звертатися до «позаакадемічних художніх форм». 
Майстри примітиву набули можливість експонувати свої твори 
поруч з роботами «вчених» художників. «Наївність примітиву все 
більше стає мнимою, такою, що здається»  85.

ХХ століття фактично легітимізувало (зробило суспільним 
надбанням) фольклор, примітив, наївне мистецтво, міфологію. 
цьому сприяли винайдені й освоєні технічні засоби комуніка-
тивного і транслюючого характеру. ХХ ст. продовжило, поглиби-
ло і перевело на нові психологічні та філософсько-культурологіч-
ні рейки вивчення фольклору, примітиву, авангарду. теоретичні 
розробки з. Фрейда, К. Юнга та їх послідовників дали можливість 
по-новому оцінити значення фольклору, його зв’язок з обрядом, 

 85 лебедев а. типология примитива...
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з початковим міфом, родовим переказом і тим самим раціоналі-
зувати і водночас онтологізувати, пов’язавши із екзистенційною 
основою життя, теоретичні здобутки ХІХ ст. щодо вербального 
фольклору. В результаті фольклористична спадщина німецьких 
романтиків, також Е.  тайлора, д.  Фрезера, о.  Потебні, о.  Весе-
ловського, М. драгоманова, П. Куліша, В. антоновича, К. Берна-
ра, леві-Брюля, а. Бергсона, Ф. Ніцше була по-новому прочитана, 
що сприяло розробці нових теоретичних концепцій В. Проппом, 
К. леві-стросом, сучасних концепцій людини і людства В. Вер-
надським і т. де Шарденом, філософських концепцій, висунутих 
К.  Малевичем («Бог не скинутий»), М.  гайдеггером, М.  Мамар-
дашвілі. тепер більш зрозумілим стало значення фольклору, вза-
галі «низового» мистецтва як показника і виразника тих онтоло-
гічних основ, які становлять присутнісну, буттєво-запитальну 
сутність людини і людства, в  його минулій обрядово-міфічній 
субстанційності, сучасній і майбутній екзистенціях. однак жит-
тєва практика, соціальні зрушення і зміни, безупинне поновлен-
ня ідей і смислів існування як факторів присутності породжують 
нові масиви культури, нові явища і течії в мистецтві, більшість 
з яких мають невизначену, подвійну, або синтетичну природу, 
перебувають у перехідному стані. такі явища і течії у ХХ ст. ви-
никають на базі образотворчого фольклору, взагалі образотвор-
чого мистецтва, зокрема і примітиву, який у минулі століття, хоч 
і існував у певній формі, але не був усвідомлений як примітив і 
не став суспільним надбанням. Проте і нині він лишається зна-
чною мірою не розкритий, з майже не визначеною поетикою, іс-
нування якої в його системі ряд вчених заперечує. однак у справі 
вивчення примітиву, наукового дослідження його природи, його 
витоків, зв’язків, його місця у культурі, його онтології і суспіль-
них функцій у другій (здається) половині ХХ ст. відбувся значний 
зсув. з’явилося багато робіт, присвячених народному мистецтву, 
фольклору (селянському «класичному»), самодіяльному мистец-
тву, примітиву, як культурно-художньому явищу, маргінальним 
кітчевим і так званим парафольклорним явищам. Не з’явилося 
взагалі публікацій щодо народної картини, як окремого виду на-
родного мистецтва із своїми жанровими відгалуженнями і сти-
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льовими принципами. Не з’явилося тому, що народній картині 
не знайшлося місця як у традиційному селянському мистецтві, 
власне фольклорі, так і у справжньому примітиві  – маргіналь-
ному мистецтві напівпрофесіоналів і самоуків-дилетантів. Про-
те в народній картині, як вже зазначалося, зосереджені ознаки і 
принципи, властиві і традиційному фольклору, і примітиву в усіх 
його проявах і нюансах. Щоправда у народній картині є дещо 
третє більш значиме і важливе ніж сума її складових. однак, хоча 
про це «третє» вже частково йшлося попереду, зараз не варто на 
ньому акцентувати увагу, оскільки на противагу фольклорній 
складовій народної картини, яка вже зазнала побіжного аналізу, 
її «примітивна» складова залишається нез’ясованою, не висвітле-
ною належним чином.

Примітив і, пов’язаний з ним, примітивізм, як вже зазначало-
ся, у ХХ віці набув статусу однієї з найбільш масових (щодо твор-
чої зайнятості) і значущих культурно-художніх течій. Водночас 
течія ця не являє собою певної цілісності й однозначності щодо 
образних, стильових і функціональних чинників. Відповідно 
і мистецтвознавча та культурологічна література, присвячена 
примітиву, висловлює різнорідні й суперечливі судження щодо 
його основних художньо-образних і функціональних якостей, 
щодо його витоків, його онтологічно-ціннісних факторів тощо. 
таке положення речей, думається, є закономірним. Примітив і 
ті художні процеси, що системно з ним зближені, як зазначають 
дослідники, нині остаточно не сформовані й досі перебувають 
у стані становлення. до того ж одні з них досить швидко від-
мирають, інші перебувають у «законсервованому» стані, ще інші 
розвиваються, але не еволюційно, а шляхом різного роду мута-
цій. Все це, якщо дещо спрощено дивитися на речі, ще піддається 
спонукаючому впливу нігілістично-оціночного фактору визна-
ння буттєвого значення волі до влади, що М. гайдеггер окреслив 
як «дійсність дійсного, або… буття сутнього»   86. далі філософ, 
цитуючи Ф.Ніцше, зазначає, що «мистецтво  – це сутність уся-

 86 Хайдеггер Мартин. На вершинах нигилизма (из работы М. Хайдеггера «сло-
ва Ницше «Бог мертв»). у кн. Камю альбер, Хайдеггер Мартин. запад. со-
весть или пустота? Москва, 2014. с. 237.
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кого воління, котре відкриває перспективи і оволодіває ними: 
«художнє творіння, коли воно з’являється незалежно від худож-
ника, як тіло, як організація… якоюсь мірою художник лише 
передварюючий щабель. світ як породжуюче само себе творін-
ня мистецтва…» («Воля до влади», афоризм 796 – належить до 
1885–1886 років)  87. як бачимо, мистецтво Новітнього часу стає 
вищою цінністю, проте художник, якщо казати спрощено, поро-
джує те, що диктує йому життя як дійсність дійсного, зважаю-
чи на це, Ніцше мистецтво визначив як «великий стимулюючий 
засіб життя» («Воля до влади», афоризм 851 – належить до 1888 
року)»  88. отже, судячи із висновків філософів, вага мистецтва як 
колективного фактора у ХХ ст. значно зросла і також зросла цін-
ність у ньому індивідуального, підсумовуючого або освоюючого 
нове начала.

Примітив окремі вчені вважають породженням т. зв. третьої 
культури. остання, на їх думку, продукувала середньовічний, 
постренесансний, постбароковий і постромантичний «міський» 
примітив. «Надихаючі гойю при створені «Капричос» лубки 
«зворотнього боку світу», – зазначає В. Прокоф’єв, – зовсім не во-
лоділи первинною чистотою доміської і позаміської культури – 
природної форми побутування фольклору. Вони самі вже були 
вторинні щодо фольклорного ґрунту, самі зростали у контакті із 
«вченостю» і у міському середовищі. це був якийсь типологічно 
«нечистий» фольклор, котрий чітко виявляв свою вторинність 
щодо достеменного (селянського) і який за бажання можна було 
б назвати «другим фольклором» 89. за твердженням автора ці 
«нечисто фольклорні і нечисто культурні явища» історики мис-
тецтва Нового і Новітнього часу відносили «або по відомству 
зниженого професіоналізму, або по відомству міського фолькло-
ру; оцінювали або як варварську пародію першого, або, навпа-

 87 там само.
 88 там само.
 89 Прокофьев В. Н. о трех уровнях художественной культуры Нового и Но-

вейшего времени (к проблеме примитива в изобразительном искусстве). 
у кн.Примитив и его место в художественной культуре Нового и Новейшего 
времени. Москва, 1983. с. 6–7.
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ки, як його потенційно плодотворний резерв, або як подальший 
розвиток чи сумне виродження другого»  90.

автор наведених уривків відносить до цього неоднозначного 
мистецтва твори різних напрямів, шкіл, стилів, різного функці-
онального призначення від народних аркушів епохи реформації, 
«сарматського портрету» у Польщі, парсуни в україні XVIII ст. 
та аналогічних явищ у Молдавії, Валахії, угорщині, росії (міщан-
ські портрети), словаччині, сербії аж до українських «Мамаїв». 
Щоправда він забуває назвати хатню селянську «наївну» ікону, 
яка, як і ікона-портрет «Козак Мамай», була повторюваним сю-
жетно або мотивно тиражованим явищем. Проте розмова про 
повторення і тиражування попереду. зараз же варто підкресли-
ти, що причислене до примітиву мистецтво «другої фольклор-
ності» виникло і розвинулось у країнах-колоніях і напівколо-
ніях, розташованих на східних і південно-східних околицях 
Європи, саме їхня цивілізаційна недорозвинутість продукувала 
такі, наближені до архаїки, артефакти. автор об’єднує їх з роз-
писаними городоцькими «денцями» та розмаїтими варіантами 
лубка, народною «агітаційною» керамікою епохи Великої фран-
цузької революції, вивісками ХІХ – початку ХХ ст., балаганно-
ярмарковими афішами, задниками провінційних фотоательє 
рубежу ХІХ  – ХХ  ст., достославними килимками з лебедями і 
також відносить до цього явища творчість таких відомих непро-
фесійних художників, як Едвард Хікс та матінка Мозес у сШа, 
як анрі руссо або луїза серафін у Франції, як Ніко Піросманіш-
вілі у грузії, як Іван генералич у Югославії або Юхим Чесняков 
у радянській росії. «Все це картате, різнолике і різнокаліберне, 
мінливе до справжньої протеїстичності мистецтво, – робить ви-
сновок автор, – утворює велетенську масу, справжній пласт у єв-
ропейській і американській художній культурі Нового і Новіт-
нього часу – серединний щодо її фольклорного низу» («ґрунту») 
і щодо її вчено-артистичного «верху» («небу», якщо завгодно)»  91.

 90 Прокофьев В. Н. о трех уровнях художественной культуры Нового и Но-
вейшего времени... с. 7.

 91 там само. с. 7–8.
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«третя культура»  – аргумент В.  Прокоф’єва, з яким важко 
не погодитися, оскільки вона дійсно існує, функціонує як ре-
ально-предметний фактор і як певний образ, узагальнюючий і 
об’єднуючий різнорідні художні явища; водночас не так просто 
її прийняти, погодитися, оскільки традиційна селянська (кон-
дова), синкретична, значною мірою язичницька, культура давно 
втратила творчу продуктивність та існує за рахунок міцно вкорі-
нених у селянське консервативне середовище давніх традицій та 
зовнішніх формальних запозичень. цей фактор запозичень се-
лянське мистецтво аж ніяк не принижує: усе запозичене, як вже 
зазначалося попереду, досить швидко набуває фольклорно-об-
разного космологічного змісту. Проте, слід враховувати досить 
замкнутий характер цього мистецтва, його певну призначеність 
для «внутрішнього користування», його солідну віддаленість 
від тої міфічно-обрядової субстанції, породженням якої є як се-
лянська («перша») культура, так і вчено-артистична професійна 
(«друга») культура. Відтак виникає запитання: що вважати пер-
шою культурою – селянський фольклор, який зберіг (і подекуди 
зберігає і нині) у собі пам’ять про міфічно-обрядову субстанцію 
з її онтологією архетипів? Проте це запитання втрачає суттє-
вість якщо вважати фольклором ту галузь творчості, переважно 
селянської, яка продукує онтологію архетипів. Продукує, від-
новлюючи субстанційні фактори у видозміненому, частковому, 
фрагментарному і рудиментарному вигляді, але у такому випад-
ку «поле» «першої» культури буде виглядати надто звуженим, 
таким, що не тягне на поняття «культура». Коли ж весь фоль-
клор, усе «низове» мистецтво вважати «першою» культурою, 
тоді і примітив у його колективних та індивідуальних проявах 
можна вважати частиною цієї культури. отже, думається, за-
пропонований поділ не слід вважати незаперечно існуючим, 
підтвердженим конкретними матеріальними фактами. Водно-
час його приблизність, умовність можна використати як певний 
інструментарій дослідження. тут слід скористатися висновками 
М.  Мамардашвілі, зробленими в результаті розміркувань над 
іншою, але методологічно схожою проблемою. Емпіричне місце 
певного теоретично пропонованого явища не є реально існу-
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ючим, оскільки «ми маємо тут справу лише з «пересадженою» 
сюди мислимістю вказаного об’єктивного змісту, умов якої не-
достатньо для знання як події, якщо ж не тут і не там, то лише у 
зсуві. ось цей зсув, який є фактично абстракцією рис існування 
певних мислительних змістів модусу існування, відмінного від 
змісту того ж існування, і виявився змістом проблеми, котра по-
різному фіксувалася різними мислителями, а  у феноменології 
гуссерля була зафіксована як проблема підходу до утворень сві-
домості як існування»  92. ці, не досить ясні, й з першого разу не 
досить комфортні для розуміння, розміркування можна, дещо 
спростивши, так пояснити: подія, явище, яке на підставі певних 
знань, будучи сформульоване, претендує на роль об’єктивної 
даності, але насправді такою не є, проте стає об’єктивно при-
йнятним як фактор феноменологічного зсуву; зміст цього іс-
нування перетворюється на зміст проблеми. отже, прийнявши 
проблематичний характер «третьої» культури, можна прийняти 
і оцінкові судження, і аналітичні розміркування щодо неї знов-
таки – у обсязі її проблематичності. якщо усі три культури роз-
глядати як системи із наявності у кожної системної пам’яті або 
пам’яті системи, то та, що продукує колективно-фольклорне 
мистецтво і та, основою якої є вчено-артистичне («професійне») 
мистецтво, маючі далекі спільні витоки, володіють різного об-
разно-зображального характеру пам’яттю, тоді як «третя» куль-
тура, власне примітив, володіє тою ж самою фольклорно-колек-
тивною пам’яттю тільки скорельованою з іншим соціальним 
середовищем, в якому фактор колективності, зазнавши значного 
послаблення, між тим продовжує бути визначальним. отже, на 
мою думку, фактично існує дві культури. однак, зважаючи на 
висновки, зроблені попереду, можна прийняти фактор «третьої» 
культури як образ реально існуючої умовності.

центральною галуззю «третьої культури» В.  Прокоф’єв вва-
жає ремісничий професіоналізм   93. Проте, традиційне сільське 

 92 Мамардашвили М. К. Классические и неклассические идеалы рациональ-
ности… с. 37–38.

 93 Прокофьев В. Н. о тех уровнях художественной культуры Нового и Новей-
шего времени…. с. 11..
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гончарство або дерев’яне різьблення можна також віднести до ре-
місничого професіоналізму. зрештою автор зазначає: «Мова піде 
щодо примітиву як своєрідного типу культури, функціонуючого 
одночасно і у взаємодії з двома іншими – з непрофесіональним 
фольклором і учено-артистичним професіоналізмом»   94. «Не-
професіональний фольклор» звичайно нонсенс. але думка авто-
ра зрозуміла: до «третьої культури» належить те, що випадає із 
сфери фольклорних традицій, але не досягає нормативного рівня 
вченого професіоналізму. рух тут можливий тільки в один бік – 
від фольклорних стереотипів до вчено-артистичних канонів. 
Проте практичні реалії часом не збігаються з теоретичною апо-
логетикою. Наприклад, у сфері традиційного гончарства ХХ ст. 
з’явилися майстри, творчість яких, порушивши букву традиції, 
набула яскраво індивідуальних рис. це яків Бацуца (адамівка. 
Поділля), олександр ганжа (Жорнище. Поділля), Михайло та-
расенко (дибинці. Київщина), Марія Ковальчук (Прикарпаття), 
Федір гнідий (слобожанщина), Іван сухий (цвітна. Кіровоград-
ська обл.), Марія галушко (Київщина) і багато інших, чия твор-
чість, порушивши канони традиційного гончарства, продовжи-
ла перебувати у силовому «полі» фольклору. тут, як у творчості 
М. Приймаченко, г. собачко-Шостак, К. Білокур, т. Пати, Н. Бі-
локінь та інших, фольклорні принципи лишились домінант-
ними, канонічна форма  – підкореною фольклорній образності. 
Відтак напрошується визначення стосовно того, що примітив 
є мутаційний (на індивідуальному ґрунті) сплеск фольклору в 
процесі його еволюції, або, з іншого боку, примітив є наслідком 
деградації певних видів, жанрів, напрямів, форм, мотивів уче-
но-артистичного професіоналізму. При цьому фактор «деграда-
ції», на мою думку, є нічим іншим ніж прагненням художника 
із фольклорним образним мисленням домогтися певного рівня 
професіоналізму у фігуративно-картинних речах. у такому разі 
вступає у дію фактор імітації – органічний для художників та-
кого напряму. саме творча своєрідність і безпосередність цих 
художників визначається характером імітаційних принципів і 

 94 там само. с. 13.
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можливостей. у свою чергу фактор імітації, властивий творчості 
професійних («навчених») художників, творчо орієнтованих на 
колективне фольклорно-примітивне мистецтво. у багатьох відо-
мих художників були періоди захоплення «низовою» культурою, 
народною картиною базарно-кітчевого кшталту, примітивом 
різного роду. Щодо цього показові експерименти М. ларіонова і 
Н. гончарової, творчість М. Бойчука та його учнів, «селянський 
цикл» К. Малевича початку 1930-х років, творчість д. Бурлюка, 
В.  Пальмова, Ф.  Манайла, захоплення т.  яблонської народною 
картиною у 1960-ті роки, творчість Н. Нестерової. Примітивізм 
цих художників має імітаційний, стилізаторський характер, як і 
професіоналізм а. руссо, Н. Піросманішвілі, І. генералича, К. Бі-
локур та інших. однак імітаційність ця не нарочита, нічого спіль-
ного немає з підробкою і прямим запозиченням. тут швидше діє 
фактор перевтілення, творче прагнення вийти за межі призна-
ченого, збагатити або урізноманітнити свою образну мову. На-
родна картина містить у собі ті ж самі якісні фактори. Чинники 
примітиву в ній «говорять» мовою фольклору і навпаки. як яви-
ще, яке вийшло із контексту «класичного», («кондового») селян-
ського фольклору і не увійшло в контекст учено-артистичного 
професіоналізму, її можна розглядати як породження «третьої 
культури». Проте її фольклорність у даному разі є визначальним 
фактором. В. Прокоф’єв цілком справедливо зазначає, що «ґрун-
том для поступового формування… третьої і за рахунком, і  за 
часом виникнення культури є місто (частково садиба або ферма, 
що тяжіють до нього), оскільки, з одного боку, та як єдине ціле 
відокремлюється від села і культурно йому себе протиставляє, 
а  з іншого боку, оскільки у нім самім порушується початкова 
культурна інтегральність і виявляються протиставленими одне 
одному «вищі» і «нижчі” (почасти й “середні”) освітчені й нео-
світчені (або напівосвітчені) шари населення»  95.

Початок формування на базі міста «третьої культури» автор 
пов’язує із появою примітиву «у пост ренесансну епоху, у захід-

 95 Прокофьев В. Н. о трех уровнях художественной культуры Нового и Новей-
шего времени... с. 15.
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ній Європі десь ближче до рубежу XVI–XVII, а у росії – лише до 
рубежу XVII–XVIII ст.»  96. далі автор стверджує, що «обставини 
виникнення примітива (в усякому разі в образотворчому мис-
тецтві) пов’язані із подвійним соціально-культурним неблагопо-
луччям. адже його нерідко практикують люди, котрі у суспіль-
стві не змогли втриматися на… начебто природно призначених 
їм місцях, або скотившись униз із освітченого середовища, або 
піднявшись угору ціною відриву від свого сільського ґрунту»  97. 
думається, що примітив виник тому, що у ньому з’явилася по-
треба у певної частини суспільства і виник на базі дальшої ево-
люції фольклору і фольклорного середовища, яке сформувало 
його творців у основному із декласованих вихідців із села. далі 
автор цілком слушно зауважує, що першоосновою примітива 
є середньовічна архаїка, що риси ренесансно-барокової карна-
вальності характерні для примітиву, зокрема для його різновиду, 
яким є лубок, що неусвідомлені й навіть усвідомлені прагнення 
до «проторенесансної і ранньоренесансної систем художнього 
бачення» широко розповсюджені, зокрема вони є основою твор-
чості «у «любительському» примітиві – у анрі руссо, у Ніко Пі-
росманішвілі, у Івана генералича», і, нарешті, що для примітива 
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. вельми суттєву роль зіграв 
вульгаризований романтизм»  98. з цими висновками так чи інак-
ше можна погодитись. також можна погодитись із висновком, 
що «між класичним фольклором і примітивом виявляється сут-
тєва спорідненість: і той і другий лежать у сфері живої, реально 
функціонуючої культурної пам’яті». однак з остаточним висно-
вком, що різниця між ними полягає у тому, що фольклор береже 
пам’ять стародавніх («древнейших») часів – пам’ять міфу і епосу 
і береже її в культурній ізоляції, тоді як примітив освоює, збері-
гає, переробляє пам’ять близьку – позавчорашню, а то й вчораш-
ню, і робить це, перебуваючи під постійним тиском «верхньої» 
культури, яка уходить вперед, коли «нижня» залишається десь 

 96 там само. с. 16.
 97 там само. с. 17.
 98 див. там само. с. 18.
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далеко позаду, а він перебуває у постійному спілкуванні з тою 
другою»  99. тут важко, фактично неможливо погодитися насам-
перед щодо близької – позавчорашньої або вчорашньої пам’яті 
примітиву. Картина, можна сказати, зворотня: той примітив, 
який є конструктивним фактором у поетиці народної картини, 
як зазначалося попереду, продукує онтологію архетипів, по-
силює в образних реаліях есхатологічні передчуття, заглядає у 
темряву хтонічних нетрів. Примітив є фактором опредмечення 
фольклору, в  ньому знакова ефемерна символіка «класичного» 
фольклору набуває плотсько-реального вигляду. до того ж при-
мітив, який присутній у фігуративно-орнаментальній народній 
картині конкретизує наміри, знаходячи у світі зображених пред-
метних реалій сліди і наслідки космічних процесів і космологіч-
них побудов. зрештою це підтверджують вищі прояви примітиву 
(надбання а. руссо, Н. Піросманішвілі, К. Білокур, І. генералича 
та відданих орнаменту М.  Приймаченко, г.  собачко-Шостак, 
г. Пати) з їхньою онтологією архетипів, які перетворюють сучас-
ний світ у світ реліктових реалій, світ міфів і родових переказів – 
водночас комфортний і розгублений, веселий і страшний.

також не можна погоджуватись із сповненої презирства оцін-
кою автором кітчу і різних форм «паракультурной дешевки»  100.

Продовження. кітч і примітив  
у соціокультурних умовах хх ст. епоха постмодернізму 

Кітч явище неоднозначне. Про нього побіжно вже йшлося по-
переду у зв’язку із народною картиною, для якої базар служить 
пунктом постачання. тепер є нагода знову поговорити про кітч 
як невід’ємну частину сучасного світоустрою, як фактор відро-
дження «відпрацьованих» архетипів і тепер вже прийнятний 
повсюдно спосіб впровадити у життя антибуденну парадигму 
святковості. здається, кітч як несмак або особливий смак, як фак-
тор певного освоєння незвіданого і прилучення до нового, як на-
слідок міжкультурного комунікативного спілкування, як наївне 

 99 Прокофьев В. Н. о трех уровнях художественной культуры Нового и Но-
вейшего времени... с. 18.

 100 там само. с. 19.
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прагнення поринути у блаженний світ реліктових ілюзій є ла-
більним і латентним фактором порівняльної відносності. адже 
можна припустити, наприклад, що імпресіонізм по відношенню 
до класичного академізму є кітчем, так само як відома нам «ба-
зарна» картина на склі (малої форми) або вже згадуваний кили-
мок («базарний») з голубами, оленями і лебедями по відношенню 
до мистецтва імпресіонізму є кітчем. Відтак повинно об’єктивно 
існувати певне мірило, еталон, про який можна із стовідсотко-
вою впевненістю сказати: це не кітч. думається, навряд чи є та-
кий твір або період. В усьому присутня допустима частка кітчу. 
тобто того, що існувало завжди, але стало собою, будучи зафік-
сованим, виділеним і певним чином охарактеризованим. Про-
те, мої розміркування щодо кітчу є спрощеними і поверховими. 
у  цьому можна впевнитись, ознайомившись із книгою т.  гун-
дорової «Кітч і література»   101. там наводяться висловлювання 
відомих учених-філософів і культурологів – щодо кітчу. Вислов-
лювання ці містять у собі глибокі думки і тонкі спостереження. 
Ж.  Бодріяр, наприклад, усупереч загальній думці минулих ча-
сів, що кітч є антикультурою і антимистецтвом («осадкові по-
роди культури»), стверджує, що кітч є культурною категорією  102. 
говорячи про універсальний характер кітчу, його всеосяжність, 
автор книги наводить «твердження теодора адорно, про те, що 
кітч, як чортик, затаївся у кожному творі мистецтва і при першій 
же нагоді вигулькне з нього»   103. Факт соціального походження 
кітчу обстоює К. грінберг, який «зауважує, що кітч – це продукт 
індустріальної революції, і зокрема масового переселення сіль-
ських мешканців до міст, занепаду аристократії з її культурою, 
зміни функцій і природи традиційної народної культури (фоль-
клору), зростання рівня технології» 104. цим твердження опонує 
австрійський письменник г. Брох, який «твердить, що кітч – по-
родження епохи романтизму, і, зокрема, естетики романтизму, 
який не будучи кітчем сам по собі сприяв появі й поширенню 

 101 гундорова тамара. Кітч і література. травестії. Київ, 2008. с. 208.
 102 див.: там само. с. 17.
 103 там само. с. 16.
 104 там само. с. 15.
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кітчу»   105. Інші вчені вважають, що «ототожнення піднесеного 
з прекрасним є основним конститутивним принципом для по-
яви кітчу, і що стиль модерн, предтечею якого наприкінці ХІХ ст. 
була естетика прерафаелітів, легко переходить у кітч»  106. у під-
розділі «Кітч як естетичний феномен» т.  гундорова зауважує: 
«Кітч означає тільки те, що він говорить. Конвенціональність 
кітчу впливає на те, що кітч не потребує інтерпретації – він не 
вимагає запитань, а дає готові стандартні відповіді, він тотально 
експліцитний. Феномен кітчу не піддається однозначній і послі-
довній дефініції – визначення кітчу коливається від цілковито-
го негативізму до повного прийняття. І, може, найскладнішим 
виявляється при цьому обґрунтування кітчу як естетичного 
 феномену»  107.

Найбільш послідовним і в’їдливим викривачем кітчу як ан-
тихудожнього явища є т. адорно, який називає задоволення від 
кітчу «ерзацним задоволенням», а механізм кітчу, на його думку, 
становить «вигадування почуттів, яких нема, а водночас і ней-
тралізація цих почуттів». Нарешті ним проголошено, що «кітч 
пародіює катарсис»   108. також він зазначав, що кітч не просто 
«покидьок мистецтва», «він просто зачаївся в мистецтві, чека-
ючи щоразу нових нагод вискочити назовні»   109. т. адорно від-
мовляє кітчу у будь-якій художній продуктивності. «для нього 
кітч  – емоційне мародерство, естетична вульгарність, отрута, 
домішана до всякого мистецтва»   110. те, що колись було мисте-
цтвом, підкреслює адорно, згодом може стати кітчем, проте кітч 
позбавлений можливості еволюціонувати у мистецтво  111.

Щодо цього виникає низка запитань: чи можна у зв’язку із кіт-
чем говорити про історичну поетику?; чи має кітч традиції?; чи 
еволюціонує, розвивається?; що виникло першим – смак чи не-

 105 гундорова тамара. Кітч і література... с. 15.
 106 там само. с. 21.
 107 там само. с. 26.
 108 там само. с. 22 (адорно т. теорія естетики. Київ, 2002. с. 322).
 109 там само. с. 30 (адорно т. теорія естетики. Київ, 2002. с. 322).
 110 там само. с. 21.
 111 див.: там само. с. 30.
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смак?; чи може бути кітчевим знак, орнамент? Мета цих наївно-
провокативних запитань повніше розкрити сутність народної 
картини – кітч і примітив у якій є визначальними синкретами. 
Власне, без них вона не була б собою, оскільки фігуративність 
опредмеченого орнаменту природно набуває ознак примітиву із 
вторинною щодо орнаменту космологією. Кітч можна вважати 
явищем, феноменом, тенденцією, але, здається, не можна вважа-
ти стилем, напрямом, культурою, методом. Кітч, який кожного 
разу відкриває сам себе, продукує сам себе, не усвідомлює себе 
кітчем, позбавлений рефлексивної самооцінки. однак, здається, 
кітч еволюціонує і має певні традиції. Фактор еволюції, очевид-
но, полягає у зростанні можливостей пристосування та сфери 
пристосування; традицією, мабуть, є сам фактор пристосовни-
цтва. Чи є кітч у середовищі фольклору, традиційного мистецтва; 
чи є кітчевий орнамент або орнаментальний кітч? Кітч, очевид-
но, є певною надбудовою при базисі локальної виділеності або 
часопросторової стильової дискретності. так, наприклад, при-
мітив, який вийшов з фольклору, можна сказати із безмежності 
фольклору, вийшов стильово-локалізованим явищем, одержав 
кітч як компенсацію за втрату всеосяжного космологізму. теж 
саме можна сказати і про бароко, ампір, модерн, авангард, по-
стмодернізм. Щодо цього показовою є народна картина, синкре-
тами якої служить фольклор (орнаментальний, космологічний, 
вербальний), примітив, різні стильові нашарування в їх кітчевій 
інтерпретації. Найбільш виразним і конструктивним синкретом 
народної картини є примітив. останній вже розглядався попе-
реду як породження «третьої культури», належність до якої має 
свої переваги і вади. Примітив одержує історичний контекст і 
водночас його стильова конкретика постає у не досить виразно-
му, розмитому вигляді.

Інтерес до примітиву продовжував зростати протягом усього 
ХХ ст. Навіть утвердилася думка щодо двох основних напрямів 
мистецтва ХХ ст., якими є авангард і примітив. Проте і перший і 
другий у розмаїтті їх художньої мови, їх функціональній лабіль-
ності й стильовій неоднозначності лишаються загадковими, го-
ворячи спрощено, такими, що привносять у наш час, у більш або 
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менш концентрованому вигляді, елементи доісторичного (про-
дуктивного) і післяісторичного (деструктивного) хаосу. Фактор 
загадки, містики, абсурду, спотворених предметних реалій, пере-
крученого і вивернутого часу, живого ніщо і мертвої буттєвості, 
матрично-плюрального жаху, тупого споглядання .зі сфер потой-
біччя… – все це і багато чого іншого міститься у сучасному примі-
тиві й авангарді. Про це, зокрема, йдеться у журналі «D.U.Russia in 
Art» (колишній журнал «декоративное искусство ссср»), № 1–2 
якого, побачивши світ у 1993 році, був майже цілком присвячений 
примітиву. Показово, що цей номер вийшов через десять років 
після виходу, вже частково розглянутого попереду, першого со-
лідного видання (1983 р.), у якому була зроблена спроба науково 
розглянути примітив, як історично, соціально і культурно зумов-
лене явище. зазначу, що десять років потому відбулася докорінна 
зміна суспільного життя, мало місце загострення соціальних кон-
фліктів і оголення суттєвих протиріч, тому погляд на примітив 
став іншим, а само це явище набуло рис невідворотної фатальнос-
ті, певної кафкіансько-процесуальної зануреності у присмеркову 
мряку буття. Про це красномовно говорить лозунг-девіз, висуну-
тий редакцією: «сон розуму породжує примітив». тобто примітив 
асоціюється із потворами, яких, за гойєю, породжує сон розуму. 
автори основних теоретично-аналітичних статей – В. Пацюков, 
К. Богемська, т. зінов’єва, М. Бессонова, М. Чердинцев, хоча по-
різному сприймають європейський, почасти американський об-
разотворчий і вербальний примітив, однак усі так чи інакше 
відзначають його маргінальний характер та його апокаліптичну 
мотивацію у сучасній культурі.

В. Пацюков у статті «Втрачений і не здобутий рай» підкрес-
лює, що визначальним фактором європейської культури ХХ ст. 
є тандем примітиву й авангарду. Примітив («наїв») є втіленням 
прагнення людини «до повернення у первісне, тобто дорефлек-
сне, досвідоме»; авангард – «прагнення до виходу у понадсвідо-
му, трансцендентну сферу»   112. «світ, куди заглядає авангард, – 

 112 Пацюков Виталий. Потерянный и не обретенный рай. у журн. D.U.Russia in 
Art. 1993, № 1–2. с. 30.
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це світ початкової безодні, світ – без людини. це світ невтілений, 
де панує чорний квадрат, генетична брунька, з якої має розцвіс-
ти квітка життя – наїв  113. останній, на думку В. Пацюкова, – був 
відкритий саме авангардом  114. скажу більше: зрілий, цілковито 
сформований авангард і така категорія примітиву, як народна 
картина, виникли і почали фігурувати у суспільстві майже одно-
часно. «авангардна віра знаходить себе за межами світу, звідки 
вперто насувається на людство “нова земля” і “нове небо”. Вона 
есхатологічна і звернена до невідомого, нездійсненого у земному 
житті»  115. Натомість «світ наїву не знає історії. Час у ньому пе-
ретворився на якесь безконечне коло. Вчора було таким же без-
хмарним, яким буде завтра. Все виступає у своєму начебто почат-
ковому, готовому вигляді. Простір, який переживається наївом, 
перебуває в минулому і майбутньому одночасно…»  116. Не з усім 
у цьому висловлюванні можна погодитись. Народна картина як 
категорія «наїву» пам’ятає своє орнаментальне минуле і зберігає 
пам’ять міфу, у ній звучить відгомін історичних подій, має місце 
наївний бурлеск і прихований реалізм, прориваються есхатоло-
гічні передчуття, має місце метафізичне «бачення» природних і 
життєвих подій. Є навіть факти, коли примітив і авангард міня-
ються поглядами на світ: примітив бачить світ очима авангар-
ду, авангард – примітиву. На підтвердження цього сам же автор 
зазначає: «розглядаючи історію культури, ми помічаємо законо-
мірності в силу котрих, будь-яка спроба новації підіймає на по-
верхню найдавніші культурні шар  117. Правий автор, коли зазна-
чає, що «авангардний міфологізм» виражає «швидше безсилля 
обмежених можливостей особистості перед натиском відчуже-
них понадособистісних суспільних структур»   118. Натомість, на 
мою думку, фольклорний, наївний міфологізм народної картини 
здебільшого нівелює фактор відчуження, неспроможності про-

 113 там само. с. 31.
 114 там само.
 115 там само.
 116 там само. с. 30.
 117 там само. с. 31.
 118 там само. с. 32.
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тистояти силам світового зла; він протиставлений як здійснена 
даність латентним надособистісним процесам, у ході яких вирі-
шується доля як окремого індивіда, так і національно-суспіль-
ного утворення. Протиставляючи авангард і примітив, В. Пацю-
ков зазначає, що «авангард останніх двох десятиріч, починаючи 
із поп-арта, активно занурюється у світ масової свідомості. І в 
абсолютно глибокій соціальній самотності перебуває міфологія 
наїву. Простір буття наїву не сприймається сучасною рефлек-
сивною свідомістю як пряма безпосередня реальність, яка живе 
серед нас і зараз. Наївне мистецтво не виявилося здатним взя-
ти на себе у ХХ ст. ту саму роль, яку відігравала у російському 
середньовіччі ікона як магічна знакова система, яка радикаль-
но протиставляла себе європейському мімесизу. Примітив, від-
критий авангардом і незримо супроводжуючи його у всій його 
історії ніколи соціально не інституалізувався, а головне, на від-
міну від трьох основних міфологем – авторитарної, масової сві-
домості і авангарду – ніколи не прагнув ані до політичної влади, 
ані до влади грошей»  119. який примітив і який авангард має на 
увазі автор – невідомо. Примітив з домішками кітчу як складо-
ву народної картини з її символікою і космологією?; примітив 
кон’юнктурних фондівських підвалин соцреалізму?; примітив 
«дешевих» телевізійних шоу?; творчість К. Білокур, М. Прийма-
ченко, Нікофора дровняка, І. лисенка, М. галушко, о. ганжі й 
тисяч інших майстрів, творчо пов’язаних із фольклорно-обря-
довою субстанцією? І не авангард «відкрив» примітив, а обидва 
вони виникли (як осмислена наявність) одночасно і функціо-
нують паралельно, зустрічаючись і взаємодіючи у буттєво-аб-
сурдних сферах. авангард проблематизує мниму очевидність 
(Макс Імдаль), а примітив – очевидну мнимість. Проте слушним 
є висновок В.  Пацюкова щодо того, що катастрофа стає посту-
латом усіх основних теорій науки і культури ХХ століття. Ката-
строфа править світом. але катастрофа у свою чергу акумулює 
нижні шари нашої свідомості, вона повертає до життя архаїчні 
культури, що здавалися утраченими. у реальності кожна куль-

 119 Пацюков Виталий. Потерянный и не обретенный рай... с. 32.
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тура не перероджується еволюційно в іншу. Кожного разу в ре-
зультаті катастрофи відбувається схрещення культур, які пере-
бувають на різних стадіях антропологічного процесу. І сьогодні 
можна прогнозувати, що у новому столітті свідомість наївів, 
«яка оволоділа масами», набуває «соціальної сили». цілісна ре-
ліктова свідомість повільно, але настійно приходить на зміну 
рефлексивній свідомості фаустівської культури, об’являючи про 
захід чергової історичної епохи і проголошуючи нову «екологіч-
ну» свідомість  120.

як бачимо, автор підходить до примітиву і авангарду не про-
сто як до явищ культури, а як до знамення докорінних історич-
них змін, каталізаторів глобальних доленосних процесів.

Кс.  Богемська у статті «Маги нашої землі» пов’язує примі-
тив із стародавньою магією. «люди, які серйозно цікавляться 
примітивом, впевнилися: це не забавки, не маргінальне явище, 
а вихід на поверхню таємничих, здатних до агресії сил, які пере-
бувають на дні людського «я»  121. Пов’язуючи примітив із доісто-
ричною архаїкою, із міфом, дослідниця стверджує, що як і міф, 
який «складається не заради того щоби відобразити дійсність, 
а щоби зняти існуючі в ній суперечності», так і примітив – «він 
не показує людей і обставини, а діє на них: закликає, доповнює, 
прикрашає»   122. з цими положеннями і щодо міфу, і щодо при-
мітиву, важко погодитися; проте, думається, не варто полемізу-
вати із цими спрощеними, елементарними дефініціями. Фактор 
примітиву К. Богемська знаходить у радянському самодіяльно-
му мистецтві  – масовому, конформістському, але щирому, «від 
серця», аматорстві. «Картини самодіяльних художників – про-
екція духовного світу їх авторів. Коли цей світ жалюгідний і блі-
дий, ми бачимо банальне аматорство, його вторинність відбиває 
розповсюджені ментальні стереотипи, у  котрих вже спроще-
ні зразки високого мистецтва… Коли ж цей світ живиться мо-
гутніми імпульсами, які йдуть або із позасвідомого, або із по-

 120 там само. с. 33.
 121 Богемская Ксения. Маги нашей земли. В журн. D.U.Russia іn Art, 1993, 

№ 1–2. с. 34.
 122 там само.
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тойбічного, освітчена людина дивується силі впливу невченого 
мистецтва, яке заперечує повсюдне твердження щодо його мар-
гінальності»   123. знов-таки  – спрощено і затемнено. радянська 
самодіяльність  – специфічний, подекуди сумнівний вид при-
мітиву, а живлення могутніми імпульсами із позасвідомого або 
потойбічного властиве не тільки примітиву, вірніше – не тільки 
одному примітиву. 

у статті т. зінов’євої «Інфантильні розміркування щодо при-
мітиву», в усьому присутня іронічна посмішка. Навіть начебто 
щире зізнання, що «нікому вже не треба розтлумачувати, що 
примітив не є погане мистецтво, що він володіє солідною есте-
тичною цінністю, що це повноцінне художнє явище серед вся-
ких інших»  124, це зізнання робиться для того, щоб його запере-
чити й спростувати. далі авторка згадує пов’язані з примітивом 
кітч, фольклор, те, що спеціально для примітива була «видумана 
така-собі культура №  3 (на додаток до опобутовлених з легкої 
руки Ілліча, культур № 1 і № 2)… Методологічна, одним словом, 
проблема»  125.

ця проблема, на думку т. зінов’євої, в тому, що «хтось малює 
не дуже добре, але все ж таки малює і це комусь подобається. 
Художнє невміння розповсюджене серед людства значно ширше, 
ніж майстерність»  126. Взявши за основу фактор художнього не-
вміння, т.  зінов’єва визначає вторинність примітива, який «іс-
нує лише на зрілих стадіях розвитку мистецтва і співіснує із ви-
щим його [мистецтва. – О. Н.] проявом. Примітив суть симптом 
культури високого рівня»  127.

Примітив, за т. зінов’євою, «неповне володіння правилами па-
нуючої художньої системи», у зв’язку з чим можна виділити «ан-
тичний примітив, середньовічний примітив, примітив нового 
і новітнього часу. Не враховані етнічні й соціальні фактори, які 

 123 Богемская Ксения. Маги нашей земли... с. 35.
 124 зиновьева тамара. инфантильные рассуждения о примитиве. В журн. 

D.U.Russia іn Art, 1993, № 1–2. с. 36.
 125 там само.
 126 там само.
 127 там само.
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диктують художнику: бути йому високопрофесійним майстром 
або наївним самоучкою…  128. словом, примітив, за авторкою, мис-
тецтво наївних самоуків, щодо зовнішніх формальних ознак або 
манер, можна класифікувати наступним чином: інфантильна ма-
нера; декоративна манера; скульптурна манера; наївний реалізм; 
фантазійна манера; архаїзуюча манера; прориви таланта за межі 
системи-еталона   129. усі ці манери, судячи з коментарів авторки, 
засновані на факторі різного роду невмінь, нездатності володіти 
різного роду прийомами, відсутності почуття деталі або почут-
тя цілого, душевної спустошеності, смакових орієнтирів, вибо-
ру більш легкого шляху тощо. Щоправда, коментуючи останній 
пункт, авторка виявляє пієтет до індивідуально-авторського 
примітива і робить висновок: «у практиці існує безліч проміжко-
вих варіантів і поєднань перелічених типів примітивних і примі-
тивоподібних художеств, чиї автори користуються будь-якими, 
що опинилися під рукою, методами камуфляжу свого невміння, 
виявляючи у цій справі неабиякі здібності аж до проблисків ге-
ніальності»  130. загалом т. зінов’єва передбачає досить важке по-
дальше життя примітива: «На стадії постмодерністського «зби-
рання каменів» доля примітива стає зовсім сумною… Примітив 
як прагнення неумілості хоч у чомусь бути схожою на вмілість – 
деградує. але не деградує художнє невміння, котре більш вічне 
ніж висока майстерність, адже тільки із невміння майстерність 
зростає, і у нього повертається, скінчившись. «Не той художник, 
хто вміє малювати, а  той хто малює»  – ось девіз теперішнього 
мистецтва, примітивного у вищих своїх досягненнях»  131. оста-
точний висновок: «так чи інакше, але нині є наявною загальна 
примітивізація художества, породжена кризою “високої” його 
частини, і як наслідок – криза примітиву»  132.

як бачимо з матеріалів чотирьох найбільше відомих у росій-
ській Федерації дослідників примітива, останній як явище со-

 128 там само. с. 37.
 129 там само.
 130 там же. с. 37–38.
 131 там само. с. 38.
 132 там само.
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ціальне, культурне, художнє дістає різні оцінки, розглядається 
з різних позицій і точок зору. При всій несхожості поглядів на 
примітив дослідники одностайні в тому, що він становить явище 
аномальне і є альтернативою авангарду. Існують думки, що при-
мітив і авангард мають різні корені, але всотують поживні ре-
човини з одних пластів культури, а саме із тих, в яких космоло-
гічний принцип спілкування людини з природою сприяв появі 
основних архетипів – ідей і орієнтирів міфологічного мислення. 
Щодо цього авангард  – результат кризи магістральних загаль-
нокультурних тенденцій, а примітив – відродження периферій-
но-маргінальних відкладень. Щодо цього, позиція В. Пацюкова 
видається більш прийнятною. досвід спілкування з народною 
картиною, яка, хоч і містить у собі наявні ознаки примітива, все 
ж, маючи різні стильові домішки, стовідсотковим примітивом 
не є, цей досвід підказує потребу виявлення справжньої обра-
зотворчої ролі факторів уміння і невміння. На мою думку, роль 
цих факторів значно перебільшена. адже замість формального 
вміння «наївний» художник одержує дар особливого бачення, як 
до речі і художник, який володіє вмінням. дар особливого ба-
чення дає змогу створити свій світ, у якому «вміння» і «невмін-
ня» однаково продуктивні. до того ж вміння поняття відносне. 
Вміння, наприклад, Енгра і вміння Матісса – два різні вміння. 
також «вміння» того ж таки Матісса і «невміння», наприклад, 
Піросманішвілі або анрі руссо в результаті створюють своєрідні 
світи власного бачення земних реалій. талант, геніальність за-
вжди суб’єктивні й на цьому рівні вміння і невміння втрачають 
свою значимість.

Буттєвий космологізм у фольклорному просторі народної 
картини. Народна картина, створена професіоналами-кустаря-
ми або талановитими аматорами, поєднує в собі елементи орна-
менту, примітива і загальноприйнятого реалізму. тим самим 
вона, залишається зрозумілою, бажаною і духовно прийнятною. 
Вона вносить у сільську хату певний конгломерат стилів і смис-
лів, потрібний для культурної адаптації селян до нових соціаль-
них і комунікативно-культурних умов. Проте, примітив у на-
родній картині, нерідко у поєднанні з кітчем, є конструктивним 
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фактором, який визначає образний характер твору. Ніякими ін-
шими способами цей настрій, стан, світ ідилій, світ безхмарного 
блаженного стану, водночас опобутовлених архетипів, привітної 
начебто природи, в  якій пробуджуються ознаки загрозливих 
есхатологічних реалій, виразити неможливо. село з чепурними 
хатками над озером або річкою під палаючим на заході небом 
раптом втрачає у наших очах фактор ідилічності і набуває стану 
тривожного очікування. Безлюддя і силует далекого рибалки у 
човні – «володаря простору», за олегом лишегою – і «мовчання 
тиші», за тим же олегом. але простір, освітлений небесним па-
ланням – простір очікування. Невідомо чим все це закінчиться. 
Чи ніч накриє все своєю захисною і разом зловісною темрявою, 
чи справжній вогонь кінця світу  – катастрофи  – … коли бу-
дуть горіти і земля, і вода, і повітря… але – вечір, ідилічне село 
з іграшковими хатками, ріка і силует далекого рибалки у човні. 
«рибалка, завмерлий у човні, – потаємне людське прагнення. це 
виразний універсальний символ на всі часи»,  133 – за о. лишегою. 
сутність народної картини – зокрема ідилічних вечірніх краєви-
дів, у невмирущості потаємного людського прагнення, частиною 
якого стало передчуття перманентної есхатологічної конечності. 
Наївність таких краєвидів, їхня безхитрісна простота, довірли-
ва відвертість намірів і результатів, має між тим в основі вияв 
самої буттєвості, як певної істини людської сутності. тут, дума-
ється, доречний афоризм гайдеггера, вкладений у вуста учено-
го із «розмови на польовій дорозі»: «сутність людини надана у 
власність істині, тому що істина конче зацікавлена в людині»  134. 
усі такі картини-пейзажі ідилічного кшталту, містять в собі 
певну буттєву основу, в яку входить і такий компонент як доля 
людини. Буття і доля людини взаємно обумовлені в присутнос-
ті. «Часу немає без людини», зауважив гайдеггер   135. тут знову 
фактор буттєвості, закладений у народній картині, стикається 
з поняттям есхатології. Ідилія застиглого очікування у перехід-

 133 лишега олег. Поцілунок Елли Фіцджеральд. Київ, 2014. с. 59.
 134 Хайдеггер Мартин. разговор на проселочной дороге. Москва, 1991. с. 129.
 135 Хайдеггер Мартин. Время и бытие. у кн. разговор на проселочной дороге… 

с. 93.
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ний момент між днем і ніччю, денною визначеністю і нічною не-
визначеністю є вираженням буттєвої сутності, а  «саме по собі 
буття, як таке, що належить звершенню есхатологічне», зазначає 
М. гайдеггер  136.

Народна картина у своїй сутності становить фігуративний 
примітив (точніше  – напівпримітив), який не забув своєї спо-
рідненості з орнаментом. якщо у народному орнаменті персоні-
фікованою є форма символічного знаку або образу, то у народ-
ній картині зустрічаємо персоніфікований простір. Починаючи 
з «Козака Мамая», простір постає не як об’єктивно-просторова 
наявність, а  як певне місце дії. та про це більш докладно йти-
меться далі. також простір «Козака і дівчини біля криниці» в 
усіх варіантах подання сюжету, маючи в одних випадках посиле-
ну, в інших випадках послаблену персоніфікацію, поділений на 
дві просторові сфери – козака і дівчини, на близькі матеріальні 
реалії і марення далечини, які розділяє і водночас з’єднує кри-
ниця. також простір картини «ангел стереже дітей» містить у 
собі дві просторові категорії  – земних безтурботних радощів і 
хтонічної безодні провалля, або згубної води, у смисловому по-
середництві між якими перебуває ангел-хранитель. як бачимо, 
народна картина, як сюжетна, так і безсюжетна, навіть та, що 
здається зовнішньою, призначеною для споглядальних розваг, 
містить у собі інтуїтивно відчуту онтологічно-ціннісну сутність 
світоустрою, в основі якої – фактор людської долі, долі спільнос-
ті людей, нації. значимість народної картини, її прийнятність у 
сільській хаті – в її космологічній образній основі із закладеною 
у ній парадигмою архетипу.

Проте дехто може вважати щойно висловлену оцінку народ-
ної картини безпідставною, ні на чому не заснованою. Мовляв, 
у  народній картині, як і в народній іграшці, ляльці, настінних 
розписах тощо все просто й очевидно, все на поверхні. Немає 
творчої глибини особистості, того проникнення у глибини лю-
дини і природи, котре оголює певну сутність, наближуючої її до 
суті – до незбагненного і вічного. а у народній картині, мовляв, 
усе зрозуміло, усе на поверхні, усе виражено майже автоматич-

 136 Хайдеггер Мартин. изречение анаксимандра. у зазначеній книзі. с. 33.
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но, майже без зусиль. Проте, вдивляючись у народну картину 
будь-якого рівня, будь-якої художньої якості, а  сюжетний сте-
реотип, набір атрибутів краєвиду можуть мати різний (низь-
кий, середній, високий) художній ступінь, починаєш розуміти, 
швидше відчувати, що ця поверхня є проекцією певної глибини, 
яка містить у собі початкову буттєву сутність існування. однак 
глибина ця не зосереджена у творчості однієї людини, одно-
го художника. а розосереджена у тисячах виробів і у природі, 
в котрій кожна квітка, листок, дерево, тварина, людина – теж є 
своєрідним виробом. отже, можна стверджувати, що народна 
картина і мистецтво великих художників, та й просто талано-
витих художників – дві загадки, дві буттєві сфери можливостей 
(зусиль, реалізації дарів) людського духу, і сфери, творчих основ 
самої природи, самого космосу. В одному випадку – одиничність, 
«штучність», унікальність, у другому – множинність, повторю-
ваність, традиційність. В одному випадку – глибина, яка втягує, 
всотує у себе, в другому – глибина, яка виштовхує, виводить на-
зовні свою сутність. Перша призначена щоб в неї проникали, із 
зусиллями входили в її світ, друга – щоб нею проникалися, при-
ймаючи як даність.

Між тим народна картина, хоч і вплинула на творчість відо-
мих українських художників ХХ ст., таких як К. Білокур, М. При-
ймаченко, а. рак, сестри І. та с. гоменюк, вплинула як щодо сю-
жету («Козак і дівчина біля криниці», «ангел стереже дітей»…), 
так і щодо формальних прийомів і стильових рішень, проте сама 
зазнала зовнішнього впливу, про що більш конкретно йтиметься 
далі. однак будь-який зовнішній вплив у середовищі збереже-
них традицій, зокрема українського фольклорного середовища, 
не зводиться до простого копіювання або механічного повторен-
ня того чи іншого сюжету, а є поштовхом для творчої імпровіза-
ції, суттєвої переробки. При цьому сюжет (образ, схема, форма), 
зовні зберігаючи колишній побутово-жанровий характер, під-
дається суттєвій фольклоризації. остання виявляється у бага-
тьох факторах, серед яких найбільш конструктивними є коло-
рит, типажно-образні характеристики, сама манера зображення, 
яка начебто матеріалізує спогади про субстанційно-обрядову 
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минувшину. Щодо цього можна говорити про імітаційний ха-
рактер народної картини, як і народної ікони, коли той чи інший 
сюжет, зображення, форма у результаті фольклорно-імітаційно-
го відтворення набувають нової міфологізованої образності. сю-
жет, зображений на картині, начебто лишився тим самим, що у 
листівці або репродукції, взятої із якогось іноземного журналу, 
або із журналу «Нива», але відбулася зміна семантичних акцен-
тів, у результаті чого народна картина стає змістовно насиченою, 
набуває космологічної значимості. однак не зовсім з’ясованим, на 
мою думку, лишається питання щодо зв’язку міфу і фольклору з 
обрядом або ритуалом, які є першоосновою, субстаційним фак-
тором особливої образності народної картини. ця образність, 
в якій присутній дух архетипу, пов’язана з міфом, а через нього 
з архаїчними ритуалами. однак, на думку я.В.Василькова, обряд 
нерідко живе довше ніж міф і фольклор, і у цьому процесі оброс-
тає повторною або новою семантикою. Фольклор міфологізуєть-
ся  137. Проте «народження фольклору», у тому числі тих образних 
факторів, які лягли в основу народної картини «доцільно, мабуть, 
зв’язати не з «відкріпленням міфу від обряду», а з появою потре-
би в антропоцентристській оповідності, яка природно виникає, 
очевидно, на тому етапі розвитку людської свідомості, коли осо-
бистість починає «відрізняти себе від родової общини»  138. Народ-
на картина, як фольклорний образ не є певною трансформацією 
або результатом «функціональної переорієнтації міфу-наративу», 
проте «народжується відразу із своєю власною функцією»  139.

Властивий для народної картини факт повторної міфологіза-
ції, відтак і семантизації, у зв’язку із посиленням (на новому ща-
блі суспільного розвитку) антропоморфного начала стає більш 
зрозумілим, якщо звернутися до елементарного прикладу семан-
тизації й поширення «маковійчиків» або спасівських букетів, які 
відбулися нещодавно, на наших очах. Ще у середині 1960-х років 

 137 див.: Васильков я. В. древнеиндийский вариант сюжета о «Безобразной не-
весте» и его ритуальные связи. у кн. архаический ритуал в фольклорных и 
раннелитературных памятниках. Москва, 1988. с. 117.

 138 там само.
 139 там само. с. 118.
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спасівські букети були відомі лише у селах та у райцентрах сіль-
ського типу, і, навіть, там не мали масового характеру. у 1968 році 
14 серпня нам довелося бачити кілька (не більше десяти) таких бу-
кетів у селі думанці (Черкаський р-н) на річці тясмин. ці букети 
принесли святити у храм місцеві селянки, в основному похилого 
віку. «Маковійчики» вразили нас своєю красою і своєю систем-
ністю, у якій вгадувався певний таємничий (недоступний для ра-
ціонального осмислення) космологічний зміст. у кожному букеті 
посередині три великі сухі макові головки. Вони щільно оточені 
колами із різних квітів – тих, що садовлять під хатами і тих, що 
ростуть у полі, під лісом. зовнішнє крайнє коло утворюють жор-
жини темно-червоного або бурякового кольору. По усьому було 
видно, що такий букет має сакрально-символічне значення, що 
він опосередковано (ідейно, символічно, образно) пов’язаний з 
якимось архаїчним обрядом, з системою обрядів. Проте селянки 
похилого віку, які «складали» такі букети, не задумувалися щодо 
їх космологічного значення, їх символіки тощо. таємнича магіч-
на сила цих букетів була у тому, що такі ж самі букети робили їх 
матері, баби, і прабаби. цього було достатньо для творення дій-
сного обрядового дійства – створення букету, освячення його у 
храмі і зберігання протягом року у засушеному вигляді. та вже у 
1980-ті роки спасівські букети почали масово з’являтися у містах, 
зокрема і у Києві. їх «складали» на продаж, надаючи їм функції 
оберегів; базари напередодні були завалені цими букетами; церк-
ви 14 серпня були оточені у кілька рядів, бажаючими святити ці 
букети. з’явилися «правила» (нерідко суперечливі), за якими ці 
букети мають «складатися», які рослини і в якій кількості мають 
бути в них задіяні. зрештою дійшло до того, що з’явилися «ма-
ковійчики» без маку, зате полин, тоя і васильок набули значення 
обов’язкових компонентів. до того ж кожна рослина у букеті ста-
ла виконувати свою функціонально-семантичну роль. Прилюдне 
«складання» букетів, як правило, під стінами храму, стало нага-
дувати певне вуличне шоу, комерційного характеру при цьому. 
Вдалося бачити і чути як жінка похилого віку біля Володимир-
ського собору у Києві, беручи рослини із кошиків і, «складаючи» 
букет для конкретного замовника, промовляла:

IM
FE

www.etnolog.org.ua



308

Олександр Найден

Божая Матір полями ходила,
Щоб цілющі трави земля народила

Бог дарував нам п’ять свят помічних, пов’язаних із травами:
1)Вербна неділя;
2)трійця;
3) Маковій;
4) яблучний спас;
5) Хлібний спас.

Букет наговірний із 17 трав, намовний, замовний.
Покладу вам у букет квіточки, щоб щасливі 
були ваші діточки.
я кладу в букет сильний полин, щоб у роду 
ніхто не залишився один,
Щоб пара шукалась і молодим і старим.
я кладу у букет меліси гілочку
Щоб були в роду спритні як білочки…
я кладу в букет піжму,
Щоб куми приносили крижму  140.

таким чином були перелічені функції усіх 17 рослин. отже, 
тихий, можна сказати інтимний сільський обряд, потрапивши у 
місто пострадянських часів, набув масовості, став модним. Що-
правда з активно-колективного в умовах села цей обряд в умо-
вах міста перетворився у пасивно-колективний, із справжнього 
обряду, який не потребує пояснення, перетворився в утилітарно 
пояснювальний. Букет, втративши космологічне значення, на-
був значення універсального оберегу – на всі випадки. Подібно 
до цього народна лялька, яка у хатніх умовах створювалася ба-
бусями для онуків, або як подарунок рідним на весілля, набув-
ши масовості у містах, втратила космологічно-образну родову 
основу. Натомість вона набула штучно придуманих утилітар-
них ознак оберегу і талісмана – від різних хвороб, від невдач у 

 140 Найден олександр. Марія Приймаченко. орнамент простору і простір 
орнаменту. Київ, 2011. с. 130.
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справах, від недоброго ока… для примноження добробуту, для 
везіння у грошових справах тощо. тут ми стикаємось із двома 
факторами, які час від часу закономірно змінюють один одно-
го у процесі функціонування будь-якого мистецького явища  – 
ейдетичною редукцією і ейдетичним восповненням. Ейдетична 
редукція, за визначенням вчених, виключає усе зайве, стороннє, 
зовнішнє «об’єктом уваги стає лише сутність предмету»; нато-
мість ейдетичне восповнення являє ідеальний світ предметних 
подробиць   141. у сфері ейдетичної редукції перебувають геоме-
тричний і рослинний гомогенний орнамент, сільський спасів-
ський букет, селянська «неодягнена» лялька. до сфери ейдетич-
ного восповнення входять рослинний ізоморфний орнамент, 
спасівський «наговірний», «намовний» букет, лялька-мотанка 
«одягнена», з вишивкою і біжутерією, з руками і ногами. даний 
екскурс і останнє визначення, незважаючи на його приблиз-
ність і не зовсім коректну прямолінійність, між тим дозволяє 
побачити народну картину дещо у іншому ракурсі, а саме – як 
складову частину того цілого, складовими частинами якого є 
спасівський букет і традиційна селянська лялька. Щодо цього 
народна картина, по-перше, водночас належить до явищ колек-
тивно-пасивного (оскільки здебільшого створюється за межами 
села) і колективно-активного (оскільки частково створюється на 
селі); по-друге, належить в одних випадках до сфери ейдетичної 
редукції (картина малих форм побажального характеру, пейза-
жі, в яких природа підкорена системі орнаменту) та в інших ви-
падках – до сфери ейдетичного восповнення (пейзажі, сюжетні 
твори, в яких орнамент збережений як рудимент, як залишковий 
фактор). ось чому народна картина, порівняно зі спасівським 
букетом і лялькою є більш захищеною від повторної міфологіза-
ції, нової семантизації. Вона відносно молода, оскільки, як вже 
йшлося, сформувалася у першій третині ХХ ст. і функціонува-
ла поряд з авангардом, а потім – із соцреалізмом аж до його за-
непаду. у деяких місцевостях вона функціонує нині, проте вже 

 141 див.: Береснева В. я. теория орнаментальных структур. у кн.: Берсене-
ва В. я., романова  Н. В. Вопросы орнаментации ткани. Москва, 1977. с. 62.
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у вигляді творів сільських художників-аматорів. Найбільшої 
масовості й популярності серед сільського населення народна 
картина досягла у повоєнний період. з другої половини 1940-х 
років і приблизно до початку 1970-х років триває її найвищий 
продуктивний розвиток. у  цей же час поряд із народною кар-
тиною в інтер’єрах сільського та провінційного міського жит-
ла з’являються вишиті панно  – сюжетні картини, натюрморти, 
портрети, композиції з квітами, котиками, голубами, лебедями 
й оленями. Під час експедицій довелося бувати на Полтавщині, 
Київщині, Черкащині у хатах і будинках, стіни яких були ціл-
ковито завішені вишитими панно. серед останніх траплялися 
сюжети картин «Козак і дівчина біля криниці», «тікай, Петре з 
Наталкою», «оленка і олень», «Несе галя воду», панно з виши-
тими букетами бузку, тюльпанів та інших квітів, композиції з 
котиками, тими ж самими лебедями і оленями, вишиті ікони і 
портрети т. Шевченка, панно з русалками, церквами, ангелами, 
казковими сюжетами та побутовими сценами. думається, що ця 
яскрава, строката, частково кітчева «міщанського» кшталту хат-
ня продукція була покликана до життя саме народною карти-
ною. ці вишиті панно, на мою думку, виконують своєрідну роль 
посередника між орнаментальною вишивкою рушників, бож-
ників, сорочок, орнаментальними розписами на печах і стінах і 
писаною олійними фарбами народною картиною. сама техніка 
вишивки (хрести, гладь, тамбур) вносить у фактор фігуратив-
ності певний елемент орнаментальності; предмети набувають 
декоративно-площинного характеру. Проте інтер’єри сільських 
хат, прикрашені цими панно, виявляються дещо переобтяжени-
ми кольорово-площинною декоративністю, плямами яскравих 
кольорів, так що утворюється стан певної незатишності. Проте, 
ця незатишність стосується мого суб’єктивного враження. для 
хазяїв-авторів цих панно, створений ними інтер’єр являє собою 
ідеальний світ, в  якому реальність і казковість перебувають у 
згоді і злагоді, фігуративність набуває орнаментального характе-
ру, декоративність стає основним зображальним принципом. ця 
вишита продукція і, взагалі, явище хатнього рукоділля у пово-
єнний період має не тільки художньо-творчий, а й соціальний і 
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екзистенційний характер. Певне полегшення життя, мінімальне 
покращення умов праці, добробуту на селі покликали до життя 
бажання затишку, створення у себе вдома світу маленького ін-
тиму, маленького наївного раю. тим більше у ті роки на селі не 
було телевізорів, так що ніякими серіалами, концертами і шоу 
час після роботи не був зайнятий, відтак жінки, які мали хист 
і охоту займалися цією копіткою працею – вишивкою. цей вид 
діяльності не є цілком творчим. Його можна назвати інтенцій-
но-творчим. Наміри, процес і результат стосуються власних по-
треб і бажань мати у незатишному, відкритому всім вітрам сві-
ті воєн, голодоморів, фальшивого офіціозу і різних потерпань, 
притулок для душі, для душевного відпочинку і спілкування із 
світом бажаного тепла, казкових приємних асоціацій і райських 
нев’янучих квітів. Проте селяни, як правило, цими кімнатами 
практично не користувалися, більшу частину життя проводили 
у полі, на городі, на подвір’ї по господарству, в хатині й у літній 
кухні. цю ж кімнату, її сакралізований простір тримали у певно-
му духовному резерві, для свят, демонстрували її гостям. Щодо 
цього народна картина, яка стала причиною появи вишитих 
панно, сюжетних вишитих картин, виконує зовсім іншу функ-
цію у сільській хаті, а саме, як уже зазначалося, комунікативну 
функцію перенесення знаково-символічної мови орнаменту в 
інший регістр фігуративно-предметних реалій, сприяє розши-
ренню і урізноманітненню форм спілкування зі світом. однак, 
як вже теж зазначалося, народна картина не цілковито відкидає 
орнамент як форму образного мислення. Принципи симетрії, 
площинності, чергування ритмічних акцентів, космологічна 
символіка і семантика в ній продовжують існувати у послабле-
ному вигляді, подекуди  – у вигляді рудиментарних залишків. 
Щодо цього, сюжетно-декоративна вишивка, спонукана народ-
ною картиною, на мою думку, є кроком назад, становить тупико-
ве відгалуження фактору функціонування у селянському серед-
овищі народної картини. остання, хоч і має витоки в архаїчних 
пластах обрядів і міфів, однак не є результатом «функціональної 
переорієнтації» певного раніше існуючого фольклорного явища, 
а виникла начебто одразу зненацька із своїми власними функці-
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ональними особливостями, як відгук на певні екзистенційні та 
історичні фактори життєвої потреби.

Варто ще раз звернутися до поетики народної картини. 
В останній, як і в орнаменті, мотив є визначальним, конструк-
тивним елементом. Принцип симетрії (здебільшого частковий) 
нерідко служить мотивоутворюючим фактором. Фігуративно 
зображені речі й предмети, перебуваючи в орнаментальному 
полі, втрачають частину своєї реалістичної суті, свого мімезису. 
Натомість певна схематичність, матричність, відсутність побіч-
них деталей, фактор типізації та узагальнення людських облич, 
надання в окремих речах їм рис монстрів або божевільних, вна-
слідок особливого роду неумілості, надають народній картині 
статусу своєрідного бачення світу, вміння бачити життя в його 
об’єктивних реаліях таким, яким його не бачать ані реалізм, ані 
авангард. останні два способи пізнання світу утворилися в ре-
зультаті творчих, інтелектуальних і духовних прагнень і зусиль 
багатьох поколінь європейської культурної еліти. Натомість лю-
дина має носити у собі, ще продуктивно функціонуючі залишки 
фольклорності й наївно-реалістичне, властиве примітиву, уза-
гальнююче спрощення дійсності, яке зрештою вирізняє в ній 
фактор буттєвості, її онтологічно-ціннісні прояви. Із цих про-
явів основним є властивість бачити світ у його причетності до 
вічності – постійно триваючого моменту безчасів’я.

Щодо цього визначальною є мова форм і кольорів народної 
картини. В ній форма предметів і речей та колір не є об’єктом, 
а виконують функцію описовості, є стереотипом позначальності. 
саме така мова личить народній картині, найкраще розкриває її 
космологічну образність. Буттєвсть, а не побутовість є основним 
фактором народної картини, принципом її поетики.

Приблизність, подекуди і умовність форм, позначальний ха-
рактер кольорів сприяють швидкому зчитуванню і безпомилко-
вому визначенню «ідейного змісту» народної картини.
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Поетика міфологічного простору.  
есхатологічний мотив у райсько-ідилічному краєвиді
Народна картина, як це відомо з її аналізу у попередніх розді-

лах, явище неоднозначне, багатовекторне. Вона вписана у систе-
му української художньої культури, є її частиною навіть у своїх 
примітивно-стереотипних варіантах. «В українській культурі, 
попри розмаїття її місцевих і регіональних традицій. уподо-
бань і смаків, існує певна хроматична гама, яка містить у собі 
той постійний стан і настрій, який є вираженням нормативно 
прийнятного корелятивно загальнонаціонального (психомен-
тальний, історичний, кліматичний, природно-ландшафтний й 
інші чинники) кольорово-колористичного уподобання. останнє 
має інтуїтивний характер і ніяким чином не пов’язане з умогляд-
ними розрахунками. отже, узагальнена, універсальна колорис-
тична своєрідність становить основний символічно-мотивний 
фактор національної живописно-декоративної культури»  142.

Щодо цього у народній картині постійно варіюються кілька 
кольорів, деякі з яких, поряд із позначальною функцією, вико-
нують ще символічну функцію. якщо не брати у розрахунок на-
тюрморти і картинки (побажальні) «малої форми», то у краєви-
дах і сюжетних картинах найбільш поширеними, «постійними» 
кольорами є зелений, синій (блакитний), червоний (рожевий, 
оранжевий, малиновий), білий. з  цих кольорів, на мій погляд, 
найбільш настроєво значимим є червоний, особливо у його ро-
жевому і оранжевому відтінках. Вечірнє палання неба при за-
ході сонця, або рожеве чи оранжеве його жевріння виражають 
особливий, перехідний стан природи, відтак і визначають зміс-
товно-образний характер картини. у природі в реальному жит-
ті вечірні «закатні» часи перед насуванням темряви, коли сон-
це, зайшовши за небокрай, за край реального, втративши свою 
денну переможну осяйність, і ніби відчувши неминучість свого 
уходу, свого розставання із світом звичних реалій, ніби востаннє 
за них, ці реалії, чіпляючись, прагнучи ще певний час у них за-

 142 Найден  о.  с. Вступна стаття до каталогу виставки картин зої орлової 
«36 місяців». Київ, 2016. с. 7.
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триматись, побути, офарбовує хмари, хмарки, частину неба на 
заході у червоний, оранжевий і рожевий кольори. у цьому сила 
сонця і його безсилля перед неминучістю об’єктивних обставин. 
цей час досить короткий. зміни на небі і на землі відбуваються 
швидко. речі й предмети у цей час, відчуваючи його перехідність 
і непевність, ніби забувають свою причетність до реалій повсяк-
денності, замикаються у собі, демонструють свою відчуженість 
від звично-поверхової хронотопічної правди. людина, хоч і ми-
лується кольорами, які виникають на небі, відбиваються у воді 
озер і річок, лягають на трави, жевріють у кронах дерев, проте 
відчуває себе непевно. якась ефемерна тривожність присутня 
навкруги. Невпинний рух мінливостей робить реальність мни-
мою і на коротку мить пробуджує у людині якусь дивну недо-
віру до світу, до себе самої, що теж на коротку мить, викликає 
почуття сумної безвиході. отже, певна урочистість цих часів, їх 
святкове різнобарв’я співіснує із трагічним моментом есхатоло-
гічних передчуттів, із сумом щодо скороминущості та швидко-
плинності життя.

Картин із палаючим або жевріючим вечірнім небом досить ба-
гато. їх можна віднести до певної жанрової групи. Проте є чима-
ло картин, в яких у денний стан природи, завдяки розлитому над 
небокраєм світло-рожевому жеврінню, входить тривожне перед-
чуття наближення вечірнього перехідного часу. такі картини, не 
говорячи вже про вечірні палання, сповнені образності, одним із 
чинників якої є острах есхатологічних передчуттів. тут мимово-
лі згадується знаменита картина «Крик» Едварда Мунка, яка міс-
тить у собі один із основних визначальних образів ХХ ст. – образ 
жаху. Міст через ріку, або невідомо через що, і по рожевих розли-
вах вечірнього неба розноситься крик жаху і відчаю.

Картина «Крик» є одним із витокових явищ образотворчого 
авангарду, який, як вже зазначалося, виник і сформувався май-
же одночасно із виникненням і формуванням народної карти-
ни. остання становить явище більш локальне, яке є наслідком 
видової фольклорної активності. але у кожній народній картині 
із паланням і рожевим жеврінням неба є частка есхатологічного 
мотиву мунківського «Крику».

IM
FE

www.etnolog.org.ua



315

Аспекти просторового синтезу в українській культурі...

однак щоб домогтися коректності у зіставленні картини 
Мунка і народної картини-краєвиду із червоним, рожевим, 
оранжевим вечірнім і денним небом, варто ще раз згадати про 
орнаментальну поетику народної картини. саме ця залишкова 
і прихована орнаментальність впливає на характер темпораль-
ності народної картини. орнамент, зокрема народний, як систе-
ма смислоформ у народній картині перетворюється на предмет-
но-смисловий дискурс. Просторово-часовий фактор і фактор 
темпоральності в народній картині перебувають у стані пасивної 
суперечності, як і повсякденно-побутовий і космологічний ас-
пекти картинної образності. орнамент, який у народній картині 
існує речівно, предметно, надає предмету конатативно-обрядо-
вого значення, тобто космологізує річ. В орнаментованій хаті або 
орнаментованому курячому яйці (писанці) поєднанні два тем-
порально різні типи орнаменту – орнамент кумулятивно-дихо-
томічний (без початку і кінця, горизонтальний) і орнамент ве-
гетативно-космологічний (вертикальний, початково-конечний). 
у цих типах – два суттєвосутнісних принципи: а) перманентно-
го розділення обмеженої кількості елементів (безконечність); б) 
одночасної скупченості необмеженої кількості елементів. Щодо 
цього мотивом орнаментом є однорідна система елементів; сю-
жетом орнаменту (ідеєю) є взаємодія знаково-орнаментальних 
систем – горизонтальної і вертикальної. у принципі – факт спі-
віснування (за Коліном Вілсоном у інтерпретації славоя Жиже-
ка) двох свідомостей – правокульової (інтуїтивної, всеосяжної, 
об’єднуючої) і лівокульової (рефлексійної роз’єднуючої)  143. Від-
так маємо справу з досить банальним принципом поєднання 
двох протилежних факторів, які визначають життєву сутність 
орнаменту. останній, як явище видається більш реальнім ніж 
його мотиви і елементи; антиномічність його зв’язків становить 
фактор його образності. Щодо цього орнамент можна розгляда-
ти як результат погодження, згоди, злагоди між людиною і при-
родою, коли конкретне реальне складається із суми неконкрети-
зованих складових. Народна картина успадкувала від орнаменту 

 143 див.: Жижек славой. Чума фантазии. Харків, 2012. с. 154.
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його системність, спрямовану у зворотному напрямі: неконкре-
тизоване є сумою конкретно реальних предметних складових. 
Щодо цього образність народної картини – міфологічна образ-
ність, яка, за К. Юнгом, «належить до структури позасвідомого і 
не є особистим володінням: насправді більшість людей швидше 
самі перебувають у їх [міфологічних образів. – О.Н.] володінні, 
ніж володіють ними»   144. цей постулат збігається з постулатом 
К.  леві-строса, щодо його прагнення «показати не те як люди 
мислять у міфах, а те як міфи мислять у людях без їх відома»  145. 
такий хід розміркувань М. Мамардашвілі атестує як «помилка 
етнолога». «Не випадково під виглядом структури міфів леві-
строс (і сам він у цьому зізнається, оскільки вважає це принци-
повим актом) описує роботу свого розуму. тобто як він склав би 
структуру міфу, і тому у нього з’являється фраза, що у якомусь 
смислі не люди мислять міфами, а міфи мислять самі через людей. 
а кому дана (і хто побудував) структуру міфу, мислячого себе че-
рез людей? досліднику, етнологу. тут йде бурхливе перенесення 
значень, смислів із рівня мови-описання на рівень мови-об’єкта. 
тепер перенесення не враховує абсолютно того, що можна було б 
назвати феноменологічною препоною, а саме, що свідомі об’єкти, 
або об’єкти, які містять у собі свідомість, культурні й соціальні 
об’єкти, існують екранувавшись і створивши внутрішні світи. 
завдання дослідника є завданням відтворення цих внутрішніх 
світів»  146. думається, що міфологічність народної картини, якщо 
користуватися мовою-описанням, є фактором її просторово-се-
мантичної основи. адже «простір і предмет, наявність просто-
рових інверсій, порушення просторового етикету, особливий 
характер вписаності предмету в простір, його просторової орі-
єнтації, особлива знаковість зображуваних предметів, «набра-
ність» простору твору із ієрархічно значимих предметів-систем, 

 144 Юнг Карл густав. душа и миф. Шесть архетипов. К., 1996. с. 183.
 145 леви-стросс К. Мифологики: сырое и приготовленное. М., 2006. с. 20. 

цит за Мамардашвили Мераб. Классический и неклассический идеалы ра-
циональности… стор. 67.

 146 Мамардашвили Мераб. Классический и неклассический идеалы рациональ-
ности… стор. 67.
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космологічний синтетизм простору – все це визначає характер 
примітиву» 147, який, додам, домінує в народній картині. сюжет 
останньої або композиційно-предметна реальність у краєвидах 
відомі у великій кількості варіантів-повторень. Фактор масово-
го попиту зближує їх з іконами. цей же фактор надає їм певної 
сакральності, в  основі якої перебуває звичний символічно-ме-
тафоричний образ і, отже, здійснюється фактор поєднання ек-
зистенційної та послабленої трансцендентної образності. Від-
так у народній картині, як і у фольклорі в цілому, онтологічно 
цінним є набутий певним сюжетом, у тому числі й орнаментом, 
статус повторюваності (множинності) конкретної явленості дії 
семіотично-темпоральної автономії. закріплення (жанрово і 
стилістично) сакралізованих певною мірою сюжетів-міфологем 
(пейзажі із лебедями, оленями, селом, рибалкою у човні на захо-
ді сонця, «ангел стереже дітей», «Козак і дівчина біля криниці», 
«оленка і олень», «русалки», натюрморт із кавуном і пляшкою 
тощо), отже, закріплення це відбувається шляхом численних 
варіативних повторень, які спонукані попитом, бажанням по-
стійно доводити фактор причетності до загальнонаціонального 
образу фольклорної та історичної звичності. Щодо цього повто-
рюваність стереотипу есхатологічності є прийнятною на рівні з 
повторюваністю інших стереотипів. слід відзначити, що у «вче-
ному» або «вчено-артистичому» мистецтві ціннісним фактором 
є повторювана у творах індивідуальна стильова оригінальність 
художника, фактично, унікальна неповторність авторського ба-
чення і сприйняття світу. у цьому теж є елемент закріпленості 
тільки вже не композиційних предметних або орнаментальних 
міфологем або формальних акцентів, а  індивідуально-стильо-
вих проявів неповторності особистої манери художника. тира-
жування неповторних якостей, повторюваність індивідуально-
стильових знахідок становить фактор нової латентної явленості 
міфологізованої авторської персони, своєрідна сакральність якої 
набуває, не колективно-традиційного, а масово-медіального ха-

 147 Найден о. с. цар-колос, лісовий цар: просторова міфологія примітиву і 
авангарду. у кн. Найден о.с. Міф. Фольклор. Форма. образ. К., 2016. с. 110.
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рактеру. зазначу, що «колективний» і «масовий» різні поняття, 
різні явища. Наприклад, народна картина з її сюжетом і деко-
ративними акцентами належить до сфери колективно-тради-
ційної семіотичності; водночас мистецтво відомих художників 
минулих і теперішніх часів, поєднане з практикою тиражуван-
ня, набуває значення індивідуально-явленого об’єкту масово-
го попиту. Колективне несвідоме в народній картині сприймає 
есхатологічний фактор як складову частину присутності, яка 
розуміється як бездіяльна, нерухома застиглість. Натомість ін-
дивідуально-творча позиція художника пов’язує есхатологічний 
фактор із рухом, із протіканням у часопросторі певного проце-
су. згадаймо гете, гойю, Мунка, твори Шнітке. Показовим щодо 
цього є епізод з фільму Ф. Фелліні «джінджер і Фред», коли потік 
віджилих знаменитостей, монстрів і маніяків, переходячи із ква-
драта в квадрат, рухається до кінцевої мети – розчинення у ніщо. 

Пейзаж художника реаліста, імпресіоніста, експресіоніста 
Ван гога, зрештою, апелює до «цієї» миті із присутністю в ній іс-
торичних та екзистенційних складових, які до того ж стали час-
тиною особистого світу художника  – творчої індивідуальності 
із своїм певним місцем у світі культури. Щодо цього, народна 
картина, будучи імперсональною, такою, що комбінує предме-
ти-атрибути зовнішнього світу і символи-фрагменти світового 
дерева здається більш зовнішньою і образно та змістовно одно-
значною. Проте в ній, апелюючій до буттєвості, поряд із антипо-
бутовою космологією, присутні фактори есхатологічної та хто-
нічної образності.

Мистецтво «базарних» картин-краєвидів із палаючим або 
жевріючим небом можна назвати великим. справа тут не у ви-
конанні і не в авторській ідеї. Картини можуть бути навіть 
безпомічними у художньому плані, штампованими, поспіхом 
зробленими, можуть бути виконані з певною майстерністю і 
живописним хистом (такі більш ефективні щодо впливу на гля-
дача), можуть бути позначені гламурністю, або кітчевістю ко-
льорово-образного «несмаку», але все одно те головне буттєве 
начало, яке перейшло до них з орнаменту, лишається головним 
і визначальним. у більшості з них присутня вода – ставок, озе-
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ро, річка. у  деяких «нетутешній» замок, острів з альтанкою і 
дамою у ній, і – лебеді, лебеді, лебеді. але здебільшого – село з 
чепурненькими хатками, гора, вітряк, церква. Все це – під небом, 
вечірнім палаючим, або таким, що тільки-но розгоряється, або 
вже відпалало і стиха, згасає або, будучи ще денним, як зазна-
чалося попереду, слабкою рожевістю нагадує про неминучість 
вечірнього часу, переходу в інші сфери дійсності. Проте в таких 
картинах завжди є у доповнення того, що прагнув і міг виразити 
сільський або містечковий художник, ще слабка містична нота 
присутності страшного суду і, підспудне, дещо сонливе, усві-
домлення утрати всього, що становило життєву сутність. у цих 
картинах, на мою думку, більше таємничої буттєвості, ніж у 
мунківському «Крику», з його відкритим есхатологічним жахом. 
Фактор ідилічності плюс глянцевий холод і фальш гламурних 
полисків завжди мають приховану нігілістичну протилежність і 
негатив випрацьованих архетипів, присутність хтонічної потой-
бічності й есхатологічної невідворотності. особливо це стосу-
ється вправно написаних гламурно-ідилічних пейзажів з водою, 
деревами і небом, чия вранішня весняна прозорість у далечині 
народжує легкий бузково-рожевий туманець. такі й подібні пей-
зажі, які, здавалось би, мають тільки навіювати спокій, виклика-
ти замилування, також породжують (принаймні у мене) почуття 
якогось тривожного очікування. очікування невідомо чого, але 
чогось протилежного тому настрою, який в них панує. Жодна 
реалістична чи імпресіоністична пейзажна картина не викли-
кає подібного настрою і враження. Мабуть тут справа у тій за-
кономірності, що ідеальний світ межує із світом жахів. Народна 
картина покликана не тільки виконувати функцію побажаль-
но-ідилічного атрибуту у селянській хаті, не тільки розповідати 
про безхмарний світ безперервної радості і щастя, а й нагадувати 
про драматизм і трагізм життя, про сутність історичної долі на-
роду, екзистенційні моменти життєвих процесів, казково-міс-
тичні, міфологічно-архетипічні фактори буттєвості, ті захова-
ні у підсвідомості темноти, які є сутнісними факторами щодо 
людини і людства. за гайдеггером: «Буття, розкриваючи себе у 
сутньому, ухиляється… Блукання у безвісті становить сутніс-
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ний простір колишнього. самозасліплення людини відповідає 
саморозкриттю просвітлення буття»   148. «Есхатологію буття ми 
мислимо у тому відповідному смислі, у якому відповідно завер-
шенню буття повинні мислити «феноменологію духа». Вона (фе-
номенологія духа) сама утворює певну фазу в есхатології буття, 
оскільки буття як абсолютна суб’єктивність безпредметної волі 
до волі збирає себе у крайності своєї колишньої, метафізично за-
фіксованої сутності», – розмірковує філософ  149. отже, мова йде, 
якщо дещо спростити, про есхатологічно присутній у буттєвій 
суб’єктивності фактор «ніщо», про те, що саме через цей фактор 
«блукання у безвісті», «самозасліплення людини» буття набуває 
можливість саморозкриття у просвітленні.

Проблема світлого і темного, темного у світлому і світлого у 
темному, має онтологічне значення. «світло», яке є мороком», 
і «морок», який є «світло» – це не просто відсторонена теза іде-
алістичної діалектики, але водночас усією силою гіпнотезуючих 
повторів, тавтологій та інших емоційних дратівників нав’язана 
уяві неуявлюваність, впроваджене у психіку людини протиріч-
чя, котре покликане «перетворити» цю психіку»  150. автор цито-
ваного уривка с. аверинцев має на увазі «апофатичне вчення» 
щодо пізнання Бога через не-пізнання, коли «Божественний мо-
рок є тим світлом незбагненним, у котрому, за Писанням, перебу-
ває Бог. світло же це неможливо побачити з причини надмірної 
його ясності»  151. тут із певним припущенням можна аналізувати 
положення із божественним мороком і незбагненним світлом із 
постулатом гайдеггера, який, дозволю собі ще раз повторити; за-
значав, що «самозасліплення людини відповідає саморозкриттю 
просвітлення буття». Важливість мороку, темряви, підкреслює 
К. Юнг, стверджуючи, що «людина стає світлішою не від того, що 
уявляє собі світле, а від того, що усвідомлює темне»  152.

 148 Хайдеггер Мартин. изречение анаксимандра. у збірн. разговор на просе-
лочной дороге. Москва, 1991. с. 40.

 149 там само. с. 33.
 150 аверинцев с. Поэтика ранневизантийской литературы, Москва, 1997. с. 146.
 151 див.: там само. с. 145.
 152 Юнг Карл густав. Философское древо. Москва, 2008. с. 78.
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райсько-ідилічна народна картина, як правило,  – пейзаж 
із водою, у  якій відбивається рожево жевріюче небо. саме ця 
вода є місцем латентної присутності хтонічної темряви, моро-
ку. у щойно цитованій праці К. Юнга також йдеться про те, що 
«відношення духу до води зводиться до того, що він наче риба 
захований у ній»  153. Вода. риба, дух, Бог; пізнання Бога через не-
пізнання згідно апофатичному вченню. за Юнгом, коло, яке не 
беручи у розрахунок самої точки, є «найпростішим символом 
цілісності, а відтак, найпростішим образом Бога»  154. отже, – Бог 
є коло, круг, центр якого скрізь, а окружність – ніде. Щодо цього 
народна картина райсько-ідилічного плану може розглядатися 
як така, що приховує у собі певні іконно-сакральні функції.

архетип орнаменту як складова фольклоризованого міфу 
народної картини. Проте, повернемось до світла і темряви у на-
родній картині. Наявного світла і прихованої присутньої тем-
ряви як есхатологічного передчуття або закономірного факто-
ра буттєвості. Щодо цього аналіз народної картини як суб’єкта 
певної загрози, який із архаїчних світів міфологічної образності 
виносить відпрацьовані архетипи потворної сутності потойбіч-
них основ зовнішньої видимості, такого роду аналіз може бути 
здійснений лише у плані суб’єктивних вражень і переживань, на 
підставі особистого досвіду автора. цей досвід підказує, що на-
родна картина і орнамент – предметна фігуративність картини 
і умовна організована фігуративність орнаменту, мають більш 
глибокі і значимі зв’язки, ніж ті, що були попереду виявлені. 
«орнамент як фактор сакралізації речі, по суті є містком (клад-
кою елементів), перекинутим між двома берегами буттєвості над 
потоком (річкою, проваллям, прірвою) «ніщо». сутнісна основа 
орнаменту в його спрямованості на глядача, у центр обрядового 
дійства. останнє не мислиме без центру, фактично концентру-
ється навколо центру, становлячи продукт, сформований серед-
овищем, його духовно-ідеологічну модель»   155. Імітований рух 

 153 там само. с. 17.
 154 там само. с. 141.
 155 Найден о. с. Катерина Білокур. Погляд через десятиліття. у кн. Най-

ден о. с. Міф. Фольклор. Форма. образ. Київ, 2016. с. 229–230.
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орнаменту і сакральна застиглість ідилічного пейзажу станов-
лять основу двох реальностей: об’єктивної реальності орнаменту 
і суб’єктивної реальності народної картини. здається орнамен-
тальний світогляд  – обрядовий світогляд,  – більше пізній ніж 
міфологічний; іконно-картинний, народно-картинний світо-
гляд – міфологічний – більш ранній. Хоча здається навпаки: міф 
виникає на руїнах обряду і з ним формуються архетипи. у свою 
чергу, очевидно, починають побутувати і пост міфологічні обря-
ди. образи міфу метафоричні; обрядово-орнаментальні образи 
знаково-символічні. Народна картина поєднує у собі образні 
метафорику і символіку. В ній є дещо від предметно-символіч-
ної епіфанічності й водночас від тої міфологічної сутності, яку 
К. Юнг називає колективною галюцинацією. так чи інакше на-
родна картина і орнамент володіють більш архаїчною і водночас 
архісучасною мовою, близькою до буттєвих онтологічно-цінніс-
них основ. «Нам здається конче вірогідним те, що міфологічні 
архетипи виникли здебільшого тим же шляхом, що і сьогодніш-
нє проявлення архетипічних структур у індивідів»  156. за Юнгом 
«спонтанна об’єктивація архетипу» є постійним, природним 
процесом існування людини і людства. «Не лише у казках, але 
і в житті взагалі необхідне об’єктивне втручання архетипу», 
який є «автономним змістом позасвідомого»   157. Щодо приро-
ди архетипу та його, спрощено скажу, функціонування, К. Юнг 
висловлюється не досить чітко, з обмовками та пересторогами. 
«Психологія розглядає продукти позасвідомого у відповідності 
з наступним методологічним принципом: феномени архітипіч-
ної природи є проявом процесів у колективному позасвідомому. 
Вони належать не до чогось, що було і є свідомим, але до чогось 
по суті позасвідомого. Відтак, остаточно вирішити до чого вони 
належать неможливо. Будь-яка інтерпретація необхідно лиша-
ється інтерпретацією «як аби що». Висхідне ядро значення мож-
на намагатися лише окреслити, але не описати»  158.

 156 Юнг Карл густав. душа и миф. Шесть архетипов. Киев, 1996. с. 91.
 157 там само. с. 302, 304.
 158 там само. с. 91.
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архетип і міф вчений нерідко розглядає як аналогічні суб-
стантні фактори. так щодо міфу: «Його основний смисл ніколи 
не був і не буде свідомим. Він був і лишається предметом інтер-
претації, при тому, що будь-яка інтерпретація, котра якимось 
чином наближалася до прихованого смислу (або, з точки зору на-
укового інтелекту, абсурду, що те ж саме) завжди із самого почат-
ку, претендувала не тільки на абсолютну істинність і дійсність, 
а й також вимагала цілковитого підкорення, поваги і релігійної 
відданості. архетипи завжди були і нині лишаються живими 
психічними силами, котрі вимагають, щоб їх сприймали серйоз-
но і котрі дивним чином утверджують свою силу. Вони завжди 
несли захист і спасіння, а  їх руйнування призводить до «perils 
of the soul» [втрата душі. – О.Н], відомі нам із психології дику-
нів»  159. В іншому місці вчений уточнює: «Всі архетипи мають як 
позитивний, сприятливий, світлий бік, котрий вказує вгору, так і 
той, котрий указує вниз – частково негативний і несприятливий, 
частково хтонічний, але нерідко просто нейтральний»  160.

Проте у народній картині, як вже неодноразово було наголо-
шено, конструктивну роль поряд з міфологічним (метафорич-
ним) відіграє орнаментальне (знакове-символічне) пов’язане з 
обрядовою субстанцією, начало. орнамент можна розглядати як 
вираження генетичної пам’яті певної спільноти. Народна карти-
на сформована на межі сільської і провінційно-міської культур, 
пройшовши через «чистилище» базару, образно відтворює не ге-
нетичну пам’ять, а пам’ять споріднено-чуттєву екстрапольовану 
взаємно як пам’ять співпереживання і пам’ять присвоєння чу-
жого, яке здається своїм. Щодо цього орнамент у народній кар-
тині зберігся як рефлексія внутрішнього на зовнішнє, біологічно 
реальні форми в умовному світлі штучних ситуацій. орнамент 
розпорошує навколишню дійсність на умовно-знакові фрагмен-
ти, однак, надаючи їм форму і ритм, колір і системну послідов-
ність, наділяє їх життєвою енергією, можливістю реагувати на 
момент виклику часопростору, оживати і оживляти. атавістич-

 159 там само. с. 92.
 160 там само. с. 308.
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ний резерв, який перебуває в людині, апелює до орнаменту, який 
у традиційних і новітніх виявах може бути «своїм» і «чужим», 
архаїчним і сучасним, прийнятним і неприйнятним. орнамент – 
знак свята (обряду). орнамент, який цілковито домінує на одязі, 
на печі, стіні, позбавлений фактури і форм предмета (яйця, мис-
ки, рушника тощо), взятий із вишиванкою під піджак у будній 
день на роботі, перенесений на плакат, на капот машини втрачає 
свою сакральну силу, традиційну образну доцільність і теплоту 
буттєвої присутності й набуває якостей формального офіціозу, 
якась неприємна спустошеність панує у нім. ось чому орнамент 
і гомологічне йому середовище, певний часопросторовий, хро-
нотопічний момент цього середовища виявляють корелятивну 
і енергетичну взаємозалежність. Народна картина, у якій ще до-
сить сильне орнаментне начало, поєднує в собі екзистенційні, 
соціальні основи, трансцендентні і космологічно-буттєві фак-
тори. у  ній присутній фактор відсутності зовнішнього світу  – 
того, що за її межами, але присутність якого очевидна. Народна 
картина, як опосередковано пов’язана з орнаментом, так і опосе-
редковано пов’язана із міфом. Порівняно з останнім у народній 
картині з’явилися елементи символіки, яка, за К. Юнгом і Б. Ма-
линовським, у класичному міфі відсутня. «усі міфологічні обра-
зи відповідають внутрішнім душевним переживанням і ведуть 
початок саме від них»  161. Міфологія у народній картині – фоль-
клорна міфологія. Фольклоризований або космологізований міф 
містить у собі прикмети сучасної цивілізації, збирає у собі пояс-
нювальні й витлумачувані фактори, пов’язані з певними обста-
винами, фактори оцінки при послабленні елементів потрібних 
для створення певного прецеденту безвідносної даності явища. 
згідно К.  Юнгу, прогрес нагромаджує велетенський Прометеїв 
борг, за який час від часу доводиться платити ціною жахливих 
втрат і потерпань  162.

реальність орнаменту  – настінного розпису, вишивки, ряд-
на  – реальність оповідності того, що постійно відбувається; 

 161 Юнг Карл густав. душа и миф... с. 389.
 162 див.: там само. с. 302.
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постійне відбування того що відбувається; теперішність по-
стійного відбування провокує рухомість мнимо рухомого рит-
мічного чергування форм і сплесків фігуративності в орнаменті. 
Момент часової реальності й реальність вічної застиглості ста-
новлять екзистенційний фактор орнаментальної присутності, 
що є об’єктивною реальністю орнаменту. Народна картина в її 
суб’єктивній реальності, на відміну від реалістичної картини або 
фотографії, в якій розум відмовляється фіксувати дійсність як 
даність присутності, є декорацією певного театрального дійства, 
фіксована нерухомість якого забезпечує існування його надмір-
ної красивості. «Надмірної» і «красивості» не як фактор реаль-
ності, втіленості, а як прагнення, намір, тенденція. Щодо цього, 
за славоєм Жижеком, ми «стикаємось із двома протилежними 
випадками істинно гегельянського парадоксу роду, котрий є ви-
дом самого себе – і містить у собі два види, самого себе і виду як 
такого»  163. зрештою, ідея гегеля, як зазначає відомий культуро-
лог, у  тому, що «істину» можна знайти саме у надлишку пере-
більшення як такого»  164. В орнаменті фактично нічого не відбу-
вається або відбувається те, що давно відбулося у реалістичній 
картині – вихоплена із життя подієвість очевидного. у народній 
картині  – символ  – спрямування на подієвість мнимості, не-
подієва неподієвість. «Натура» у картині й у орнаменті  – світ 
суб’єктивних реальностей і світ об’єктивних реальностей. світ 
народної картини ритуалізований; в орнаменті фактор обряду – 
розконцентрований космологізм самого середовища. ритуал  – 
втрата космологічних основ унаслідок локалізації космологізму. 
Народна картина, не апелює, як орнамент до космологічних сфер 
буттєвості, а демонструє онтологізовану присутність життєвих 
реалій, у  ритуалізованій умовності, в  ній відбувається постій-
на заміна тимчасової вічності на вічну тимчасовість. Надмірна 
заквітченість, аж до кітчевої присутності у народній картині на 
релігійну тему, із сакральним портретним зображенням, із по-
бажальною символікою, знаменує факт засилля вічної тимчасо-

 163 Жижек славой. Чума фантазии. Харків, 2012. с. 161.
 164 там само. с. 68.
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вості, яка витісняє критично-смакові критерії. у цьому випадку 
«надлишок перебільшення» сприяє виникненню гламурно-кіт-
чевої образної символіки, тиражованої у варіативному повто-
ренні ідилічного пейзажу, сцени з ангелом і дітьми, фантазійно-
містичного епізоду «Перевезення», міфологічно-казкової сцени 
з оленкою і оленем, трагічної і бурлескної «Біля криниці», свят-
кового видіння Храму. орнаментальна частка тих факторів ма-
теріально-життєвої рефлексійності, манера виконання надає їм 
фольклорного, фольклорно-модерного, фольклорно-кітчевого, 
фольклорно-«реалістичного», фольклорно-примітивного харак-
теру. Варто зазначити, що чим більше у картині симетрії й інших 
прикмет орнаменту, чим наявніші в ній якості гламурності й 
кітчевості тим відчутніше дає про себе знати елемент «ніщо». як 
у святі, що бурхливо і масово відзначається, є відгук і відблиск 
катастрофи, так у народній картині є присутність хтонічного і 
мінус-буттєвого «ніщо». Насамперед це реалізується у втраті 
часу, як подієвої плинності, яка умовно присутня у народному 
орнаменті, у якому «профіль» «портрету» часу подається гори-
зонтальною спрямованістю, а  «анфас» становить вертикально-
симетричне утворення. як вже зазначалося, орнамент як образ 
і ідея набув розвитку, коли селяни користувалися природним 
часом, позагодинниковим часом. Відтак більш чітко відчувалося 
членіння на предмети і ніщо, яке сприймалося як антипредмет-
на реальність. Щодо цього орнамент є вираженням обрядового 
часу – поділеного на елементи і водночас узагальненого в конеч-
ному елементі. це час колективний загальнодоступний. з  по-
явою годинника з’являється, як вже зазначалося, особистий час, 
час індивідуально-дискретної цілісності, предметність якого 
витісняє із системи елементи «ніщо». Перевага в людині індиві-
дуального начала над колективним опредмечує орнамент, поро-
джує об’ємну фігуративність, яка дозволила людині індивіду-
ально бачити реальний світ з його реальною просторовістю. При 
цьому остання втрачає властивості середовища (квалітативнос-
ті), перестає бути фактором змісту, натомість елементно-мотив-
ні складові опросторовуються, напіворнаментна фігуративність 
переходить у картинну предметність. Відтак, орнамент – це чер-
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гування матеріальних форм і форм ніщо, спрямованих у безкі-
нечність по горизонталі й замкнутих у статично-симетричній 
узорній вертикалі. Народна картина  – статичність предметно-
просторових форм у контамітаційному контексті ніщо-предмет-
них сполучень. При цьому у народній картині фактори гламуру, 
кітчу, теургії можуть бути оцінені з двох точок зору – а) як сві-
дома втеча від побутової повсякденності реального світу; б) як 
фактор несмаку і брак хисту щодо «справжньої» творчості. од-
нак найчастіше народна картина становить результат з’єднання 
цих двох критеріїв, виявляючи ознаки колись актуального, 
а нині дещо півзабутого декадансу.

декаданс, символізм, гламур як втеча від побутової посе-
редності у світ міфічних ілюзій. вторинно використані архе-
типи. Еволюція народної картини у ХХ  ст. відбувалася двома 
шляхами. Після утвердження на селі сюжету «Козак і дівчина 
біля криниці» (спадкоємця «Козака Мамая»), ряду канонічних 
пейзажів, почалося масове кустарне виробництво «базарної» на-
родної картини переважно «малої форми» доволі схематичної, 
мотивно спрощеної, сюжетної однозначності, яка виконувалася 
здебільшого на склі й фанері. Найбільшого поширення ця кар-
тина набула у період з 1945-го до початку 1970-х років. однак 
поряд з нею створювалися сільські ідилічні пейзажі, картини з 
елементами міфології та містики. Картини такого кшталту міс-
тять у собі певний настрій і стан характерні для культури кінця 
ХІХ – початку ХХ-го ст., яка, попри своє розмаїття, загалом ха-
рактеризувалася як декадентська (занепадницька), і, якщо, гово-
рити спрощено, була заснована на певних стилізовано-містич-
них домінантах. декадансу, як об’єктивно-історичному процесу, 
культурному явищу і закономірному етапу цивілізаційного роз-
витку, багато уваги приділив Ф. Ніцше у своїй «Волі до влади». 
російський філософ і письменник Василь розанов у нарисі «де-
каденти» (побачив світ у 1904 р.) охарактеризував «декадентство» 
як «історичне явище великої необхідності й смислу»  165. у цій же 

 165 розанов В. В. декаденты. у кн. розанов В. В. сочинения. Москва, 1990. 
с. 441.
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праці В. розанов назвав Ніцше декадентом людської мислі   166. 
основною прикметою «декадентства» В. розанов вважав вияв-
лення у життєвих речах міфологічно-містичних раніше прихо-
ваних, хворобливо-химерних сутнісних основ. Причини цього 
явища філософ вважає не тільки у виснаженості моральних сил 
і послабленні духовних устоїв, а й у таємних але закономірних і 
невідворотних процесах людського розвитку. «Що ми називає-
мо містичним?», – запитує В. розанов. «Ми називаємо ним на-
самперед неясне; проте таке  – в чому ми відчуваємо глибину, 
хоча й не можемо її ані довести, ані дослідити; далі, містичним 
ми називаємо те, у  чому підозрюємо відблиск  – косий, той що 
переломлює промінь Божеського; і, нарешті, те, у чому відгаду-
ємо первостихійне, первостворене щодо усіх речей»   167. Більш 
суворо ставився до декадансу Ф. Ніцше. у «Волі до влади» в ру-
бриці «Нігілістичний рух як вираження декадансу» він зазначає, 
що наслідком декадансу є слабкість волі, потреба сильних збу-
джуючих засобів, що зрештою приводить до такого стану, коли 
«задоволення і незадоволення стають головною проблемою»  168. 
В іншому місці Ніцше підкреслює: «Поява декадансу також не-
обхідна як будь-яке сходження і поступальний рух у житті? Не 
у нашій владі вилучити його»   169. зрештою Ф.  Ніцше зазначає: 
«усякого роду занепади і захворювання безперестанно брали 
участь у роботі творення загальних оцінок; що в пануючих оцін-
ках декаданс досягає навіть певної переваги; що нам доведеться 
боротися не лише проти реальних наслідків усякого сучасного 
жаху виродження, а й що весь донині виявлений декаданс ще не 
зіграв своєї ролі, тобто продовжує жити»  170. В розанов ще більш 
категоричний у оцінці декадансу як явища, яке у тій чи іншій 
формі продовжує існувати у субстантно-буттєвій сфері існуван-
ня, культури, від якого, ми маємо очікувати побачити великі не-

 166 див.: там само.
 167 розанов В. В. Эмбрионы. у кн. розанов В. В. сочинения… с. 251.
 168 Ницше Фридрих. Воля к власти. Москва, 1994. с. 54.
 169 там само. с. 52.
 170 там само.
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відповідності, велику потворність, може бути великі біди і не-
безпеки»  171.

Народна картина лише опосередковано стосується декадансу, 
якій у ній формально присутній як досить далекий відгомін. але 
зв’язки між нею і мистецтвом ХІХ – початку ХХ ст. – стилем мо-
дерн, образною символікою, мелодекламаційною сентименталь-
ною таємничістю, порушеною симетрією форм рудиментарної 
орнаментики, також колористично-настроєва її близькість до 
«закатних» творів М. Врубеля, о. Блока, а. Куїнджі, до «казкових» 
і символічних творів П. Холодного, М. Жука, о. судомори, все це 
свідчить про те, що не тільки вчено-артистичне мистецтво, а й 
фольклор змінювався, «реагуючи» на нові тенденції у мистецтві. 
Народна картина, будучи фігуративною, зберігаючи у своїх над-
рах фольклорно-орнаментальну традиційність, водночас увібра-
ла у себе ті прикмети і властивості, ті іконографічні ознаки, які 
на початку ХХ ст. знаменували нові ракурси погляду на приро-
ду речей, нові концепти дослідження життєвих процесів з нео-
днозначністю критеріїв їх конструктивних основ, суперечливою 
логікою моральних факторів, з отрутою негативізму «поновле-
них» архетипів. Недарма д. овсянико-Куликовський в опубліко-
ваній в одеському тижневику «Южные записки», роботі «Щодо 
характеристики сучасного символізму в мистецтві» (1904 р.) за-
суджував символізм-декаданс як творчі намагання душі хворої, 
виснаженої, обтяженої патологічною спадковістю, яка «не здат-
на ні прагнути, ні боротися, ні насолоджуватися». Подібні дум-
ки щодо декадансу в образотворчому мистецтві й літературі ви-
словлювали критики М. одинцов-Павловський і В. Юринець  172. 
Проте нині, століття потому стала більш зрозумілою сутність 
декадансу, як носія тих тенденцій, які визначили характер куль-
тури ХХ ст., коли, завдяки новим течіям у мистецтві, людині від-
крилися нові, до цього приховані і не завжди позитивні, нерідко 
приголомшуючі, факти щодо своєї природи, обнадійливі й не-

 171 розанов В. В. декаденты. у кн. розанов В. В. сочинения. с. 441.
 172 див: савицька лариса. Художня критика в україні. друга половина ХІХ – 

початок ХХ ст. Київ, 2001. с. 37–42.
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втішні знання щодо своїх можливостей і перспектив подальшо-
го існування. Народна картина як живий, реагуючий на події у 
світі, фактор фольклору, як і мистецтво авангарду, з яким майже 
одночасно вона сформувалася, мала засвоїти і своєрідно пере-
втілити естетику,його символіку, архетипи, хтонічні і есхатоло-
гічні мотиви. Внаслідок руйнування цілісної природної системи, 
у  даному випадку космологічно-орнаментальної системи куль-
турної поведінки селян, певного послаблення їх «обрядового» 
ставлення до природи, у без фігуративний орнаментально-кос-
мологічний, сакрально-ієрархізований середовищний простір, 
як вже зазначалося, входить фактор фігуративності  – народна 
картина, котра якимось чином зосередила в собі і реалістичні, 
і  романтичні, і  сентиментальні, і  символічні, і  ідилічні, і  вуль-
гарно-кітчеві, і  безоглядно-оптимістичні, і  хворобливо-міс-
тичні, і, навіть, сюрреалістичні прояви мистецтва ХХ століття. 
При цьому народна картина є конгломератом імітаційних син-
кретів і загалом у зовнішньо-формальному своєму вигляді має 
«празниковий» характер. однак, як раніше зазначалося, свято 
це досить зовнішнє, поверхове. Мова у даному разі йде про пей-
зажний жанр, «базарний» килимок, побажальну картину малої 
форми, тобто продукцію, яка почала масово вироблятися у по-
воєнні часи і згодом (досить швидко), зазнавши стереотипізації, 
почала деградувати  – втрачати художні якості, зображати світ 
образно збідненим. Фактор деградації стосувався і картин, ви-
конаних начебто вправно, але сповнених ремісничої байдужості 
або кітчевої красивості, за якою ховалася та ж сама байдужість. 
схематизації, спрощення, і зрештою занепаду зазнала сюжетна 
картина, витоковою основою якої є «Козак Мамай».

разом із поступовою подекуди і швидкою втратою живописної 
якості, властивої картинам 1920-х – 1930-х років (сюжет «Козак і 
дівчина біля криниці», пейзаж з горою, вітряком, церквою, паро-
плавом, натюрморт з кавуном і пляшкою) спостерігається втрата 
тої онтологічної основи народної картини, яка становила її об-
разний зміст, поєднувала у собі українські національні й загаль-
нолюдські ціннісні критерії існування людини у світі. Позбавлені 
авторської своєрідності, ремісничо і кустарно стандартизовані, 
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полегшено-незграбні, щодо техніки виконання, твори втрачають 
образну глибину, а з нею частково той фактор буттєвості, а разом 
з ним і екзистенцій ну та історичну правду – як художню, так і 
життєву. Проте народна картина, яка зазнала схематизації і кус-
тарно-ремісничої штамповки, дилетантської спрощеності й по-
верховості щодо змісту і образів, властивої базарній кон’юнктурі 
стандартизації форм і надання дешевої «красивості», все одно, 
навіть із наявними рисами деградації і занепаду, вона цілковито 
не втрачає елементи буттєвості, зберігає у собі, хоч у ослаблено-
му вигляді, пам’ять щодо важливих, онтологічно цінних архети-
пів-символів, які перебувають у основі родової обрядової кос-
мології. Коли у 1950-х – 1960-х роках значно збільшився попит 
на народну картину і вона стала по-справжньому масовою, мала 
місце певна її стандартизація. Ідейно-образна різноманітність її 
сюжетів і композицій набула однозначного ідилічно-святкового 
вираження. В цілому драматичний сюжет з козаком і дівчиною, 
був замінений бурлескним «тікай, Петре з Наталкою». цей же 
сюжет, виконаний на склі або фанері, спростився і схематизу-
вався; сюжет «оленка і олень» частково втратив казкову таєм-
ничість і набув вигляду веселої шлюбної картинки із щедро за-
квітчаними нареченими; суворий сюжет «ангел стереже дітей» 
набув сентиментального вигляду із ангелом-жінкою і дітьми-
херувімами; більшість пейзажів являють світ стереотипізованої 
ідилічності, світ по суті сповнений пустої фальшивої красивості. 
це закономірне явище – спрощення, схематизації і занепаду. од-
нак слово «занепад» тут вживається не у смислі виродження і 
зникнення, а у смислі збіднення і переродження початкової кос-
мологічно-обрядової ідеї, пов’язаної з початковим онтологічно-
ціннісним фактором обрядової космології та історичної правди 
щодо героїчних і трагічних подій. отже, гламур народної карти-
ни періоду найбільш масового її створення і пізніше, у 1970-ті – 
1980-ті роки, поряд із ефектною ідилічною красивістю, містить у 
собі певну штучність, елемент чогось неживого, ворожого світу 
життя. Природа надмірно заквітчана, сповнена екзальтованого 
пафосу цвітіння, виглядає мов відбиття у якомусь сонно-зачаро-
ваному дзеркалі, виглядає дещо відчуженою, позбавленої глиби-
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ни. у цьому можна вбачати наслідки декадансу, його впливу на 
загальний культурний розвиток. «Втеча від світу у сферу понад-
чуттєвого замінюється історичним прогресом. Потойбічна мета 
вічного блаженства перевтілюється у земне щастя для більшості. 
творче начало, що раніше було відмінною рисою біблейського 
Бога, відмічає тепер людську діяльність. людська творчість пе-
реходить нарешті у бізнес і ґешефт», – зазначає М. гайдеггер  173. 
далі німецький філософ стверджує: «Метафізика – це простір іс-
торичного звершення, простір, в якому долею стає те, що понад-
чуттєвий світ, ідеї, Бог, моральний закон, авторитет розуму, про-
грес, щастя більшості, культура, цивілізація втрачають властиву 
їм силу творення і впадають у ницість» 174. тут важко втримати-
ся щоб не навести об’єктивно-песимістичний постулат Ніцше: 
«Воля до “ніщо” торжествує над волею життя, а загальна мета ви-
ражена у християнських, буддійських, шопенгаурівських термі-
нах: “краще не бути ніж бути”»  175. отже усе, що існує і розвива-
ється, перебуває у стані переходу від космологічної присутності і 
присутності трансцендентальної до екзистенційної присутності, 
овіяної диханням «ніщо». Народна картина, тут як і мистецтво 
модернізму не є винятком. Проте як локальне явище, поширене 
у певному, в даному разі у селянському соціумі, народна карти-
на, виконавши свою соціальну, духовно-естетичну роль, в нових 
умовах втрачає разом із позитивними якостями ту актуальність, 
яка в умовах села повоєнних років робила її екзистенційно зна-
чимою. Водночас на загальнонаціональному ґрунті її витісня-
ють із побутової сфери телевізор, фотографія і орнаментика (так 
можна назвати це явище), яка, відродившись, в поновленому ви-
гляді або навпаки, збагативши себе елементами архаїки, набула 
нової актуальності. орнаментальність, орнаментика із внутріш-
нього, властивого селянському середовищу, фактора, перейшла 
у зовнішній атрибутивно-ігровий фактор, при цьому втративши 
частково сакрально-обрядову таємничість, зате виконуючи зна-

 173 Хайдеггер Мартин. На вершинах нигилизма. у кн.: Камю альбер, Хайдеггер 
Мартин. запад. совесть или пустота., Москва, 2014. с. 208.

 174 там само.
 175 Ницше Фридрих. Воля к власти. Москва, 1994. с. 325.
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чно ширшу функцію – показника причетності до національно-
патріотичного загалу.

колективний та індивідуальний фактори фольклорно-кос-
мологічної образності народної картини. Мінімальна «епіч-
на дистанція», яка пролягла між нашим сьогоденням і тою ма-
совою, переважно «базарною» народною картиною, дозволяє 
дещо по-іншому на неї поглянути і, позбувшись нав’язливих 
стереотипів,зробити спробу глибше проникнути в її буттєву, 
онтологічно-образну сутність. Щодо цього, відкинувши убік її 
утилітарну функцію носія фігуративності й замінника орнамен-
ту у сільському середовищі означеного періоду, варто зосеред-
ити увагу на тих космологічних і трансцендентних факторах, 
які містить у собі народна картина, яка, будучи в основі фоль-
клорною, надає цим факторам специфічного відтінку. Народна 
картина жанрово-пейзажна або жанрово-сюжетна щодо ви-
конання, відтак і образної основи, може бути поділеною на дві 
основні категорії (групи, масиви): 1)  фольклорно-реалістичну 
(виконання близьке до картинно-іконного професіоналізму); 
2)  фольклорно-примітивну (фігуративність з ознаками певної 
неумілості або особливого дитячого наїву). На мій погляд, сю-
жети першої категорії, такі як «ангел стереже дітей», «русалки», 
«Перевезення», «оленка і олень» мають у своїй образній основі 
трансцендентні фактори, тоді ж як ті самі сюжети, що належать 
до другої категорії, втрачають трансцендентність, натомість на-
бувають фольклорно-космологічної (казкової) образності. Про-
фесійно зображений, формально наближений до життєвих ре-
алій і водночас віддалений від життєвого повсякдення образ 
набуває факторів трансцендентності, натомість втрачає час-
тину фольклорно-космологічної образності. Щодо цього варто 
хоча б побіжно розглянути питання духовного об’єму народної 
картини. якщо народний орнамент, як вже зазначалося, стано-
вить ієрархію сакральних місць у середовищі, які наразі визна-
чають космологічний тип самоусвідомлення людини в природі, 
при цьому побутовий фактор у предметно-речовому вираженні 
зведений майже до мінімуму, то народна картина, як теж вже 
зазначалося, становить результат екзистенційно-історичного 
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сприйняття світу. Проте світ у ній так чи інакше космологізо-
ваний, ідеальний, казковий, містичний, міфологічний і водночас 
візуально заснований на формальних ознаках предметно-реаль-
ного світу. Нерідко він надто ідеалізований, гламуризований. 
такий світ у художньому, або традиційно-фольклорному плані 
(незграбність, штампи, фактор неумілості) нерідко є збідненим, 
дилетантське спрощеним, духовно спустошеним. Є чимало кар-
тин в яких відсутнє індивідуально творче начало, разом з яким 
зникає та космологічно-фольклорна основа, яка дозволяє твору 
бути вписаним у традиційно-фольклорний простір середовища. 
Натомість лишається зовнішньо-знакова подоба народної кар-
тини. це схоже на те, як у трафаретно-штамповому орнаменті 
панує механічна пустота або пустота ніщо, яку продукують ме-
ханічні прийоми виконання. однак у більшості «дешевих» «ба-
зарних» картин, виконаних на склі, фанері, клейонці, картоні, 
пустота не цілковита, а часткова, разом із частковою збідненіс-
тю відчуттєвою, емоційною. Фактор пустоти і збідненості може 
бути спричинений також перенасиченою заквітченістю, або над-
мірним «вульгарним» уживанням кольорових ефектів. Нерідко 
свідоцтвом дилетантизму є беззастережне і прямолінійне корис-
тування зеленим кольором. отже, духовний об’єм народної кар-
тини є результатом засвоєння основ фольклорно-космологічної 
образності, індивідуальної майстерності виконавця, його вмін-
ня не байдужо-банально зобразити сюжетну сцену або пейзаж, 
а вкласти у них частину свого емоційного досвіду, свого стихій-
ного відчуття природи. Не довершеність форми, не виконавська 
бездоганність є якісними факторами народної картини, а саме її 
духовний об’єм, як вже зазначалося, фольклорно-космолоічний 
фактор у поєднанні з емоційним ставленням до зображуваного 
і набутим умінням «правильно» зображати речі і предмети. за-
йва завершеність і «професійна» майстерність зображення по-
збавляє народну картину фольклорно-космологічної образності, 
робить її доволі спустошеною. як зазначив колись В.  розанов: 
«довершеність форм є перевага епох, які занепадають»  176.

 176 розанов В. В. Эмбрионы. у кн.: розанов В. В. сочинения. Москва, 1990. с. 248.
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Народна картина у своїй сутності становить перехід від кос-
мологічної величі орнаменту до трансцендентно-земного змісту 
обряду. її фігуративність, як вже зазначалося, шукає себе (свою 
сутність) не у світі реальних речей, а в космологічній сфері орна-
ментики; її орнаментальність є втіленою у фігуративні форми 
міфологічно-образною основою обрядової трансцендентності. 
Відтак, в  народній картині природно-земне, в  результаті пере-
ходу в космологічне, проходить через трансцендентний простір. 
сферу потойбічного, щоб з нього знову повернутися до земного. 
однак земний фактор народної картини набуває семіотичної, 
семантичної і темпоральної іншості порівняно із предметно-ре-
альною об’єктивністю так би мовити «реалістичного» бачення 
світу. Народна картина в цілому є такою собі зупиненою миттю 
у інтенсивному процесі фігуративно-орнаментальних поєднань 
і переходів, потойбічних і поцейбічних факторів обрядових реа-
лій. день-не-день, а вічна денність ідеалізованої природи; світло-
ва грань між днем і ніччю з рожевим сяянням і жеврінням неба 
і води; чепурні хатки села; стіна присмеркового лісу; рибалка у 
човні далеким силуетом, – вічне очікування миті й миттєве очі-
кування вічності; подієва явленність лебедів та їх явлена поді-
євість; декорація вічно сучасних минулостей і майбутностей 
людської долі у життєвому просторі і в ціннісно визначеній кос-
мології буттєвості. І  зрештою – вписані в онтологічну сутність 
цього ідилія, гламур, кітч дають можливість певному контин-
генту соціуму «культурно» існувати.

закономірний процес деградації і зникнення тої масової на-
родної картини, яка несла світло і радість у темні й холодні селян-
ські хати нині може бути пояснений не лише висловом В. розанова 
щодо довершеності форм і епох, які занепадають, а й відчутним 
посиленням факторів прогресу і розвитку з їх впливом на зміну 
соціально-екзистенційного клімату, коли людина, захоплена зо-
внішніми проявами прогресу, починає втрачати основи буттєвос-
ті. як зазначав К. Юнг, «прогрес і розвиток це ідеали, від яких нелег-
ко відмовитися, але вони втрачають будь-яке значення, як тільки 
людина у своєму новому стані постає у якості власного фрагмента, 
який лишив позаду себе у тіні позасвідомого, у стані примітив-
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ності або навіть варварства свою сутнісну частину. свідомий ро-
зум, який відділився від своїх начал і не здатний усвідомлювати 
смисл нового стану, затим досить легко потрапляє у положення, 
набагато гірше, ніж те, від звільнення від якого призначалося нов-
шество»  177. В умовах технічного прогресу, який частково змінив 
село, послабивши у нім диктат традиційно-архаїчних критеріїв, 
натомість матеріалізував час як фактор, пов’язаний вже не з при-
родними явищами, а  з певними конкретно-дійовими значимос-
тями, у  цих умовах фактор буттєвості, який становить сутність 
народної картини, втрачає актуальність і перетворюється в очах 
селян в атрибут віджилої архаїки. Привабливими допоки лиша-
ються зовнішня красивість та загальний гламурно-кітчевий кві-
єтизм з його поверхово-образним комфортом звичності. Фактор 
мотивації, усвідомлення змісту обрядових дійств сприяв пере-
ходу буттєво-космологічних факторів обрядової сутності у ціле-
спрямоване масове дійство театрального характеру. у цих умовах, 
як зазначалося, міф і таїнство втрачають колишній інтимно-со-
кровенний характер, який робив фольклор (життєво-фольклор-
ний фактор сільського середовища) змістовно-значимим елемен-
том існування селян; також, коли телевізійний продукт масовості 
набув значення повсякденного інформаційного і сенсаційного 
творення, власне творення інформаційно-сенсаційної повсяк-
денності, у цих умовах народна картина виявилась у середовищі 
зайвою. Натомість, як вже зазначалось, орнамент у сільському 
середовищі і особливо поза ним набув додаткової семантичної і 
символічної значимості. справа в тому, що селянське середовище, 
яке, зокрема в україні, було майже цілковито у практично-вироб-
ничому, духовному існуванні вписане у природу, почало поступо-
во, але невідворотно від природи віддалятися завдяки засвоєнню 
нових технічних і комунікативних засобів та інструментів. Щодо 
цього народна картина втратила ту живу образно-змістовну роль 
посередника між людським і природним світами, яка зрештою в 
умовах «старого» села мала певне катарсичне значення. Вона з її 
символами і архетипами, з її синкретами різних ступенів і рівнів 

 177 Юнг Карл густав. душа и миф. Шесть архетипов. с. 113.
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буттєвої присутності, виявилися певним дискомфортним елемен-
том у поновленому середовищі. адже, як відомо, архетип, вилуче-
ний із свого історичного або доісторичного гнізда, де він грав по-
зитивну роль, починає розпадатися і відігравати негативну роль. 
світ втрачає цілісність, а з нею цінність природних асоціацій. По-
казовим щодо цього є дисонанс чайки у фільмі Ф. Фелліні «І ко-
рабель пливе», яка зненацька, влетівши у салон корабля, спричи-
нила переполох серед відомих оперних зірок та інтелектуальних 
снобів. дискомфорт, викликаний появою частини дикої природи 
у вигляді живої істоти в середовищі умовно-культурних умовнос-
тей, фактично є матрично-плюральним страхом зустрічі з чимось 
зовнішнім, іншородним. таким зовнішньо-іншородним, викли-
каючим дискомфорт, виглядає народна картина, зокрема «базар-
на», малого формату, написана на склі, фанері, картоні, клейонці, 
зворотному боці шпалер тощо.

однак народна картина після припинення свого продуктив-
ного розвитку продовжує функціонувати вже як культурно-істо-
ричне явище, артефакти якого починають набувати все більшої 
цінності. їх збирають не тільки колекціонери-адепти, а й окремі 
музеї, організовуються виставки. однак вивчення народної кар-
тини, аналітичне дослідження її витоків, традицій, функцій у се-
лянському середовищі і образних засад фактично не починало-
ся. думається, що народна картина в її зв’язках з кон’юнктурою 
базару, кітчевих варіантах, в її певній залежності від своєрідно 
сприйнятої містики стилю модерн, в її архетипах, міфологічних 
метафорах і символах є досить складним об’єктом, цілковите 
прийняття якого і однозначно позитивна оцінка були би позбав-
лені наукової об’єктивності.

містико-міфологічний і мотивно-казковий світ  
народної картини у творчості народних майстрів. 

латентні жахи в. розанова. «жест істинного канта»
Народна картина містить у собі і певні негативні фактори, які 

стають більш очевидними, якщо їх розглядати у загальнокуль-
турному контексті. Вона, як і модернізм (авангард), містить у собі 
і виносить на світло ті таємничі фактори, які дрімали у темних 
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колодязях позасвідомого. Мова зараз не йде про наївну неумі-
лість окремих зображень або солодкувато-фальшивих дівчинок 
з букетами, намальованих на склі, або про відвертий «несмак» 
речей надмірно гламурних, надмірно заквітчаних, мова йде про 
ті внутрішні, «закадрові» темноти  – хтонічні й потойбічні, які 
присутні в народній картині. декаданс, про який попереду йшла 
мова, мабуть, попри все інше, є фактором вторинно використа-
них архетипів, які втратили первісне, початкове значення і на-
були іншого значення, яке суперечить традиційним у просторі 
європейської культури моральним принципам і критеріям здо-
рового глузду. Щодо цього декаданс, модернізм не є показника-
ми загальної суспільної деградації, а є факторами переходу сус-
пільства на новий щабель індивідуально-суспільного існування, 
коли фактор масовості починає відігравати провідну роль. Ін-
дивідуалізм поступається місцем суб’єктивізму. якщо індивіду-
алізм не міг бути масовим, проте масовий суб’єктивізм здається 
у ХХ ст. явищем звичним. Відтак селянству з його колективним 
світоглядом, традиційно-архаїчним укладом, масифікованим 
у цілому комунікаційним принципом, потрібно було опанува-
ти так би мовити школу індивідуалізму. саме народна картина 
містить у собі космологічний смисл буття особистості. у цьому 
разі колективної особистості. остання згодом починає все біль-
ше індивідуалізуватися. «зовнішній» смисл народної картини 
починає все більше контрастувати із внутрішнім, який у бага-
тьох сюжетних і пейзажних варіантах являє собою світ монстрів 
і прихованих потвор. уточню  – міфічних, казкових, кітчевих і 
гламурних монстрів і потвор. у цьому є й об’єктивний момент 
фіксації життєвих явищ. Народна картина, набувши масовос-
ті, зокрема у повоєнний період, набуває і певної стеріотипізації 
щодо шлюбно-побажальної символіки, ідилічної і бурлескно-
ідилічної образності, коли замість історично правдивої, обумов-
леної характером українського буття трагічної зустрічі козака і 
дівчини біля криниці («дівчина моя, напий же коня») зображена 
весела сценка: козак грає на гармошці, а дівчина, хвилюючись, 
ллє воду повз відро, або ідилію двох закоханих порушує агре-
сивно заряджена мати дівчини («тікай, Петре з Наталкою, йде 
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мати з качалкою»). ця остання сцена, розроблена М. Пимонен-
ком, здебільшого як сцена побутово-бурлескна, будучи втіле-
ною у народній картині, частково втрачає побутовість і набуває 
буттєвого синкрету. зустріч козака і дівчини у творчості а. рак, 
яка створювала картини «малої форми» на склі, подається у ро-
мантично-героїчному ключі. у Михайла онацька – лірика, дещо 
спрощена легкою стилізацією під стандартну мультиплікацій-
ність. Найбільш складною і багатозначною сцена зустрічі козака 
і дівчини є у творчості М. Приймаченко, у якої козак і дівчина є 
казковими героями – парубком, який ціною багатьох випробу-
вань, волею вищих сил здобуває зачаровану принцесу у вигляді 
ляльки-красуні, або в неї ж зустріч парубка і дівчини біля кри-
ниці є ідилічним започаткуванням щасливого родинного життя.

творчість М.  Приймаченко тісно з’єднана з народною кар-
тиною, сюжетами і образами якої вона своєрідно користуєть-
ся. Про це зокрема йдеться у монографії, яка побачила світ ще у 
2011-му році  178. тепер, коли, досліджуючи народну картину, зо-
крема її базарні, кітчеві, гламурні, фантастичні, символічні, але-
горичні прояви, про деякі з яких мова ще попереду, коли є змога 
хоч трохи глибше заглянути у підвалини її образності, у сутність 
її буттєвості, все наявнішим стає більш тісний і глибокий зв’язок 
з нею творів М. Приймаченко. зв’язок в одних випадках прямий, 
відкритий і завуальований, внутрішній, латентний в інших ви-
падках. Можна навіть висловити припущення, що творчість 
М.  Приймаченко, хоч вона базується, як више зазначалося, на 
орнаментально-фігуративних формальних основах, а не на фігу-
ративно-орнаментальних, «примітивних», як народна картина, 
по-своєму інтерпретує останню, дешифрує приховані в ній архе-
типи й символи, виносить на поверхню у вигляді декоративних 
і фігуративних реалій як світлі, позитивні, так і темні негативні 
мотиви, які є в її сутнісній основі. справді, крім вже згадуваних 
варіантів сюжету з козаком і дівчиною, у творчості Приймачен-
ко є багато шлюбно-побажальних і просто побажальних речей, 

 178 див.: Найден олександр. Марія Приймаченко. орнамент простору і про-
стір орнаменту. Київ, 2011. с. 163–174.
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присутній фактор заквітченості (тут можна згадати і творчість 
К. Білокур), іноді надмірної; художниця постійно звертається до 
варіантів сюжету «Весілля», «Перевезення на той бік», «русалок»; 
серед її персонажів є п’яниці, ледарі, олені, мавпи, різні птахи і 
нарешті страшні звірі, а також звірі «синтетичні», які самі є вті-
ленням страху, розгубленості, відстороненості від життєвої зви-
чайності, покинуті долею і розумом, звірі – потвори і монстри. 
світ потвор у народній картині начебто не існує, але він опосе-
редковано через фальш гламурних і кітчевих перебільшень на-
гадує про свою, так би мовити, закулісну присутність. до того ж 
у творчості К. Білокур, що формально базується на принципах 
примітиву, майже усі композиції з квітами, зокрема і знамени-
тий «цар-колос», мають у центрі прорив, провалля – вихід у ін-
ший простір, простір хаотичних темнот, в яких народжуються і 
в яких зникають матеріальні форми життєвих реалій  179.

та повернемось до звірів М. Приймаченко. у розділі «Попе-
редження людям» автор цих рядків зазначає: «якщо в панно-
картині “Під сонцем на морі чайка годує своїх дітей” зображе-
ний момент творення світу, тобто хаос перетворився на космос, 
то в багатьох “портретах”-масках звірів ми бачимо навпаки: мо-
мент, коли космос поступається ініціативою хаосу. це поперед-
ження людям, усьому людству, яке в гонитві за цивілізаційними 
благами готове поступитися принципами моралі, приносити в 
жертву те, що нам подарувала Природа. Бо ж у звірах цих, в їх-
ніх образах панують хтонічні й есхатологічні сили. тенденція до 
послаблення значення й ролі антропоморфних богів, посилення 
божеств тваринних і звіриних, якщо вдатися до спрощених, ор-
тодоксальних аналогій, пов’язана, мабуть, із перемогою в усьому 
світі діонісійських пріоритетів. Відтак захоплююче видовище 
витіснило вдумливе осягнення; фанатизм у будь-якій сфері  – 
фактор співучасті, а  не спостереження… Космологізм [творів 
М. Приймаченко. – О. Н.] пов’язаний з онтологізмом життєвих 
проявів в образах відчужених, самотніх, безпорадних, печаль-

 179 див.: Найден о.с. «Благословенное господем дело». у кн. Катерина Білокур: 
філософія мовчазного бунту. К., 2011. с. 75–109..

IM
FE

www.etnolog.org.ua



341

Аспекти просторового синтезу в українській культурі...

них, ображених звірів, звірів-схем і звірів-формул створює фак-
тори присутності, фактори абсолютно семіотичних місць, які 
містять щось інше – глибинніше і складніше, ніж хрестоматій-
ні критерії добра і зла. ці звірі, як нам здається, –образи людей, 
які живуть на периферії власної особистості. творчість М. При-
ймаченко – фактор уникнення перебування на периферії влас-
ної особистості. Художниця вболіває за долю україни, за долю 
рідного народу; її звірі-химери, звірі-гібриди, звірі-видіння, зві-
рі-формули, звірі-символи тощо  – вияви фактора присутності, 
лики життєвої онтології; її творче завдання – не шукати розра-
ди, втіхи, а  говорити правду, виявляти істинне становище ре-
чей»  180. завдання народної картини – навпаки, шукати розради 
і втіхи, говорити людям частину правди, саме ту частину, яка 
їм потрібна на даний момент, яка доречна в умовах потерпань 
і злигоднів, яка здатна компенсувати втрачене і недоотримане, 
втішати присутністю десь поруч іншого світу беззастережної 
радості, казкової, міфологічної містики, втіленої в образах гла-
мурно-куртуазної іншості, протилежної реаліям сірого повсяк-
дення. Проте, як вже зазначалося, темні прояви, які вгадуються, 
до того ж і сам фактор райської ідилії і гламурно-кітчевої радості 
слугує підказкою щодо їх існування. В. розанов у «Впалому лис-
тю. Короб перший», зазначає: «Чи не повен світ жахів, котрих 
ми ще зовсім не знаємо? Чи не від того немає повного відання, 
що їх не витримав би розум і особливо не витримало би серце 
людини?»   181 дійсно, жахи «котрих ми зовсім не знаємо» напо-
внюють світ, і, пізнаючи їх, ми починаємо повніше пізнавати світ 
і самих себе, відкривати те, що віками перебувало у темряві під-
свідомості. такі відкриття не завжди корисні. В окремих випад-
ках вони можуть мати непередбачувані наслідки, так само, як і ті 
архетипи, які, потрапивши у наш час із доісторичної давнини, за 
К. Юнгом, можуть бути не корисними, навіть шкідливими. ціну 
цієї шкоди визначити важко, проте ще важче визначити ступінь 

 180 Найден олександр. Марія Приймаченко: орнамент простору і простір 
орнаменту… с. 227–229.

 181 розанов В. В. уединенное. Москва, 1990. с. 161.
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моральної відповідальності за розкриття, передбачуваних В. ро-
зановим «жахів, котрих ми зовсім не знаємо». тому, думається, є 
смисл на певному етапі зупинитися, не докопуватися до істини, 
яка може бути страшною або навіть і не істиною взагалі. одним 
словом, у цій справі не варто йти до кінця. адже за межею того, 
що доступне звичайному погляду, ховається оборотний бік ре-
чей – те, що є неприйнятним для нас, чужим, належить іншим 
сферам, а саме – реально існуючим сферам потойбічності. так, 
у геніальному вірші М. лермонтова, царевич, який забажав по-
лонити красиву морську царівну, в результаті:

Видит, лежит на песке золотом
Чудо морское с зеленым хвостом.
Хвост чешуею змеиной покрыт,
Весь, замирая, свиваясь дрожит.
Пена струями сбегает с чела,
очи одела смертельная мгла…

тобто те, що зачаровувало звабною красою, було приємним і 
прийнятним для зовнішнього погляду, у своїх прихованих сут-
ностях, у, так би мовити, потойбічному своєму продовженні може 
являти собою сутність мерзенної потвори, водночас жалюгідної 
і відразливої. Про цей вірш і ситуацію у нім створену, В. розанов 
пише: «Не вмію виразити; не маю засобів математично довести; 
так, може бути тому й немає засобів, що ми увійшли у коло бут-
тя, де математика не вживана і логіка не діє. Проте здогадка – є: 
за аналогією – все вказує на те, про що ми говоримо, а саме, що 
так званий “той світ” не за тридев’ять земель від нас лежить, але 
будь-яке буття має у собі самому  – по-той-світ-ній бік, носить 
його з собою, мабуть живе ним і у всякому разі з нього народжує 
живе, а  другим по-сю-світнім боком він бачений нами, раціо-
нальний щодо нас математичний для нас»   182. тобто, простіше 
кажучи, треба пам’ятати, що будь-яка реальна звичка або фено-
менальна, унікальна річ має продовження у темному потойбіччі. 

 182 розанов В. В. сочинения. Москва, 1990. с. 385.
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Жахливий наслідок може чекати того, хто, йдучи до кінця, зуміє 
витягнути із темряви на світло те, що має перебувати у темряві, 
і що у цьому «немає ніякої краси, але – повна їй протилежність, 
якесь навмисне її заперечення; майже містична потворність… і 
тим ще приголомшливіше, що вона абсолютно і беззастережно 
при погляді на неї являє холодну мерзенність»  183.

отже, відмова в даному разі і взагалі йти до кінця, здатність 
не переступити через межу, за якою перебувають породжені сном 
розуму потвори, є важливим, онтологічним фактором буттєво-
життєвої присутності. як зазначає славой Жижек, посилаючись 
на рогозинського, який конструював складність «кантівського 
процесу», «цей процес “перевертає з ніг на голову” традиційну 
гегелівську критику, згідно котрої Кант “не доходить до кінця” 
і… зупиняється перед самою безоднею радикальної негатив-
ності… основний жест “істинного Канта” за межею академіч-
ної подоби “кантівської філософії” полягає саме у відмові іти до 
кінця: коли суб’єкт “доходить до кінця”, його поглинає безодня 
тотального саморозкладу, він здійснює неможливе входження в 
область диявольського зла, моральність перестає існувати, сама 
реальність розчиняється у надмірному»  184.

тут варто знову звернутися до постмодерністської природи 
народної картини, переважно тої, яка створювалася кустарним 
способом, починаючи з кінця 1940-х років, і в основному через 
базар потрапляла у сільські хати. Властиві постмодернізму імі-
таційність і цитатництво, поле певної «іншої» присутності як 
результат часової непевності усвідомлюючої себе свідомості, 
у принципі одним із своїх синкретів мають фактор побажаль-
ності. у  цьому сигніфікативна функція народної картини як 
фактора виділення об’єкта, вірніше, його відділення від дискур-
сивної даності й наділення його певними мотивними, відтак і 
ситуаційними, функціями. ситуація  – коли простір цілковито 
накладається на час і збігається дійсне і бажане, найбільш ли-
чить «базарній» народній картині – ідилічній, побажальній, міс-

 183 там само. с. 381.
 184 Жижек славой. Чума фантазии. Харків, 2012. с. 384.
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тико-міфологічній, мотивно-казковій. її поява саме у певний час 
і у певному місці зумовлена не лише історичними і соціальними 
процесами, а й насамперед, скажімо дещо прямолінійно, законо-
мірностями вищого, буттєвого порядку, про які знаємо мало, або 
знання про них суперечливі й здебільшого не виходять за межі 
метафізичної сфери.

елементи новизни іконографічних схем 
 і семантичних структур народної картини

Поява, масове створення і поширення народної картини 
є явищем видової фольклорної активності, про яке попереду 
йшлося. однак у даному разі фольклорна активність виявила-
ся явищем більш глибоким і складним ніж, наприклад, поява і 
масове поширення настінного розпису на Поділлі, у селах уман-
щини та південно-східних областей україни наприкінці ХІХ – 
початку ХХ ст.; ніж поява нових і відродження старих центрів 
гончарства у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.; ніж, нарешті, 
масове виробництво і поширення на усю територію україни на-
родної ляльки певного іконографічного типу на початку 2000-
х років. І хоч в основі усіх згаданих активностей є певна загадка, 
бо ж не тільки соціальні зміни на селі їх спонукали, проте вони 
становили, з формальної точки зору, лише фактор поновлення й 
активізації, удосконалення, ускладнення, іноді спрощення вже 
закріплених традиційних мотивів, тоді як народна картина яв-
ляла собою принципово новий (для села) фактор упровадження 
у сферу орнаментальної традиційності нових способів образно-
го мислення  – фігуративно-предметних. у  результаті відбула-
ся (і досі відбувається) часткова зміна семантичних акцентів у 
візуальній сфері сільського середовища. При цьому, вироблені 
високі смакові критерії щодо орнаментальних і декоративно-
пластичних форм, у  багатьох випадках поступилися місцем 
тому масовому «несмаку» (у плані умовно-відносних критеріїв), 
який, як вже зазначалося, коріниться глибше у дійсності, ніж 
смаки інтелектуалів. тут очевидно справа у появі в сільському 
середовищі нових рефлексійних факторів, що стало причиною 
виникнення нових семантичних потреб, коли буттєво-орна-
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ментальна умовність світотворення почала замінюватися бут-
тєво-фігуративною символікою «конкретної» світоствореності. 
Буттєвість у даному разі не життєвість, більш схематизована і 
позбавлена побутових «зайвостей» останньої. ситуаційність на-
родної картини (пейзаж-ситуація, сюжетна сцена-ситуація, по-
бажально-ситуаційна схема) в їх символічній і метафоричній 
образності за наявності різних семантичних структур (різних 
не принципово, у чомусь споріднених) заснована на майже од-
накових або близьких одна одній іконографічних схемах. Пи-
тання взаємозалежності й взаємовпливу іконографічної схеми і 
семантичної структури у фольклорі, народній картині, розпису 
майже не вивчалося. спроби вивчення на специфічному матері-
алі – творчості М. Приймаченко, К. Білокур і а. рак – були зро-
блені у монографії, яка побачила світ у 2011-му році та у кіль-
кох раніше опублікованих розділах і статтях   185. творчість цих 
художниць-селянок більшою або меншою мірою пов’язана як 
із народною картиною, так і з традиційним народним орнамен-
том. якщо в орнаменті іконографічна схема і знакова структура 
утворюють єдиний семантичний простір, то в народній картині 
і творчості відомих художниць іконографічна схема і семантич-
на структура нерідко є автономними факторами та, навіть іноді, 
перебувають в опозиційному відношенні одна до одної. В орна-
менті, наприклад, немає землі і неба, є знаки-символи небесної 
сфери, земної сфери, хтонічної сфери, сфери життєво-побутових 
реалій, умовно-космологічні образи («вазон» – світове дерево), 
геометричні багатофункціональні символи-архетипи (хрест, 
ромб, коло, квадрат тощо). Всі вони розподілені в загальному се-
мантичному полі (писанка, килим, рушник, настінний розпис, 
розпис на керамічних виробах тощо) і утворюють фольклорний 
кольорово-пластичний, системно-структурний образ природ-
но-людської космологічної взаємозумовленості. у народній кар-

 185 див.: Найден олександр. Марія Приймаченко. орнамент простору і про-
стір орнаменту. Киъв, 2011. с. 44–213; Найден о. с. «Благословенное госпо-
дем дело». у збірн.: Червоних сонць протуберанці. Наукові праці до сторіччя 
К. Білокур. Киъв, 2001. с. 61–90; Найден а. с. анастасия рак. у журн. D.U 
Russia in Art, Москва, 1993, № 1–2. с. 39–40.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



346

Олександр Найден

тині фактор взаємозумовленості втрачає частину космологічних 
ознак, зате набуває більш наявної символічної спрямованості й 
метафоричної образності. Щодо цього іконографічна схема по-
чинає більш наявно впливати на характер семантичної структу-
ри. Проте зважаючи на посторнаментальний характер народної 
картини і творчості відомих художниць важливою, наприклад, 
є проблема небокраю (крайнеба), тобто проблема відділення або 
з’єднання неба і землі, місця їх сходження або розходження, лі-
нії їх з’єднання або роз’єднання. у більшості творів фактор не-
бесно-земного співвідношення становить протиставлення двох 
світів або космологічних сфер; фактор їх з’єднання, сприйняття 
як єдине ціле; автономне, нейтрально-незалежне існування кож-
ного; перевага земних факторів над небесними; конфліктно-кри-
зовий стан боротьби між світами; невизначеність позиції і при-
родне намагання завуалювати конфліктну ситуацію. усі названі 
варіанти іконографічних схем між тим є не тільки семантично 
значимими у кожному окремому творі, а й становлять системно-
мотивний фактор поетики певного фольклорного жанру, виду, 
творчості окремого художника. Іконографічна схема характеру 
небесно-земного співвідношення значною мірою є визначальною 
щодо семантики і поетики іконопису, книжкової мініатюри, на-
віть епохальних стилів. у творчості трьох видатних художниць 
фактор небокраю у вигляді іконографічної схеми, знаходить 
різний характер проблематизації. у  М.  Приймаченко земний 
світ підкорює собі небесний, домінує над ним. Небо, як стихія 
повітря, нерідко виражене горизонтальною смужкою з ланцю-
гом птахів і сонцем у кутку. Нижче – смужка дерев, смужка ха-
ток, смужка квітів, смужка води – ріка із ланцюгом риб. отже, 
у творчості Приймаченко основною є космологія, заснована на 
пріоритеті земних начал, на владарюючому тріумфі земної сили. 
у творчості К. Білокур, зокрема у композиціях з квітами і пло-
дами, якщо говорити спрощено, небо присутнє на землі, а земля 
розчинена в небі: квіти – небесні й водночас земні, з’являються 
із безконечності і в неї ж уходять, стаючи плодами. Прориви по-
середині – земне небо і небесна земля чорного і темно-синього 
кольору – далечінь творення. у даному разі іконографічна схема 
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і семантична структура, а  також фактор поетики перебувають 
у цілковитій злагоді. у  творчості а.  рак, у  її живопису на склі 
іконографічна схема небокраю заснована на боротьбі небесних і 
земних пріоритетів. у одних місцях небо тисне на землю і зму-
шує її вгинатися, в  інших  – земля піднімається горою в небо. 
Проте, здається, небесна сфера перемагає.

у народній картині – кустарній, побажальній, на склі, фанері, 
клейонці, жанрово-пейзажній, жанрово-сюжетній, аматорській, 
«базарній» – так чи інакше, у більш або менш концентрованому 
вигляді усі згадані вище іконографічні схеми варіативно при-
сутні. Відтак і семантична структура набуває певного розмаїття. 
Щоправда у народній картині не так гостро і виразно, як у твор-
чості видатних художниць, постає проблема небокраю. Іконо-
графічні схеми, в яких фактор присутності замінив фактор явле-
ності, тяжіють до «реалістичного» сприйняття простору, в якому 
відбувається дія. Пейзажі з вечірнім паланням або жеврінням 
неба, пейзажі і сюжети-сцени ідилічні, казкові, міфологічні, 
будучи різні за семантичними структурами, нерідко, зокрема і 
щодо небокраю, позначені подібними або близькими, фактич-
но однаковими іконографічними схемами. такі «нейтральні» 
іконографічні схеми, коли земна і небесна сфери втрачають се-
мантичну значимість, свідчать щодо збідненого аматорського 
характеру народної картини, зразком для якої служать твори 
професійних (навчених) художників. Нейтральність небокраю, 
звична буденна взаємодія неба і землі є показником послаблення 
не тільки семантичних факторів, а й взагалі образно-сутнісних 
основ народної картини. у  ній зменшується доля ідилічності, 
фантазії, сентиментально-романтичного ідеалізму, у  сюжетних 
картинах  – «Козак і дівчина біля криниці», «ангел стереже ді-
тей», «оленка і олень», «Перевезення на «той» бік» («русалки») – 
частково втрачається драматична напруга, ослаблення зазнають 
фактори космологізму і буттєвості, натомість посилюються по-
бутові ознаки. у  результаті зображена сцена втрачає (частково 
або зовсім) значення явленості й подієвості, проте набуває ха-
рактеру ілюстративності. Щодо цього конструктивну роль віді-
грає також якісний фактор живопису і так би мовити, характер 
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зображального вміння. семантична структура залежить від цих 
факторів не менше, а  в окремих випадках більше, ніж від іко-
нографічної схеми. Фольклорна сутність народної картини вті-
люється, набуває матеріального вигляду як фактор примітиву, 
про який попереду вже йшлося. Примітив як засіб вираження 
неоднозначний, має ряд нюансів, відтінків, виглядів, виявлень – 
від дитячо-неумілого, «базарно»-кітчевого, до імітаційно-реа-
лістичного, заснованого на наслідуванні культурних традицій 
«ученого» мистецтва.

дещо про жанрову природу народної картини
слабка визначеність або суперечливість жанрових критеріїв 

характерна для мистецтва ХХ ст. М. Бахтін свого часу, розмірко-
вуючи про жанр у літературі, зазначав: «Жанр завжди і той і не 
той, завжди і старий і новий одночасно. Жанр відроджується і 
поновлюється на кожному новому етапі розвитку літератури і в 
кожному індивідуальному творі даного жанру. Жанр живе тепе-
рішнім, проте завжди пам’ятає своє минуле, свій початок. Жанр – 
представник творчої пам’яті у процесі літературного розвитку»  186.

у народній картині, минуле якої розгалужується на дві час-
тини – орнаментальну і предметно-фігуративну, поетика жанрів 
не є історичною. тому, думається, жанрова проблема не пови-
нна мати принципового значення. її розв’язання, за відсутністю 
історичної поетики, не може бути принциповим і остаточним. 
радше, залежно від обставин, – епізодичним і суб’єктивним. те 
ж саме, наприклад, можна спостерігати і в іконописі, де, за тео-
рією г. Вагнера, стиль і жанр нерідко містять ту ж саму образну 
інформацію. розрізнення жанроутворюючих і стилеутворюю-
чих елементів базується на суб’єктивних рішеннях дослідника. 
ускладнення системи жанрів в іконописі, зміни стильових до-
мінант сприяли посиленню «персонального жанру», «з’єднання 
його з легендарно-історичним жанром  – утворило житійний 
жанр. з’явився жанр чудес»  187.

 186 Бахтин М. Проблемы поэтики достоевского. Москва, 1979. с. 122.
 187 Вагнер К.г. Какон и стиль в древнерусском искусстве. М., 1987. с. 123-136.
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отже, у  такому явищі як народна картина можна виділити 
два основні жанрові масиви, пов’язані із пейзажем і сюжетом. 
Пейзаж, звичайно, не є однорідним а, можна сказати, багато-
мотивним. адже залежно від змістовного і образного характеру 
пейзаж можна ділити на певні жанрові підрозділи, наприклад: 
пасивно-реалістичний (аматорський); романтичний; символіч-
ний; гламурно-романтичний; «есхатологічний». останні два 
можна виділити в окремі «малі жанри», якщо так їх можна на-
звати. Вони виконуються здебільшого без вживання будь-яких 
штампів і трафаретів. обидва різні за настроєм – поблажливо-
гламурний і, позначений шаленством переднічного небесного 
палання. також до окремого «малого жанру» можна віднести 
пейзаж з церквою. однак, якщо церква домінує і становить пев-
ну сюжетну основу, напрошується виділення таких картин в 
окремий повноцінний жанр. Водночас і символічний пейзаж з 
водою, лісом і небом, де лебеді на воді, а олені на березі, зважаю-
чи на його варіативну повторюваність і значне поширення, мож-
на вважати окремим жанром. Поширений у 1920–1930-ті  роки 
пейзаж із річкою, горою, хатками, вітряком і церквою на горі та 
пароплавом на річці можна теж вважати окремим жанром («пей-
зажним жанром») або «малим жанром».

сюжетний жанр насправді є конгломератом кількох сюжет-
но-жанрових утворень. останні мають різні витоки, пов’язані з 
різними історичними процесами, з різними вербальними дже-
релами (міфами, казками, повір’ями, містичними уявленнями). 
до найбільш поширених і варіативно розмаїтих жанрів-сюже-
тів належить картина з узагальнюючою назвою «Козак і дівчи-
на біля криниці». їй присвячено доволі солідний розділ у мо-
нографії «образ воїна в українському фольклорі. семантичні і 
образні аспекти», яка побачила світ у 2005-му році. у монографії 
ця картина розглядається в тематичній, історичній та образній 
зв’язці із картиною «Козак Мамай», продуктивний розвиток якої 
тривав протягом XVII–XIX ст. гадаю, немає потреби у даній мо-
нографії заново досліджувати картини «Козак Мамай» і «Козак і 
дівчина біля криниці». Варто обмежитись стислим конспектив-
ним викладенням вже опублікованого матеріалу.
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картини з міфологічно-казковою семантикою  
та теургійно-містичною образністю. 

Загальна характеристика
Картини «Перевезення на “той” бік» («русалки»), «Наречена 

за рікою», «Прощання з подругою», «оленка і олень», про які 
йтиметься у цьому розділі, за низкою ознак відрізняються від 
картин, які були розглянуті попереду. Відрізняються не докорін-
но, не є геть іншими, але мають дещо інший настрій, дещо інший 
стан, який можна охарактеризувати як міфологічно-казковий та 
теургійно-містичний. їх сюжети виникли в інших, зокрема єв-
ропейських культурах, подібно до сюжету картини «ангел сте-
реже дітей». Проте останній, ставши народною картиною, можна 
сказати, українізувався, набув українських фольклорних образ-
них рис і кольорово-колористичних ознак. сюжети ж, про які 
тут йде мова, лише частково набули цих рис і ознак, здебільшо-
го зберігають у собі дещо таке, що робить їх не зовсім своїми у 
сільському середовищі. Щодо цього справа не тільки в тому, що 
смисл зображеної сцени і характер дії, мета дії лишаються не-
зрозумілими або не до кінця зрозумілими, а й також у тому, що 
манера зображення, атрибути, стильові фактори, самі персонажі 
говорять про те, що ці сюжети занесені до нас із якихось далеких 
від українського села культурно-соціальних сфер. Безсумнівно 
вони несуть на собі відбитки європейського стилю модерн, крім 
того, вони своєрідно пов’язані із, породженими декадансом, за-
хідними теургійно-міфологічними течіями. ці сюжети залиша-
ють, принаймні у мене, враження чогось раніше баченого, чуто-
го, навіть пережитого. Проте, конкретний образ цього «чогось» 
постійно вислизає, не дає зафіксувати себе. Відтак, виникають 
сумніви, навіть абсурдні думки: чи не у своєму попередньому 
житті ти міг бути причетним до цього містичного і міфічного 
світу? отже наявний факт даремних намагань згадати незгадне, 
матеріалізувати момент свого ілюзорного перебування начебто 
у сферах іншої буттєвості. «серед багатьох незрозумілих анома-
лій науки щодо людського розуму, немає іншої настільки пекуче 
хвилюючої, ніж факт, який наскільки мені відомо, не привернув 
уваги жодної школи, який полягає в тому, що намагаючись во-
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скресити у пам’яті дещо давно забуте, ми нерідко нібито готові 
вже ось-ось пригадати, але зрештою так нічого і не пригадує-
мо», – зазначає Едгар По  188.

цей уривок із теургійно-містичного оповідання Едгара По 
«лігейя» доволі красномовно описує фактор неспроможнос-
ті проникнути за межі дозволеного, долучитись до тих реалій, 
які залишилися у надрах обрядово-ритуальної архаїки. радше у 
цих сюжетах на поверхню виходить мінливий, жевріючий у су-
тінках підсвідомості світ архетипів. за ствердженням К. Юнга, 
у сферах позасвідомого мають бути присутніми міфоутворюючі 
структурні елементи  189. «ці продукти ніколи (або дуже рідко) не 
є оформленими міфами, швидше ці міфологічні компоненти в 
разі їх достеменної природи ми можемо називати “мотивами”, 
“первообразами”, “типами” або – як назвав їх я – архетипами»  190.

Народна картина загалом в усіх її проявах міфологізує і ар-
хетипізує орнамент. останній «оживає» і набуває образної мови 
лише за певних умов у святково-обрядовому середовищі. орна-
мент у буденні дні формалізується, втрачає свою живість. Не-
дарма В.  Кандинський зазначав: «небезпечність орнаментності 
була для мене зрозумілою, мертве оманливе життя стилізованих 
форм було для мене відразливим»   191. геніальний Кандинський 
подолав мертвечину буденного орнаменту шляхом позбавлення 
стилізованих елементів ритмічної упорядкованості й формаль-
ної визначеності, власне, шляхом довільного розтягування та 
ущільнення кольорово-графічних конгломератів; подібним чи-
ном геніальні М. гоголь і о. уайльд у своїх «Портретах» фоль-
клорний стереотип «живого» портрета кинули у вир життєвих 
перепитій і людських доль.

сюжети, про які йде мова, маючи в основі архетипно-обрядову 
субстаційність, сформували свою фольклорність у європейському 
середовищі, яке, здається (у даному разі можу помилятися), гуч-
но заявило про себе наприкінці ХІХ ст. тоді ж вступають у права 

 188 По Едгар. оповідання. Москва, 1980. с. 58.
 189 див.: Юнг Карл густав. душа и миф. Шесть архетипов. Киев, 1996. с. 88.
 190 там само.
 191 Кандинский Василий. точка и линия на плоскости. с.-Петербург, 2012. с. 38.
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різні види масового мистецтва, окремі з яких ідею містицизму і 
неоміфологізму втілюють у салонно-гламурних формах. саме ці 
форми, ще й прагнення до певного романтизму та екзотики, є тим, 
що об’єднує дані сюжети, є в них наявним, а, зрештою, у різній 
ступені концентрації присутньо у всій народній картині, створю-
ваній, починаючи з другої половини 1940-х років. зазначу, що у 
втілених у картині, розглядуваних сюжетах обмаль етнографізму, 
зовнішні прояви якого можна бачити у надмірній заквітченості, 
у характерній типажності персонажів та зображенні вишивки на 
їх одязі. такий акцентований етнографізм або «етнографічний 
реалізм» властивий творчості професійних і напівпрофесійних 
художників, у якій фактори примітиву і натуралізму, будучи по-
єднані, утворюють особливий, загальний і водночас авторський 
своєрідний стильовий настрій, серед яких є ряд талановитих ви-
значних майстрів, таких як П. ярмоленко, я. Ющенко, г. Ксьонз, 
І. лисенко. однак «етнографічний реалізм» у принципі не харак-
терний для теургійно-містичних сюжетів, радше – для міфологіч-
но-казкових, таких, як «оленка і олень», у яких він все одно не є 
основним, визначальним. для картин, яким присвячений даний 
розділ, здебільшого властивий «візіонерський метод», коли примі-
тив тримає у матеріальному тонусі фантазійно-примарне видіння; 
кітч у даному разі є ніби посередником між реальним і нереальни-
ми, ніж доцивілізаційним і цивілізаційним фактороми. Кітч, за 
М. дмитрієвою, «це породження цивілізації, яка усвідомлює себе 
як така, але яка бажає знову повернути втрачену цноту»  192.

гадаю, що розглядувані сюжети, як і «ангел стереже дітей» 
були зароджені наприкінці ХІХ  – початку ХХ  ст., коли поряд із 
декадансом, або як його своєрідний прояв, виникають і набува-
ють популярності різні окультні й теософські вчення. саме у цей 
час (кінець або друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) виникають 
ті ілюстрації до невідомих мені творів, журнальні картинки, лис-
тівки тощо, які були використані для створення сюжетів-жанрів 
«оленка і олень», «Перевезення на «той» бік» та інших. На тери-

 192 дмитриева М. Природа природствующая и природа оприродненная. 
у збірн.: Примитив в искусстве. грани проблемы. Москва, 1992. с. 199.
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торії україни вже у повоєнний час їх авторами стають художники 
напівпрофесіонали, які мають особливий хист і навики для того, 
щоб надати примітиву певної гнучкості, навіть елегантності, яку 
можна назвати містичною, а  кітч подати у послабленому вигля-
ді. Натомість теургійно-містичний фактор видається посиленим 
за рахунок привнесення у фольклорно-архетипну обрядову та-
ємничість елементів міщансько-обивательської екзальтованості. 
М. дмітрієва, характеризуючи такі твори, назвала екзотоманію і 
ескапізм їх основними ознаками  193. до того ж урочистість і пиш-
ність, певним чином поєднані з романтизмом, створюють стан 
реальної нереальності або умовної реальності, чи реальної умов-
ності, що надає сюжету певної таємничості, впливає на характер 
темпоральності. дія у майже в усіх досліджуваних сюжетах від-
бувається на природі далеко від житла на березі лісової річки або 
озера, у лісі або на воді. такий вихід на природу, під відкрите небо, 
до води, сприяють тому, що природа знову стає життєвим серед-
овищем, а дійства в ній набувають характеру служіння з метою 
бути причетними до її космологічної сутності. Щодо цього наяв-
ний фактор обряду – тимчасового повернення до архаїки первіс-
ного спілкування людини з природою, в якій життя складається 
із етапів вмирання і оживання, реальною є присутність потойбіч-
чя, світу предків, з якого можна повернутися, збагатившись си-
лою і досвідом буттєвості. Ще однією характерною деталлю цих 
сюжетів, як і деяких пейзажів, є гори, які височать далеко на не-
босхилі. гори можна розцінювати, з одного боку, як частину тек-
сту гламурної нетутешності, фактор екзотики, і з другого боку – 
як архетип, пов’язаний із давнім культом гір. останній знайшов 
утілення в знаменитих горах олімп (стародавня греція) і синай 
(Палестина); у Китаї в храмі цариці землі приносилися жертви 
горам і рікам; усі Матері богів, великі богині родючості  – Ідеа, 
Кібелла, індійська Парваті – спочатку були гірськими божества-
ми   194. Хід еволюційних змін був спрямований від аніматичних 

 193 там само. с. 114.
 194 див.: Штернберг л. я. Первобытная религия в свете этнографии. л., 1936. 

с. 383–385.
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уявлень до антропоморфних реалій. орнамент на одязі спочатку 
імітував гірські загострені виступи поряд зі знаками води. Культ 
останньої – морів, озер, рік – породив віру у духів водних джерел; 
біля витоків річок стояли вівтарі й храми; у жертву воді приноси-
лися юнаки і дівчата, була поширена віра у русалок, німф та інших 
істот, пов’язаних з водою, зокрема жаб як символів родючості  195 
і лебедів  – птахів, пов’язаних з небесним і хтонічним потойбіч-
чям. також у досліджуваних сюжетах набув образного втілення 
фактор давньої антропоморфізації тварин, зокрема оленя, про що 
далі йтиметься більш докладно.

українська народна картина, зокрема дані сюжети, явище не 
поодиноке. Подібні твори поширені у Польщі та в окремих міс-
цевостях Білорусі. у Польщі вони мають назви «макатки» і «ди-
вани». серед макаток дослідники виділяють дві групи  – а)  які 
зберігають традиції селянського фольклору, тобто народного 
декоративного мистецтва; і б) які надихаються зразками міщан-
ської культури. останні становлять «феноменальне явище». Піс-
ля другої світової війни, вони, як і в україні, почали все частіше 
потрапляти у селянські оселі. ці макатки саме називаються «ди-
ванами». Вони малювалися яскравими фарбами із дотриманням 
принципів симетрії, коли символ картини розташовується по 
центральній осі. таким символом, наприклад, може бути чаша, 
якій поклоняються ангели, що надає «дивану» функцій ікони, 
вірніше, заміняє ікону над ліжком. дослідники відзначають на-
явність у цих творах небувалого засилля квіткових мотивів, що 
посилює їх декоративний характер. ця пишнота, буяння квітко-
вості, що заступає собою тему «дивана», на думку дослідників, 
становить чудову інновацію. Новим мотивом, на їх думку, також 
є образ дерева, чия кулеподібна крона непомітно переходить у 
хмару. це знов-таки мотив відомий давньому народному мис-
тецтву, але такий, що ніколи не набував такого декоративного 
ефекту. також дослідники відзначають факт поступової відмови 
художників від релігійних мотивів. у результаті замість ангелів 
з’являються павичі, чаша перетворюється на ставок з лебедя-

 195 Штернберг л. я. Первобытная религия в свете этнографии... с. 386.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



355

Аспекти просторового синтезу в українській культурі...

ми, по берегах з’являються олені; нерідко зображаються лебеді, 
які тягнуть човен («гондолу») з німфами. ці «дивани» у пово-
єнні часи користувалися попитом у польських селах, але лише 
у 1960-х  роках їх виробництво набуло масових організованих 
форм і стало монополією особливого контингенту торговців  196.

«Перевезення на «той» бік»
Із матеріалу польських дослідників можна зробити висновок 

щодо близьких, а подекуди однакових, декоративних, символіч-
них та атрибутивних факторах у польських «диванах» і розгля-
дуваних сюжетах української народної картини. це, зокрема, 
надлишкова заквітченість, що є ознакою певного етнографізму, 
яскраві кольори, декоративна експресія, наявність лебедів, ан-
гелів і німф-русалок. Вочевидь польських і українських селян у 
цих творах приваблювали гламурна екзотика міщанського есте-
тизму, в  якому кітч і містика в поєднанні дають ефект роман-
тичної езотерики. особливо це стосується сюжету з лебедями, 
які везуть човен із німфами у польських «диванах» і русалками 
в українських народних картинах. Проте насправді німфи і ру-
салки у цьому сюжеті відграють другорядну роль, супроводжу-
ючи човен, в  якому лежить жінка в позі сплячої. Хоч пошуки 
картини або листівки, яка стала основою даного сюжету не дали 
результату, зазначу, що зображена подія  – перевезення помер-
лого або душі померлого на «той» бік річки, озера, потоку, моря, 
тобто у потойбічний світ. Мабуть зображена сцена є ілюстрацією 
давнього обряду нічного урочистого поховання якоїсь поважної 
особи – дружини ватажка, жриці, місцевої чаклунки. Відтак об-
раз молодої жінки у човні, схожому на велику казкову мушлю, 
очевидно є узагальненим символом померлої людини. однак 
загадковим, таємничим видається контраст між урочистою ка-
валькадою супроводжуючих човен – двох лебедів, виконуючих 
роль буксира, двох русалок (справжніх із риб’ячою лускою на ті-
лах), двох ангелів-путті на носу і кормі човна – керманичів і мо-

 196 Mikolajczyk A., Siberska-Maeinow M., Paszrowska-Weoblewska B. Polskie Obra-
zy Sudawe w zbiorach Muzeum Archelogiсnego I Etnograficznego w Lodzi. Lodz, 
1985, р. 20.
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лодою жінкою, яка у човні, засипаному квітами, устеленому до-
рогими оксамитами, частина яких звисає із борта у воду, лежить 
у невимушеній позі сплячої, закинувши оголені руки за голову. 
це найбільш поширений і, гадаю, найбільш канонічний варіант 
сюжету, який із незначними відхиленнями зустрічається в усіх 
зібраннях колекціонерів – а. Мухарського, Є. Карася, М. Бабака 
та музею І. гончара – які надали мені можливість використати 
унікальний матеріал колекцій для написання даної монографії. 
сцена перевезення в усіх канонічних композиціях відбуваєть-
ся у нічний час, освітлена повним місяцем; лебеді прив’язані до 
човна червоними шнурами і тягнуть його по воді серед квітучих 
водяних лілій; берег, до якого має причалити човен, оповитий 
нічною мрякою, через яку, однак, проступають квітучі кущі й 
дерева. Найбільшим відхиленням від норми є заміна у карти-
ні з музею І.  гончара ангелів-керманичів молодими дівчатами, 
які керують човном. у цій картині сцена перевезення подається 
найбільш освітленою місячним сяйвом, на обох берегах річки 
буяють квітучі зарослі; на камені біля близького «поцейбічного» 
берега сидить гарно вдягнута жінка і дивиться услід кавалькаді. 
рух човна в усіх варіантах – зліва направо. В інших композицій-
них варіантах даного сюжету спостерігаємо значні відхилення, 
контамітаційні привнесення і вилучення. В  окремих компози-
ціях знаходимо зовсім знівельовану ідею ритуального переве-
зення: дві розкішні багато вдягнуті дами катають у фігурному 
човні, здійснюючи нічну прогулянку, ще більш розкішну даму, 
яка лежить на пишних золотого оксамиту подушках, дещо далі 
під квітучими кущами, біля кам’яної тераси, що досягає води, 
плавають два лебеді. ці картини та їх композиційні варіанти, як 
правило, написані міцною рукою кустаря-професіонала. В  них 
ідея подорожі у потойбічне царство замінена зовнішньою гри-
вуазно-куртуазною екзотикою, приваблюючої селян сцени «кра-
сивого» життя, крізь яку, між тим, якщо пильніше вдивитися, 
слабко жевріє містично-романтичний смуток за людиною, яка 
покинула цей світ. Ще більшим і більш відвертим смутком про-
сякнуті варіанти даного сюжету, в яких двоє дівчат у віночках 
та вишитих сорочках у заквітчаному човні везуть третю дівчину 
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водами таємничого озера, оточеного темними лісовими хащами. 
дівчина у човні, осипана квітами із віночком на голові, лежить 
у застиглій позі із заплющеними очима. І  вона, і  дві, супрово-
джуючі її, дівчини втілюють собою українську образно-типажну 
сутність. сюжет «Перевезення» і з лебединим буксиром і ангеля-
тами-керманичами, русалками-німфами або без них, з елемен-
тами куртуазної красивості, або з українською атрибутикою у 
своїй витоковій сутності сягає давніх ініціаційних, поховальних 
або жертовних обрядів. справжня семантична основа розгляду-
ваного сюжету є не до кінця з’ясованою, як і ще двох близьких 
до нього сюжетів умовно названих мною «Прощання на березі 
річки» і «Наречена по «той» бік річки». ці сюжети, як і сюжет 
«Перевезення» лишаються таємничими із майже нез’ясованою 
семантикою, їх між собою зв’язує як манера виконання, вже зга-
дуваний «візіонерський метод» із елементами гламурності, так і 
фактор зображеної сцени біля води, в якій беруть участь молоді 
розкішні жінки.

«наречена по «той» бік ріки»
такі ж розкішні жінки беруть участь у сцені біля води із сю-

жету «Наречена по “той” бік ріки», його семантика лишається 
також нез’ясованою. умовність і притчевий характер цього сю-
жету не викликають сумнівів. Невеличка вузенька річка, поті-
чок із водоспадом удалені на одному боці якого перебувають дві 
молоді гарно вдягнені жінки (або дівчини), на другому – дівчина 
у вбранні нареченої, із вінком і фатою на голові. Можна лише ви-
словлювати версії й гадати – чому подруги опинилися на різних 
берегах? адже дві жінки поводяться активно, явно апелюють до 
нареченої, яка ніби застигла, сидячи на камені, й рукою торкаю-
чись фати, наче збирається її зняти. Відстань між нареченою та її 
подругами зовсім мала, не довше витягнутої руки, але вони пере-
бувають у різних світах: ріка, озеро, взагалі водний простір роз-
діляє поцейбічний і потойбічний світи. це демонструє наївно-
примітивна картина з колекції а. Мухарського, де композиційно 
виділені дві різні дійснісні сфери, в яких перебувають наречена 
та її подруги, які, сумуючи за нею, її не бачать, хоч вона тут же, 
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поруч. Не виключено, що тут маємо справу із давнім обрядом 
жертвоприношення дівчини у вбранні нареченої, або з давньою 
ритуальною практикою, коли весілля і похорони були з’єднані 
загальною ідеєю переходу із цього світу у світ інший, тобто по-
хорони сприймалися як своєрідне весілля.

«Прощання на березі річки».  
обрядова семантика жіночих образів

Ще більш затемненим щодо семантичних витоків є сюжет, 
умовно названий мною «Прощання на березі річки». дійсно, ба-
чимо тут сцену прощання: п’ять розкішних у гарному одязі жі-
нок, серед яких одна з музичним інструментом, ще одна з корзи-
ною квітів, зібралися навколо однієї жінки, яка лежить на білому 
простирадлі у невимушеній позі – на спині. Ноги її не витягну-
ті, а зігнуті в колінах; руки і плечі оголені; одна рука (права) за-
кинута за голову, у другій руці, витягнутій вздовж тіла, – букет 
квітів. Квіти також розсипані по простирадлу. Поза цієї жінки 
нагадує позу жінки у човні (сюжет «Перевезення»). Характерні 
жести цих жінок, як і жести нареченої та її подруг (сюжет «По 
“той” бік ріки») для нас подекуди незрозумілі, швидше за все си-
туаційно логічні й природні. однак, повторно зазначу, мої по-
шуки іконографічних оригіналів і конкретних літературних або 
фольклорних витоків цих сюжетів не увінчалися успіхом. отже, 
сюжет «Прощання…» очевидно відтворює сцену якогось обря-
ду, осучасненого щодо одягу і образів персонажів, однак такого, 
який семантично пов’язаний із язичницькою давниною, коли 
уявлення щодо життя і смерть значно відрізнялися від сучас-
них, коли явища природи, природні цикли і фізіологічний стан 
людей перебували у корелятивному зв’язку. Мислення міфоло-
гічними образами і категоріями архетипів очевидно є наслідком 
субстанційних, багаторазово повторюваних обрядів. за К. Юн-
гом обрядовий світ, обрядова дійсність для племен у первісному 
стані «не менше, якщо не більше реальна, ніж матеріальний світ. 
Із  позасвідомого говорить не той світ, який ми знаємо, а невідо-
мий світ…, який, як нам відомо, відбиває світ тільки частково, а, 
з іншого боку, частково же формує цей емпіричний світ у відпо-
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відності зі своїми власними психічними передчуттями. архетип 
виходить не із фізичних фактів, але описує те, як душа переживає 
психічний факт; при цьому душа діє настільки самовладно, що, 
навіть, заперечує дотичну реальність або висуває утвердження, 
котрі її ігнорують»  197.

Відтак, з метою часткового або приблизного визначення се-
мантичних аспектів розглядуваних сюжетів, як і сюжету «олен-
ка і олень», а також пейзажів з лебедями, оленями, з дамами, які 
спілкуються з тими ж лебедями на озері тощо, варто, спираючись 
на факти, які подають учені-філологи, історики, народознавці, 
фольклористи вдатися до певних версій і гіпотез. адже, як зазна-
чав К.  леві-строс у «структурній антропології», «заперечення 
фактів через їх начебто незбагненність, набагато більш безплід-
но з точки зору прогресу пізнання, ніж побудова гіпотез. якщо 
вони навіть неприйнятні, то помилки саме породжують критику 
і пошуки, котрі у майбутньому дозволять їх  подолати»  198. 

Можна припустити, що героїні сюжетів-жанрів – жінка у чов-
ні, жінка, що лежить на березі річки, навкруги якої інші жінки 
творять якісь маніпуляційні дії, наречена на «тому» боці ріки, 
оленка (сюжет «оленка і олень»), яка у шлюбному вінку, пере-
буваючи на березі лісової річки, обіймає свого нареченого – за-
квітчаного, у шлюбному вінку, – оленя з людським (майже) об-
личчям, – отже ці героїні сюжетів є жінки непрості, не звичайні, 
а радше за все неординарні особистості, очільниці якогось кла-
ну або касти, місцеві божества або «королеви» певних жіночих 
ігрищ і карнавальних дійств, обрані учасниками обрядів живі 
символи певних космологічних явищ, призначені виконати мі-
сію жертви, наречені потойбічних божеств, вищих сил транс-
цендентної ієрархії. Відтак дійові особи, персонажі цих сюжетів 
майже винятково жінки  – жіночі божества, жіночого роду ру-
салки, німфи. Єдиний чоловічий персонаж олень – наречений-
тотем і сакральний посередник у справі подорожі у потойбічний 
світ і повернення назад у світ поцейбічний.

 197 Юнг Карл густав. душа и миф. Шесть архетипов. Киев, 1996. с. 89.
 198 леви-стросс Клод. структурная антропология. Москва, 1983. с. 220–221.
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Жіноча обрядність мабуть більш давня у своїй буттєвій сут-
ності, є виявленням тієї біологічної могутності, найдостеменнішої 
життєвої сили, яка, за Ф. Ніцше, становить глибину і реальність 
історії   199. В  україні суто жіночі обряди  – колодійний і «гонити 
шуляка». ці обряди, які збереглися на Поділлі подекуди до серед-
ини 1970-х років, виконувалися ранньою весною – колодійний і на 
початку літа – «гонити шуляка». Перший – у хаті, другий – на го-
роді, під деревами біля річки. учасниці колодійного обряду сіль-
ські жінки особливого статусу – заміжні, вдови, бездітні, розлуче-
ні; «гонити шуляка» – винятково заміжні жінки. обидва обряди 
закінчувалися пиятикою, танцями, сороміцькими піснями, і, на-
решті, спаленням андрогінної жіночо-чоловічої ляльки Колодія і 
розриванням антропоморфної ляльки – шуляка  200. ці оргіастичні 
обряди і подібний до них, описаний М. Пришвіним, обряд «кра-
пивное заговенье»  201 у своїй основі пов’язані із фалічним культом 
і фактом жертовності. В  них «панує діонісійсько язичницький 
дух, і, швидше за все, скресає давня традиція жіночої партикуляр-
ності. Щодо цього можна говорити про обрегаційну розгульно-
карнавальну реалізацію язичницької ностальгії жінки – господи-
ні родинного вогнища, господарки печі»  202. Певна катарсичність 
цих обрядів, і передусім колодійного, дає підстави вбачати їх ана-
логію з дотрагедійними давньогрецькими культовими дійствами, 
зокрема з діонісійською обрядовою травестією. Есхатологічний та 
оргіастичний характер цих обрядів, здійснюваних певними жі-
ночими колективами або контингентами, близький до весняних 
оргій з веселими піснями про розтерзання діоніса титанами. Ві-
домий поет і міфолог Вяч. І. Іванов звертає увагу на те, що «жіноча 
маска на лицедії походить від звичаю переодягатися жінками для 
відтворення не лише жіночих таємних оргій, а й всенародних мі-

 199 див.: Ніцше Ф. По ту сторону добра и зла. Казус Вагнер. антихрист. Мо-
сква, 1997. с. 235.

 200 докладніше про це див.: Найден олександр. Парадокс української ляльки. 
Київ, 2016. с. 46-47; також: обрядовість (календарні свята і обряди) Поділля. 
Київ, 1994. с. 379.

 201 див.: Пришвин М. избранное. л., 1946. с. 259.
 202 Найден олександр Парадокс української ляльки… с. 348.
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метичних дійств, які виконувалися жінками»  203. Хоч жіноча об-
рядність протягом віків змінила форму і, значною мірою, характер 
ритуалу, проте сутність змісту, якою є його таємничий характер, 
жіночий контингент, що його виконує і жертвоприношення як 
кінцева мета, фактично лишилася тою ж самою. Щоправда, ви-
ходячи із зовнішньої атрибутики і характеру поведінки персона-
жів, ніякого оргіастичного дійства не відбувається. зображений у 
сюжеті «Перевезення» епізод, поряд із метафізичними аспектами, 
містить у собі аспекти дійсності. лебеді, ангели і русалки в цьо-
му сюжеті забезпечують хід човна у потрібному напрямі. тобто їм 
відомо куди прямує човен, де кінцева мета його руху. При цьому 
міфічні русалки, язичницькі, дохристиянські лебеді й християн-
ські ангели діють в одній зв’язці. їх подвоєність, функціональна 
з’єднанність між собою і двома жінками, які, сидячі у човні, су-
проводжують жінку, що лежить, слугує вираженням магічно-
го значення того, що відбувається. Метафізична сутність явища 
домінує над соціальною. Визначення семантичних основ ангела 
не входить у число завдань даного розділу, а от щодо лебедів, то 
варто ще раз підкреслити їхнє хтонічне місце у системі світового 
дерева. також зазначимо, що в стародавній греції лебідь – утілен-
ня світла (до речі, афродіта подорожувала у колісниці, яку везли 
саме лебеді); в Індії у Ведах – агні фігурує у вигляді лебедя; у гер-
манців валькірії мали тіло лебедя  204.

зазначу, що перебування в одному ряду, в одному дійовому яви-
щі ангелів і лебедів аж ніяк не свідчить щодо семантичної одно-
значності сюжету «Перевезення». Його полісемантичність пов’язана 
з обрядовою полісемантичністю, зокрема із образною та смисловою 
багатозначністю такої семантеми як русалка. за о.  Веселовським 
русалії – римське свято весняних проводів – поминок. за грецьким 
повір’ям від Великодня до П’ятидесятниці (зелених свят) душам по-
мерлих дозволено повертатися на землю. І хоча ймовірність цього 
дорівнює нулю, можна уявити, що жінка у човні є матеріалізова-

 203 иванов В. и. Возникновение традиции. у збірн.: архаический ритуал в 
фольклорных и раннелитературных памятниках. Москва, 1988. с. 274

 204 див.: Штернберг л. я. Первобытная религия в свете этнографии. л., 1936. 
с. 410.
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ним образом душі, яка із небуття «того» світу повертається у світ 
буттєвих реалій. у східних словаків вибори русального короля збе-
рігалися до XVIII ст. Між тим у тих же словаків та інших східних 
слов’янських народів русалці відповідає тур’яча маска. також кін-
ський череп, як обрядова маска, називається русалкою  205. 

у сюжеті «Прощання» з’являється інший семантичний акцент, 
якщо його пов’язати з обрядом відомим у Білорусі, де у перший 
день Петрова посту дівчата плетуть вінки і обирають найврод-
ливішу серед них дівчину, прикрашають квітами, стрічками і на-
рікають русалкою. згодом уночі, коли зійде місяць, вони у білих 
сарафанах, очолювані русалкою, звершують певні ритуальні дії. 
за українськими та білоруськими повір’ями – русалки переваж-
но утоплениці й діти, які народилися мертвими, або які померли 
не хрещеними, але як зазначає о. Веселовський «це лише відо-
соблення більш загального поняття, вираженого у назві русалок; 
малоруськими мавками (тобто навками) майками (у карпатських 
бойків); навський тиждень – тиждень п’ятидесятниці»  206. опо-
середковано можна віднести до семантики сюжету «Прощання» 
обряд проводів русалок, коли жінки у вечірній час поблизу річ-
ки виголошують поховальні причитання, і, розпустивши коси, 
із плачем припадають до землі. отже, за висновком о. Веселов-
ського, майські русалії – головний поминальний обряд, у центрі 
якого стоїть культ померлих  207. Можна було б згадати ще чимало 
обрядів, повір’їв, легенд – семантичних паралелей сюжету «Про-
щання», наприклад, сербський обряд вибору «кралиці», в якому 
«кралиця» і п’ять жінок її причета біля ріки зцілюють хворих  208, 
проте і цих, конспективно викладених повідомлень достатньо 
для того, щоб відчути та усвідомити ту глибину міфологічно-
фольклорних витоків, які становлять семантичну основу сюже-
тів «Перевезення» та «Прощання».

 205 див.: Веселовский а. Н. разыскания в области русского духовного стиха 
XI–XVII. спБ, 1889. с. 265.

 206 там само. с. 269.
 207 див.: там само. с. 280.
 208 див.: Веселовский а. Н. разыскания в области русского духовного стиха 

XVIII–XXIV. спБ., 1891. с. 173.
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«оленка і олень»
Не менше згадуваним і суперечливим щодо семантики, ніж 

сюжети, розглянуті вище, є сюжет «оленка і олень». до речі, на-
родна картина з цим сюжетом є однією з найбільш масових і най-
ширше розповсюджених. В усякому разі матеріали усіх чотирьох 
колекцій, якими я користувався (а це понад 2500 зразків народ-
них картин), дозволяють зробити висновок, що народна картина 
«оленка і олень» за кількістю зібраних екземплярів та широтою 
охоплення регіонів і місцевостей україни посідає третє місце 
слідом за картинами «Козак і дівчина біля криниці» (з варіанта-
ми) та картиною «ангел стереже дітей». Проте, якщо походжен-
ня сюжетів перших двох картин з’ясоване, або майже з’ясоване, 
то сюжет третьої являє собою суцільну загадку. у глухій відда-
леній від міст і сіл місцевості на березі лісової річки або озера під 
деревом (найчастіше береза) на пеньку сидить дівчина, до якої 
тулиться олень. обличчя оленя майже людське, на шиї пишний 
вінок із яскравих квітів. такий самий вінок на голові дівчини, 
яка тримає оленя на поводку-мотузці, прив’язаної до шиї. одяг 
дівчини здебільшого святковий середньоєвропейський селян-
сько-міщанський. Нерідко він оздоблений на рукавах сорочки 
українською вишивкою, що є контамінаційним привнесенням. 
Постійним атрибутом-знаком іконографічної схеми є шляпа із 
квітами усередині біля ніг дівчини. Відсутність шляпи у кількох 
композиціях має контамінаційний характер. усі говорять щодо 
одного якогось невідомого мені оригіналу – листівки, книжкової 
ілюстрації, журнальної репродукції,  – який послужив зразком 
сюжету картини.

Хоча більшість картин написана олійними фарбами на по-
лотні, є чимало композицій, зображених на склі. останні сти-
лістично належать до особливого примітиву, коли домінуюча 
декоративно-площинна схематичність створює у картині на-
стрій певної нейтральної споглядальності. Проте, в  окремих 
творах цей настрій переходить в наївно-дитяче замилування 
або у величний космологічний спокій. Є низка картин на по-
лотні, склі й інших матеріалах, у яких панує стан декоративно-
гламурного символізму. у таких творах звертає на себе увагу 
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надмірна заквітченість, дитячий погляд і солоденька кругло-
лицість оленки, великі квіти на передньому плані, лебідь або 
пара лебедів на воді, суворий гірський пейзаж удалині. у кіль-
кох картинах оленка виглядає зовсім юною дівчинкою, в  од-
ній картині (на склі, із колекції Є.  Карася)  – жінкою бальза-
ківського віку, однак у більшості картин – цілком нормальною 
нареченою. Є ряд картин, у яких оленка, олень і природа, яка їх 
оточує, виглядають дещо задумливо – ніби у передчутті чогось 
загрозливого, що чекає їх у майбутньому. цьому сприяє відтво-
рений у картинах вечірній присмерковий настрій із слабким 
рожевим жеврінням неба на заході. у більшості картин оленка 
зображена під деревом, зокрема, під білокорою березою; дещо 
менше картин, у  яких оленка перебуває на відкритому місці. 
у таких картинах відчутний слабкий настрій самотності, пев-
ний острах незахищеності перед ворожими силами. однак, 
у більшості картин сцена шлюбного союзу дівчини і оленя по-
збавлена будь-яких емоцій, не викликає враження чогось над-
природного. Майже безсумнівно, що існує конкретний фоль-
клорний або літературний твір, сцену з якого відтворює той 
твір, сюжет і композиція якого стали основою даної картини. 
Проте іноді, усупереч логіці закрадається слабке відчуття, що 
сюжетною основою картини «оленка і олень» може бути карти-
на В. Васнєцова «альонушка». тим паче, що у повоєнні роки ре-
продукцію останньої у кольорі, досить значного розміру мож-
на було задешево купити у кіосках «союздруку», на базарах і в 
сільських крамницях. ця репродукція протягом десятків років 
висіла на стінах міських кімнат і сільських осель. Відтак, іноді 
починаєш думати: а може картина «оленка і олень» є домис-
леною, сюжетно і композиційно переробленою «альонушкою». 
Братець-Іванушка, всупереч злим силам, вийшов із води кра-
сенем оленем. однак варто зіставити дві картини – «оленка і 
олень» та «альонушка», примітивна, алепувата, копія якої є 
у колекції Є.  Карася, сумніви одразу ж зникають. у  картинах 
спільною є природа – озеро, ліс, берізки. Проте іконографічна 
схема, настрій, стан, образ героїні – все різне. лишається звер-
нутись до фольклорних джерел і наукових їх досліджень з тим, 
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щоби хоч частково пізнати ті мотиваційні фактори, які стали 
основою образної мови картини.

Насамперед упадає в око наявність постійних іконографіч-
них акцентів – вінок на голові дівчини і на шиї оленя і шляпа 
біля її ніг. Функції вінка відомі, зупинятися на них не буду, а от 
функції шляпи варто з’ясувати. у багатьох племен з островів ти-
хого океану хлопці-підлітки у період статевого визрівання були 
змушені носити особливого виду головний убор у формі конуса. 
Хлопчик, який носить «шлюбну шляпу», набуваючи сексуаль-
ної потенції, радше стає чоловіком, зазначає ганс Неверанн   209. 
це  – одне із десятків можливих пояснень,  –  робить висновок 
В.  Пропп,  – Волосам приписується сила»   210. Може версія із 
«шлюбною шляпою» у даному разі далека від семантичної суті 
сюжету, проте зафіксована одна із важливих семантем. думаю, 
варто поглянути на семантику даного сюжету з точки зору та-
кого складного і суперечливого явища як тотемізм. останній 
виник у доземлеробський період на підставі вірування, що в 
кожній людині перебуває їх тотемний предок. з  переходом до 
землеробства тотемізм засновується на дружбі між людиною і 
твариною «до того ж ця дружба має певний договірний харак-
тер»  211. К. леві-строс, за Е. Мелетинським, «довів, що тотемізм 
у тому щоби служити знаряддям класифікації природних і со-
ціальних об’єктів»  212. якщо розмірковувати дещо прямолінійно, 
то, виходить, що мотузка-стрічка, яка прив’язана до шиї оленя 
і яку оленка тримає в руці є знаком приручення оленя, певної 
перемоги над ним – дикою лісовою твариною. Відтак, тотемний 
об’єкт олень, набуваючи антропоморфного вигляду, певним чи-
ном набуває соціального статусу. з іншого боку, зображена сцена 
шлюбного союзу між людиною і твариною може бути наслідком 
фольклорного бачення природи речей, результатом метафорич-
ного характеру міфологічного мислення. К. леві-строс, розмір-

 209 див.: Пропп В. я. исторические корни волшебной сказки. л., 1986. с. 138.
 210 там само. 
 211 див.: там сам. с. 155.
 212 Мелетинский Е.  М. Мифология и фольклор в трудах К.  леви-стросса.  

у кн.. леви-стросс К. «структурная антропология», Москва, 1983. с. 478.
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ковуючи про синхронно-діахронну структуру міфу, зазначає, 
що «мета міфу  – дати логічну модель для розв’язання певної 
суперечності» 213. л.  Штернберг зазначав, що психологічна база 
тотемізму універсальна, а характерною його ознакою «є усвідом-
лення спорідненості або родства з тотемом»  214.

у зв’язку із тотемним, у  даному разі метафорично-шлюб-
ним зв’язком людини і тварини або людини і людини, чаклун-
ськими діями перетвореної на тварину, варто згадати колядки, 
у яких йдеться про повернення з потойбічного світу у «цей світ» 
гречної, красної панни – жіночого божества, тотемними узами 
пов’язаного з предками. Щодо цього варто підкреслити, насам-
перед, момент повернення з потойбічного світу, а  не подорож 
туди. адже у казках царські доньки, сестри й наречені героїв, які 
були украдені драконами, зміями або якоюсь іншою демонічною 
силою (більш пізнє витлумачення жертви) завжди повертаються 
назад у «цей світ». Ще варто підкреслити спосіб їх повернення і 
роль тварини в цьому поверненні:

Не угинайся, буковий мосте,
Через тебе ідуть тури і єлені.
На тих оленях високий терем,
а в тім теремі красная панна
Шила, вишивала отцю кошулю 215.

терем на оленях, у теремі панна вишиває. однак у окремих 
колядках у теремі замість панни-жінки перебуває пан-чоловік.

На тім оленці – п’ятдесят ріжків,
П’ятдесят ріжків, єдин тарелець.
На тім тарелці – золотий стільчик
На тім стільчику – чемний молодець,
На гуслі грає, красно співає 216.

 213 леви-стросс К. структурная антропология. с. 206.
 214 Штернберг л. я. Первобытная религия в свете этнографии. л., 1936. с. 495.
 215 українські народні пісні в записках зоріана доленги-Ходаковського. Київ, 

1974. с. 143.
 216 Народні пісні в записках Івана Вагілевича. Київ, 1983. с. 55–56.
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олень з панною не тільки йде по мосту, а й пливе по річці:

ой із-за гори, з-за зеленої
річка виплива, плавіння несе.
Йа в тім плавінню сивий оленю,
Йому на ріжках хитай-колиска,
Йа в тій колисці гречная панна 217.

зазначу, що така ж сама колиска з панною зустрічається й на 
дереві: «На першій гілці висить колиска // йа в тій колисці греч-
ная панна»  218. Є варіанти колядок, у яких йдеться про те, що ди-
кий звір – тур-олень з теремом перебуває у лісі.

– Чого ти шумиш, йа, дубровонько?
– ой то ж я знаю, чого я шумлю!
Бо у мене є дивноє звіря
В того оленя – симдесяти рогів,
На тих роженьках терем збудован.
а в тім теремі – нова світлонька,
а в тій світлонці – красная дівонька 219.

Чи мають ті колядні олені з теремами і колисками, в яких пе-
ребуває гречная панна, красна дівонька хоч якесь відношення до 
народної картини «оленка і олень»? Відповісти важко. Мабуть 
опосередковане мають. В  усякому разі їх наявність свідчить 
щодо можливості семантичної взаємодії між людиною і твари-
ною у справі продовження і утвердження роду. Щодо цього мож-
на навести багато інших, зокрема і протилежних версій і при-
пущень. довести правомірність тієї чи іншої версії дуже важко. 
Проте «питання образних і семантичних аспектів фольклору – 
це фактично питання орієнтації й вибору серед значної кількос-
ті версій і припущень»  220.

 217 Колядки та щедрівки. Київ, 1965. с. 319.
 218 там само. с. 316.
 219 Народні пісні в записках Івана Вагилевича… с. 69.
 220 Найден о. с. образ воїна в українському фольклорі. семантичні та образні 

аспекти. Київ, 2005. с. 183.
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Не слід забувати, що сюжет «оленка і олень» змістовно і се-
мантично пов’язаний із лісом. образ лісу є у ньому одним із ви-
значальних; ліс як явище, як парадигма «іншого» світу є фоль-
клорно-міфологічною основою сюжету. у  міфах і казках, які 
виникли на ґрунті занепаду обрядових дійств, ліс асоціюється 
із царством мертвих, в якому відбувалися обряди посвячення. 
Безпосередньо зв’язані з обрядом посвячення жіночі лісові іс-
тоти, одним із яких є яга, у казках виконують функції даруваль-
ниць і допомагають тим, хто проходить ініціацій ні іспити  221. 
Найархаїчні образи лісових жіночих істот-помічниць – госпо-
дарки стихій, які мають владу над таємничими, потрібними 
людині, силами природи. оленка на картині не схожа на жодну 
жіночу лісову істоту, тим паче на ягу. однак у зв’язку із пере-
ходом господарської діяльності до землеробства і посилення 
фактору жертви, жіночий лісовий образ функціонально дещо 
змінюється. амплуа артеміди як лісової істоти, богині лісів, 
господарки звірів тепер полягає у прихованому або відкритому 
конфліктуванні із божествами землеробства. Проте «і при зем-
леробстві,  – зазначає В.  Пропп,  – таємничий ліс зберігає свій 
зв’язок із світом мертвих і предків, котрий так ясно виражає 
яга»  222. одна з версій щодо семантики «оленки і оленя» – жіно-
че божество, заступниця лісових звірів тримає на повідку жер-
товну тварину в образі нареченого оленя. Іншою версією може 
бути, відома з колядок, жертовна роль «тура-оленя» у зв’язку 
із шлюбом, весіллям. Вартий уваги щодо цього також казково-
билинний факт, здійснюваного жіночими персонажами, пере-
творення чоловіків-героїв на лісових звірів. зокрема у билині 
«Про добриню і Маринку» перетворення Маринкою добрині 
у тура гнідого  223. у галичині та Польщі ще у ХІХ ст. водили на 
святки по хатах хлопця, парубка, обрядженого туром-биком. 
у львівському Номоканоні XVII ст., – як зазначає М. сумцов, – 
згадуються язичницькі ігрища  – тури. Весняне свято і нині  

 221 див.: Пропп В. я. исторические корни волшебной сказки… с. 52–106.
 222 там само. с. 163.
 223 див.: сумцов Н. Ф. тур в народной словесности. из редакции «Киевской 

старины» Киев, 1887. с. 20.
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називається – турище  224. обряди, пов’язані із тваринами най-
частіше закінчуються жертвою тварини на честь бога землероб-
ства і удаваним шлюбом із жертовною твариною  225. М. сумцов 
ремствує на «темноту поетичного образа оленя – який є див-
ним звірем «на голові ж му та дев’ять ріжків, а на десятім свя-
тий тарільчик, а  на тім тарільчику золотий стільчик, а  на тім 
стільчику панонька сидить». В українському фольклорі, зазна-
чає вчений, олень є своєрідним заступником нареченого, він 
обіцяє прибути до парубка на весілля, бути йому в пригоді. зви-
чайно, олень у даному сюжеті може виступати в ролі жертовної 
тварини-тотема. однак це нічого не вирішує. В літературі щодо 
тотемізму мною не знайдено жодного пояснення сутності шлю-
бу тварини-тотема і дівчини. у казках жінки і дівчата живуть 
подружнім життям з ведмедем, вужем тощо, однак із контек-
сту казок не можна визначити фактор тотемності цих тварин. 
до того ж шлюбу, весілля як такого не буває: тварини жінок 
крадуть, примушують жити силою або хитрощами. тотем, за 
з.  Фрейдом, вважається праотцем усієї родини, також і анге-
лом-хранителем і помічником, який передрікає майбутнє, впіз-
нає і милує своїх дітей, навіть якщо він як правило небезпеч-
ний для інших  226. В іншому місці з. Фрейд підкреслює: «Майже 
скрізь, де мається тотем, існує закон, що члени одного й того ж 
самого тотема не повинні вступати один з одним у статеві від-
ношення, відтак, не можуть вступати між собою у шлюб. це і 
становить пов’язану з тотемом екзогамію»   227. з. Фрейд також 
зазначає: «Початкова жертва  – тварина  – була лише заміною 
людської жертви, урочистого вбивства батька, і  коли заміна 
батька знову набула свій людський образ, то і жертва-тварина 
могла знову перетворитися у людську»  228.

однак у казках і особливо в колядках, весільних піснях, 
в  яких частково збереглися архаїчний космологізм щодо став-

 224 там само. с. 23.
 225 див.: там само.
 226 див.: Фрейд зигмунд тотем и табу. санкт-Петербург, 2012. с. 13.
 227 там само. с. 15–16.
 228 там само. с. 240.
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лення людини до природи, характер взаємодії людських і при-
родних суб’єктів постає у вигляді певної алегорії. І  хоч тлума-
чення тотемної жертви за допомогою алегорії без урахування 
історичних нашарувань, засуджував з.Фрейд 229, думаю, варто 
розглянути алегоричну версію щодо шлюбного союзу тотема-
жертви і дівчини.

Шлюбна фольклорно-ритуальна символіка, будучи онтоло-
гічним вираженням певного соціуму, значною мірою містить у 
собі елементи мисливської та аграрної язичницької космології. 
Найбільш чітко це виявляється у фігурі паралелізму, характер-
ній, зокрема, для весільних пісень, коли традиційним обрядо-
вим акціям людей передують аналогічні вчинки мешканців тва-
ринного світу»  230.

ось фрагмент української весільної пісні, записаної долен-
гою-Ходаківським:

Ходило, блудило гнідоє турятонько по бороньку,
Носило, красило золотії ріжки на головці,
склонило, положило золотії ріжки на сосенці, -
Нехай видит, нехай чує –
гнідий туренько злітує.
Ходила, блудила красна дівчинонька по діброві,
Носила, красила рутвяний вінонько на головці.
склонила, положила рутвяний вінонько на муравци.
Нех же видат, нех же чує рідний батенько жалує  231.

тут, шляхом вживання «розлогого» паралелізму, коли фоль-
клорна метафора набуває зниженого вигляду пояснення, до-
сягається конкретизація дієвого акту, а з нею більш активного 
характеру дістає вираження людського начала у фольклорних 
творах. Проте у пісенному фольклорі є випадки збереження 
більвніх, часів переказів і міфів, зразків шлюбно-тотемних і 
жертовних архетипів, які можуть мати опосередковані зв’язки 

 229 Фрейд зигмунд тотем и табу. с. 237.
 230 див.: Найден о. с. Міф. Фольклор. Форма. образ Київ, 2016. с. 36.
 231 українські пісні в записках зоріана доленги-Ходаковського…. с. 195.
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із сюжетом «оленка і олень». Відтак до наведеного уривку ве-
сільної пісні з туренятком із золотими ріжками додам ще такі 
фрагменти:

Вийду я на городоньку, погляну я в 
долиноньку,
Чи не іде родинонька,
Чи не біжить звіринонька?
а там ідуть два єлені,
Несуть на головах вінци.
На рогах перстенци.
стала їх вітати. стала віночки знімати 232.

...

Чого ти, зятю, на мій двір поглядаєш?
На моїм дворі ніякої дивизни не маєш.
Нема у мене ні тура, ні єленя,
тільки Марисенька, та й тая молоденька 233. 

...
Не дивуйтеся, люди,
Не тур тута буде,
Не тур, не туриця.
лиш хороша молодиця 234.

отже, пошуки фольклорних аналогій сюжету «оленка і 
олень», спроби прив’язати, нерідко з натяжками і припущення-
ми, до цього сюжету, як і попереду розглянутих сюжетів, факти 
фольклорно-обрядової архаїки, не самоціль і не авторська за-
баганка. Мета цих спроб і намагань показати народну картину 
як певне історичне і культурне явище, яке існувало у певному 
часопросторі, і  не просто існувало, а  змінювало характер ча-
сопростору з його традиційною замкнутістю і присутністю в 

 232 там само. с. 269.
 233 там само. с. 298.
 234 там само. с. 320.
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космологічній орнаментальній безконечності. Народна карти-
на – і сюжетна, і пейзажна, і малих форм – побажальна, фраг-
ментарна тощо вносить у часопростір сільської хати просто-
рово-часову реальність життя в його об’єктивно фігуративній 
формі присутності. Водночас ця присутність містить у собі ме-
тафорику міфу і фольклорну космологічну символіку. сільське 
середовище з його орнаментально-знаковою космологією і ней-
трально-однорідною периферією зазнало певного вторгнення 
комунікативно-плюрального фактора споглядання. орнамент 
не призначений для споглядання, він – сприймається. Народна 
картина потребує споглядально-сприймального зосередження 
людини в собі, для суб’єктивних проникнень в атавістичний 
світ архетипів. також народна картина, крім усіх зовнішніх про-
явів новизни – як-то фігуративність, живописно-декоративний 
фактор, гламур, примітив, кітч тощо містить в собі внутрішній 
фактор, який дозволяє «зчитувати» важливу інформацію щодо 
світоустрою, світопорядку, зрештою  – щодо буттєвої законо-
мірності перебування людини в природі й природи в людині, 
фольклорного взаємоперехідного характеру життя і смерті. 
остання опозиція має прихований характер, оскільки образ-
ний фольклорний (вербальний і іконографічний) рух елемен-
тів виробляє зрештою мотивний фактор сприйняття життєвої 
сутності. Народна картина  – певний етап культурного буття 
фольклору, який постійно відтворюється у тих чи інших фор-
мально-образних проявах. Вихід фольклору в народну картину 
(в іконографічну сферу) – показовий фактор того, що фольклор 
не відособлюється від соціально-виробничої сфери життя, від 
цивілізаційного руху. Інша справа, що цей рух може втягувати 
у своє річище той атавізм, ті аномальні фактори, які зосеред-
жені у витокових пластах фольклорної буттєвості. у народній 
картині, як і у інших видах фольклору, цей негатив знайшов 
своє виявлення. але він не є визначальним фактором народ-
ної картини, яка покликана розімкнути космологічно-знакову 
систему традиційного орнаменту, внести у сільське середовище 
нову темпоральність, момент інших часопросторових реалій. 
Народна картина, як середовищне явище, із зміною середови-
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ща, втратила ті якості, які викликали інтерес до неї сільського 
населення, тобто вона занепала як соціально-культурне явище. 
Проте, як художнє явище, як певна фольклорна реалія – носій 
архаїчної символіки, метафорики і архетипів, вона розкрилася 
як один із художньо-культурних феноменів сучасного життє-
во-екзистенційного контексту.

ЗаклЮчне слово
українська народна картина, як і будь-яке художнє явище, 

яке виникло і сформувалося у результаті видової фольклорної 
активності, зрештою закономірно зазнала і нині зазнає занепа-
ду. цей процес досить довготривалий. Перші ознаки занепаду 
виявлені ще у період апогею продуктивного розвитку народної 
картини. Відчутна деградація останньої і втрата масового ін-
тересу до неї у часовому вимірі збігається із появою інтересу 
до неї з боку культурної громадськості, національно-інтелі-
гентських кіл. Проте нове село, яке соціально та екзистенційно 
поновлювалося і поновлюється із середини, яке у нових умо-
вах частково відновило сприйняття традиційного орнамента 
як ціннісного фактора, вже не сприймає народну картину як 
фактор своєї духовної розради. до того ж пробудження ма-
сового інтересу до національно-культурної спадщини поряд 
із цілковитим позитивом має і певні негативні прояви. Масо-
вий інтерес у будь-якій сфері тяжіє до зовнішньо-поверхової 
тенденційності. Щодо цього народна картина певною мірою 
втрачає внутрішню космологічну, буттєву фольклорність і стає 
втіленням зовнішньої фольклорної атрибутики, починає ціну-
ватися винятково як об’єкт краєзнавства і одновимірного етно-
графізму. 

Все це свідчить, що народна картина вже не є продуктив-
но працюючою частиною середовища. останнє стало, мабуть, 
більш прагматичним, втратило частину колишньою духовності, 
позбулося наївних ілюзій щодо майбутнього щастя. зрештою, 
тверезий розрахунок в цілому взяв гору над певним залишково-
фольклорним, сентиментально-романтичним баченням життє-
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вих реалій. В цих умовах народна картина, з її космологічною 
темпоральністю, буттєвим аскетизмом, райсько-ідилічною об-
разністю, сентиментальною і романтичною сюжетикою, стала, 
можна сказати, дизайнерськи неприйнятною щодо поновленого 
у багатьох аспектах сільського середовища. В ній почали вбача-
ти те архаїчне, застаріле, що пов’язане із колишнім селом – хат 
під соломою чи очеретом, тинів, левад, рясних верб, копанок, 
«сільбудів», клубів з баяном. ті села, які вписувались у природу, 
ділили з природою простір, чия мова, пісні й плачі дихали зміс-
том цього простору, в  квалітативному світі якого відбувалися 
обрядові дійства, весільні й поховальні ритуали, села, чий фоль-
клорний дух панував над всією українською сільською місце-
вістю, формував певні риси національного характеру українців, 
такі села вже лишилися в минулому, а  якщо формально деін-
де існують, то не вони насичують життєвий простір змістом і 
духом своїх архетипів, своїх фольклорних традицій. Комуні-
кативний фактор на селі все більше структуралізується, рані-
ше стихійно-колективний фактор діяння і творення тепер все 
відчутніше стає масовим і цілеспрямованим. та глибока трохи 
наївна мудрість, супроводжувана природним гумором і само-
іронією, поступово вивітрюється із сіл, втрачає свій особливий 
фольклорний колорит. Все це сприяло тому, що народна карти-
на, частково і народна ікона, втратила свої корелятивні функції 
щодо одного із синкретів духовності у сільському середовищі, 
яке, стаючи все менше фольклорним, перебуваючи на перехід-
ному етапі своєї соціальної і екзистенційної буттєвості, прагне 
досягти сучасного рівня цивілізаційного розвитку. це природ-
не прагнення, природний процес, стимулюючим фактором яко-
го є сенсаційні досягнення техніки, які швидко поширюються і 
майже миттєво стають необхідними для усіх і кожного. Проте, 
фольклорне надбання, його продуктивні синкрети, в тому числі 
народна картина з її символікою і образністю, увійшли у аннали 
онтологічно-ціннісних заощаджень національної пам’яті, її ду-
ховних основ.

Народна картина фактично не замінила орнамент, а була по-
кликана призвичаїти сільське населення до фігуративного об-
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разного бачення, хоча її фігуративність здебільшого заснована, 
як вже зазначалося, на образній єдності реальних та ідеальних 
основ, які творять ілюзорну дійсність вічної ідилії, або – епізод 
(сцену) бурлескного, казкового або містичного характеру. та, 
навіть, у  таких сценах домінує буттєво-космологічний фактор, 
а  побутовість, з її предметно-речовою атрибутикою зведена до 
мінімуму.

Інша важлива функція народної картини полягає в тому, що 
вона внесла у сільське середовище, в  його іконографічну сфе-
ру елемент історизму. її ідеальний світ, попри солідні залишки 
орнаментальної космології, це вже світ історичний і екзистенцій-
ний. Проте у реальній життєвій даності, за нових обставин, і цей 
світ, з його поетикою і факторами космологічної темпоральності 
втратив актуальність, став, у  принципі неприйнятним, чужим 
системі нових візуальних реалій.

Не думаю, що за цих обставин на зміну народній картині 
прийшло щось нове конкретне, матеріальне, швидше за все цим 
новим є ряд факторів, включаючи насамперед інформативно-ко-
мунікаційні технічні засоби. Можна тільки гадати щодо майбут-
нього українського села, яким воно буде і чи взагалі залишить-
ся селом. Проте і у цій справі варто бути оптимістом, і навести 
одне з небагатьох оптимістичних висловлювань М. гайдеггера: 
«у  цьому бутті владно править необхідність того, щоби люди-
на піднімалася над колишньою людиною – не із цікавості й не 
заради простої витрати часу, але винятково заради буття»   235. 
думається, народна картина, як явище художнє, соціальне та 
екзистенційне, говорячи словами М.  гайдеггера, здійснює по-
сил у буттєвість та сприяє тому щоб людина «піднімалася над 
колишньою людиною». Проте не завжди фактор підйому, як і 
присутності або прогресу має позитивну сутність. усередині по-
ступально-рушійного процесу є багато зворотніх, регресивних, 
спрямованих у хтонічну безвихідь течій і напрямів. але це вже 
інша тема.

 235 Хайдеггер Мартин. На вершинах нигилизма. у кн.. альбер Камю. Мартин 
Хайдеггер запад. совесть или пустота. Москва, 2014. с. 253.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



376

Олександр Найден

Народна картина як своєрідне культурне явище, результат 
певної фольклорної активності і у її художній значимості, і  в 
художній неспроможності, коли домінує схематично-штампо-
ваний ерзац, у  гламурних, базарно-кітчевих та дилетантських 
«реалістичних» проявах, потребує глибокого вивчення із усе-
бічним аналізом її образної мови, жанрових витоків, зв’язків 
із вчено-артистичним мистецтвом, традиційним фольклором, 
примітивом, дитячою творчістю і самодіяльним (аматорським) 
мистецтвом. 
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м уЗи чно-хореографічн а 
ін тегра ція як основа син теЗу  
в м уЗи чном у те атрі

дослідження процесів міжвидового синтезу мистецтв, їхньої 
взаємодії та інтеграції – як на рівні систем різних мистецтв, так і 
на рівні окремих елементів, – а також інтеграції художньої та по-
захудожньої сфер – залишається однією з актуальних й перспек-
тивних проблем сучасного мистецтвознавства і культурології. 

загалом тенденція до синтезу мистецтв, так само, як і проти-
лежна тенденція до відокремленості мистецтв – явище далеко не 
нове. Його витоки слід шукати у первісному синкретизмі  1. як вва-
жають дослідники синтезу мистецтв, зокрема, а. зісь, «[…] син-
тетичний характер проявів творчого дару людини передував 
виокремленню окремих видів мистецтва, що були відносно піз-
нішим продуктом художнього розвитку»   2. симптоматично, що 
у первісному синкретизмі органічно поєднувались різні форми 
трудової, утилітарної сфери діяльності людини з первісними фор-
мами художнього освоєння світу, а також різні ранні форми пра-
мистецтв – музики, танцю, пантоміми, жестової культури, слова. 
Характерною особливістю первісного синкретизму, за о. Веселов-
ським, є «[…] не тільки характерна для нього єдність видів мисте-
цтва, співвіднесена з усією сферою життєдіяльності людини, але 
й нероздільність в окремих типах художньої творчості їх родової 

 1 Необхідно зазначити, що синтез і синкретизм хоча і споріднені, однак «не то-
тожні категорії». за а. зісєм, синтетичність є вищим, порівняно з синкретиз-
мом, ступенем художнього мислення, «[…] який склався на основі взаємоз-
багачення різних форм художньої творчості» [зись а. современный синтез 
искусств. Виды искусства в социалистической художественной культуре. 
Москва: искусство, 1984. с.  16]. у  той саме час, як синкретизм є формою 
«нерозчленованості людського мислення», в якій ще відсутня «здатність до 
аналітичного освоєння дійсності» [там само]. 

 2 зись а. современный синтез искусств. с. 5.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



378

Олена Зінич

або жанрової структури»   3. тобто, фактично, синтетичне мис-
лення виникло раніше, ніж почався процес диференціації різних 
форм художньої творчості в окремі види мистецтва. 

для розуміння природи музично-танцювального синтезу су-
часного музичного і, зокрема, балетного театру, перш за все слід 
звернутися саме до його генеалогії. у своїх витоках він сягає до 
архетипів найдавніших синкретичних дійств (у тому числі куль-
тових), ритуалів, містерій, обрядів. 

Первинні елементи балетно-пластичного театру знаходимо в 
дословесних праформах первісного мистецтва, синкретичних рит-
міко-мімічних та ритміко-кінетичних дійствах, супроводжуваних 
рухами тіла, жестами, ритміко-інтонаційними вигуками, інвока-
ціями-закликами (так званими дійствами сміху і плачу, обрядами 
ініціацій, родючості, актами ходіння, пов’язаними з проходженням 
сонця під землею і на небі – «щезанням-з’явою світла»  4. з часом рит-
мічні інвокації переростали в найпростіші форми пісні, ритмічні 
рухи тіла – «кінетика і міміка» – в танець, який складав кінетичну 
частину обряду (найбільш ранню танцювальну форму – міметич-
ний танець), ритмічно-мімічні дійства – у суто видовищні сценки – 
пантоміму (так звані «трафаретні танці на той самий сюжет»)  5. але 
й тоді пісня, танець і пантоміма продовжували зберігати свою син-
кретичну злитість «видимого-чутного». так, в обряді, приурочено-
му до зміни пори року («смерть і оживання старого-нового року», 
«зими-літа»), гуртом озброєних чоловіків виконувався войовничий 
танець, очолюваний вожаком у звіриній шкурі – «водієм процесії». 
Всі її учасники з мечами одночасно співали й витанцьовували, ро-
зігруючи-зображуючи сценку «зникнення-з’явлення світла» (пісня 
замінювала тут більш архаїчні форми дійства сміху-плачу, а  та-
нець – ритмічні рухи тіла)  6. 

симптоматично також, що попри всю нерозчленованість кі-
нетико-пластичних, пантомімічних інтонаційно-звукових еле-

 3 цит. за: зись а. современный синтез искусств. с. 15.
 4 Фрейденберг о. Поэтика сюжета и жанра. ленинград: Художественная лите-

ратура, 1936. с. 124, 127, 132. 
 5 там само. с. 122, 123, 134.
 6 там само. с. 123 – 124.
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ментів у архаїчному мистецтві, жест, рухи тіла вже певним чи-
ном інтонувалися, а музична інтонація збагачувалася за рахунок 
мови пластики.

у магічних дійствах задовго до появи слова ритмічні рухи тіла 
були фактором, що змушував «організм працювати в певному 
ритмі», у стані мобілізації сил, «[…] коли одна енергетична систе-
ма може впливати на будь-яку іншу енергетичну систему […]»   7. 
Йдеться про «невербальне дотикове ритмомислення»  8, що є осно-
вою різних магічних дійств, ритуалів, обрядів. тут мається на увазі 
«особлива чутливість до відчуття внутрішніх ритмів об’єктів», які 
дотиково сприймаються людиною і начебто проходять крізь неї»  9. 

дію такого «дотикового ритмомислення» найбільш чітко 
можна простежити у всій «ритморушійній» культурі аборигенів 
тропічної африки, в їхніх танцях, які виникають з наслідування 
природним, біологічним ритмам, властивим усьому живому (ди-
ханню, биттю серця, ритмам природи), а також ритмам трудових 
процесів, і входять як важливий елемент у традиційні ритуали, 
обряди, дійства. це, власне, танці-імітації, танці, які виконують-
ся під час ініціації, танці-ігри, магічні, терапевтичні танці та ін. 
тут є зв’язок з соціальним аспектом поведінки людей, вираженої 
у «колективному русі», що формує «колективний розум» «єди-
ного цілісного організму»   10. танці африканців відзначаються 
складністю музичної ритмодинаміки і танцювальної пластики 
як відображення усіх тонкощів «внутрішніх пульсацій»  11.

африканське мистецтво надає приклад поліфункціональнос-
ті синкретичних структур, де звук і ритм можуть водночас слугу-
вати супроводом для танцю і передавати на відстані закодовану 
певним чином інформацію, доносити смисл поетичних текстів. 
тембро-ритмо-ударні інтонації «говорячих» африканських бара-
банів-атумпанів – «чоловічого» і «жіночого» – імітують людське 

 7 герасимова и. а. Философское понимание танца. Вопросы философии. 1998. 
№ 4. с. 52. 

 8 там само.
 9 там само.
 10 там само. с. 53.
 11 там само.
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мовлення, завдяки використанню «спеціальних древніх силабіч-
них моделей, акцентуванню окремих слів, пауз, супроводжува-
них особливими жестами рук, рухами голови і ніг»  12.

слід наголосити також на особливій природі інтонування 
усного мовлення, невіддільного від мелодики африканської му-
зики. В африканських «тональних» мовах інформаційне не лише 
саме слово: залежно від зміни інтонування (підвищення, пони-
ження голосу, його напруги) змінюється і зміст сказаного. На 
відміну від європейської традиції, де основним засобом комуні-
кації є мова (усна і письмова), африканці передають інформацію 
також посередництвом так званого мелодичного інтонування (в 
тому числі – у звучанні ударних інструментів)  13. 

отже, ритмопластичний фактор був визначальним у синкре-
тизмі архаїчної культури з її нерозчленованістю міміко-кіне-
тичних, ритміко-інтонаційних (тобто танцювально-музичних), 
а  також словесних і зображальних елементів. Інакше кажучи, 
в архаїчному мистецтві танець і музика впливали один на одне 
і взаємозбагачувалися. Жест, рух тіла, нероздільні з музичним 
звучанням, певним чином інтонувалися, тобто виражали вну-
трішній «емоційний рух»  14. 

Принципово важливим в цьому – в аспекті пластичної вза-
ємодії «видимого-чутного» – є усвідомлення жестової природи 
музики. саме жест, що передував музиці, її первісним формам, 
поряд з іншими позамузичними, «німими» стимулами (крок, мі-
міка, згодом танець)  15, був основою первісного мистецтва  16. так, 
під час різних давніх дійств (наприклад, трудових актів, актів по-
лювання, вже згадуваних вище «дійств сміху і плачу») ритмічно 
організовані жести, рухи тіла як акумуляція мускульної енергії 

 12 Ausah O. A brief survey of African music. «Sangeet Natac». Dely, 1970. № 18. р. 47 
[цит. за: Котовская М. синтез искусств. зрелищные искусства индии. Моск-
ва: Наука, 1982. с. 31]. 

 13 Конен В. Блюзы и ХХ век. Москва, 1980. с. 57.
 14 Каган М. Музыка в мире искусств. Советская музыка. 1987. № 1. с. 28.
 15 асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. ленинград: Музыка, 1971. с. 220.
 16 Власне процес народження ритмо-інтонаційного жесту з міміко-кінетично-

го споріднений з виникненням усного мовлення.
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вимагали свого емоційного виходу в інвокаціях, покликах, вигу-
ках: «[…] необхідність об’єднання мускульних зусиль викликає 
потребу у звуці – у крику, у кличі, словом в  у ч у в а н н і  жес-
ту»  17. Жест, стаючи звуковим – «звукожестом», за Б. асаф’євим, – 
визиває «супутні йому уявлення»   18, кінестетично сполучаючи 
пластичний рух та його музичне інтонування, жест як прояв зо-
внішнього, мускульного руху («жест мімічний» – «артикуляція, 
пластика тіла») і жест внутрішній (ритмо-інтонаційний)   19. По 
суті, жест, – за думкою л. Мазеля, – це наче інтонація, реалізова-
на рухом, а інтонація – наче голосовий жест»  20.

Ще один важливий момент у процесі народження ритмо-інто-
наційного жесту зв’язаний з трансформацією, транспонуванням 
видимого (жест пластичний) у чутне («опосередковано чутне», за 
Б. Балашем)  21 – жест звуковий (який зберігає в собі тільки «образ» 
пластичного жесту-руху). за Б. асаф’євим, звуковий жест отримує 
«значення зримого образу чи конкретного відчуття»  22, або спів-
відчуття. Йдеться про «ефект синестезії почуттів»  23 (визначення 
а. зіся), тобто суміщення співвідчуттів «видимого-чутного».

Прикладом такого суміщення є антична хорея – ще одна прафор-
ма пластичного театру – з її синкретичною єдністю музики, слова, 
танцю: тут «[…] звук і жест виступали спільно, музика ж сприйма-
лася як зором, так і слухом у нерозривній злитності»  24 (тобто звук 
був водночас тілесним, зримим, пластично дотиковим).

 17 асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. с. 183.
 18 там само. с. 183, 207.
 19 друскин  М. игорь стравинский. личность. творчество. Взгляды. 3-е изд. 

ленинград: сов. композитор, 1982. с. 131. 
 20 Мазель  л. о природе и средствах музыки: теоретический очерк. Москва: 

Музыка, 1983. с. 18.
 21 Бела Балаш. Кино. Москва: Прогресс, 1968. с. 56.
 22 асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. с. 183, 207.
 23 зись а. теоретические предпосылки синтеза искусств. Виды искусства в со-

циалистической художественной культуре. Москва: искусство, 1984. с. 30.
 24 Мазаев а. интегративное взаимодействие искусств и проблема массовых 

зрелищ. Виды искусства в социалистической художественной культуре. Мо-
сква: искусство, 1984. с. 45.
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той самий взаємозв’язок «видимого-чутного» структурував 
давньогрецькі свята, урочистості, процесії-ходи (парфенії), під 
час яких виконувалися такі різновиди хореї, як хорові танці (хор 
співав і водночас танцював), танці-пісні (гіпорхеми); а також усю 
сферу ритуалу – хороводи, ігри, танці, що неодмінно входили в 
містеріальні дійства, присвячені культу діоніса  25 (великі і малі 
діонісії, вакханалії, ленеї, антестерії), деметри (Елевсінські міс-
терії, свято тесмофорії), афіни (скірофорії, прохаристеї, осхо-
форії, халкеї, Панафінеї), аполлона (таргелії, піанепсії, делії, 
Піфійські та актійські ігри), Посейдона (свято Паніонії, Істмій-
ські ігри), Пана (парфенії), дійства на честь зевса олімпійського 
(олімпійські ігри, Немейські ігри) та ін.

Пластична взаємодія музики, танцю, пантоміми і власне дра-
матичного розвитку складала основу давньогрецьких трагедії і 
драми. їх обов’язковими структурними елементами були пісні 
хору і соліста, маршово-хорові пароди та ексоди, хороводи, різні 
танцювально-ритмічні рухи тіла, а також особливого роду «піс-
ні» – пісні-сценки, пісні-драми – так звані «одії». Всі «одії», що 
виконувалися під час комедій (ком-одій) і трагедій (траг-одій), 
паралельно розігрувалися мімікою, жестами і рухами тіла.

І в давньоримській драмі, яка співалася від початку й до кін-
ця, «пісенне слово» підкріплялося «міметичним» словом: «соліст 
співає, а хор мімірує і жестикулює»  26. Існував навіть такий вид 
давньоримської пантоміми, як fabulae salticae – так звані «п’єси, 
що танцювалися» на міфологічні сюжети, де дія і співалася, 
і танцювалася, і водночас мімірувалася  27.

з погляду унікальності синтезу різних художніх систем у 
постсинкретичних формах величезна роль належить мистецтву  
сходу і особливо древньої Індії. Вже у старовинних Ведах, у тео-

 25 саме діонісійський танець у VІ ст. до н. е. започаткував античну драму і тра-
гедію [див.: герасимова и. а. Философское понимание танца. с. 51].

 26 Фрейденберг о. Поэтика сюжета и жанра. с. 184.
 27 там само. с. 197.
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ретичних трактатах «Натьяшастра»   28, «сангітаратнакара»   29, 
у храмових скульптурних зображеннях індійських божеств за-
карбована ідея синтезу музики, жестопластики, танцю, драма-
тичного мистецтва. Навіть ім’я обранця богів Бхарати, який 
приніс людям божественний дар театрального мистецтва, міс-
тить перші склади трьох слів: бха (бхава) – міміка, почуття, ра 
(рага) – мелодія і та (тала) – ритм. з єдності жесту, танцюваль-
ного руху, пантоміми, музики (співу) народжується і класичний 
національний танець «бхарат натьям» – свого роду пластичний 
театр, що виник з храмового мистецтва танцівниць (друге ти-
сячоліття до н. е.). Його основою є специфічна жестова куль-
тура, зафіксована в системі «мудра» (у перекладі  – поза, жест, 
печать, вираження), і розроблена в давньоіндійських трактатах 
«Натьяшастра» і «абхінайя дарпана». Мистецтво пантоміми 
«мудра» встановлює певні канони мови жестів аж до класифі-
кації позицій пальців, п’ястів рук відносно тіла танцівника.

Ще одна складова цього театралізованого дійства  – техніка 
настрою  – абхінайя (у перекладі  – наслідування, удавання)  – 
мистецтво передачі емоцій своєрідною мовою міміки: рухом го-
лови, очей, брів, шиї. Віртуозна жестопластична техніка мудри і 
мімічна техніка абхінайї дозволяють виконавцю доносити най-
тонші нюанси емоційних станів. Водночас  – і мудра, і  абхіна-
йя – це особливі знакові системи, особлива комунікативна мова, 
спроможна переповідати сюжет, усі перипетії дії (аж до змісту 
реплік, монологів, діалогів): вербальну мову підміняє тут мова 

 28 «Натьяшастра» (трактат створювався впродовж багатьох століть і остаточ-
но сформувався у 1-ших ст. н. е.) у перекладі з санскриту звучить як «трактат 
про драму, музику і танець». однак, у більш точному перекладі, як зазначає 

 М.  Котовська, «Натьяшастра»  – це «трактат про театральне мистецтво», 
адже термін «натья» означає єдність драми, музики і танцю (тобто театраль-
не мистецтво). [див.: Котовская М. синтез искусств. зрелищные искусства 
индии. Москва: Наука, 1982. с. 18]. 

 29 датується ХІІІ ст. Поняття «сангіт» означає поєднання співу, танцю та інстру-
ментальної музики. [див.: Бабкина М. П. индийская музыка. Музыкальная 
энциклопедия. Москва: советская энциклопедия, 1974. т. 2. с. 513–514].
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жестів (швидка зміна позицій і рухів тіла) та міміки, що виража-
ють різні поняття-символи  30.

І мудра, і абхінайя, які формують пластичний образ, існують 
в єдності (синтезі) з музичною ритмопластикою, еквівалентні 
до неї. Можна сказати, що пісня «танцюється», а танець «співа-
ється». При цьому кожній мелодико-ритмічній структурі, якою 
є рага (на ній вибудовується пісня чи інструментальна музи-
ка), відповідає певний емоційний стан, естетичне переживання 
(раса), і глядач-слухач, завдяки саме цій канонічності індійсько-
го мистецтва, настроюється на певну емоційну хвилю. Кінець-
кінцем усі знаки-символи жестопластично-мімічного ряду, 
синхронізованого і злитого воєдино з ритмо-ладоінтонаційним 
рядом в індійському танці-пісні, «прочитуються» як книга, як 
літературний текст.

Не існує поза танцем-піснею також і пантоміма, пов’язана з 
ними єдиним ритмічним малюнком. 

Важливим складником музично-театрального синтезу в ін-
дійській культурній традиції є вчення про кольоровий настрій, 
тобто вчення про взаємозв’язок і відповідність людської емо-
ційної сфери певній кольоровій гамі у живописному мистецтві. 
Щодо театрального мистецтва, то цей зв’язок поширюється, 
перш за все, на сферу театрального костюму та гриму (або ж мас-
ки). так, в індійській театральній культурі певний колір костюму 
або маски на акторі є знаком відповідного емоційно-психологіч-
ного стану, внутрішньої суті характеру дійової особи вистави. 

система відповідності звуку та кольору закарбована в дав-
ньоіндійському музично-теоретичному трактаті VІІ століття 
«Вішнудхармоттора», де згадується особливий вид індійського 
живопису на музичні теми – так звана «ваініка». у «ваініці» пев-
на нота семиступеневої гами асоціюється із сьома кольорами, 
а певна мелодія, відповідно, з графічною формою (чира). 

 30  Котовская  М. синтез в искусстве Востока (На материале зрелищных ис-
кусств индии). Виды искусства в социалистической художественной куль-
туре. Москва: искусство, 1984. с. 115.
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симптоматично, що навіть сучасні індійські музиканти збере-
гли з давніх часів здатність «намалювати музичну мелодію та за-
співати її графічне зображення»  31. «деякі живописні зображення 
та мелодії існують у свідомості настільки нероздільно, так злиті 
одне з одним, що бачачи мініатюру, згадуєш музику, слухаючи му-
зику, згадуєш мініатюру»,  – зазначає індійський музикознавець 
о. гасвамі  32. таку саму здатність до малювання музики та ство-
рення музики за живописною картиною відзначав також видат-
ний дослідник східних культур і, зокрема, культури Індії, Карл 
гагеман  33. 

таким чином, специфіка індійського пластичного театру – в 
одночасності розгортання драматичного, музичного, танцю-
вального планів дії, що народжують його національно своєрідну 
образність. а пластика жесту, руху виступає як інтегративний 
фактор, сполучаючи всі елементи синтезу. 

різноманітні зразки видовищних театральних форм, які по-
ходили від «культури маріонетки та її своєрідного танцю», іс-
нували також у давньокитайській традиції: вони являли со-
бою синтез музики (співу) і танцю, витриманих в оригінальній 
пластиці «китайського сценічного руху»   34 (особливим чином 
ритмізованого  35). Кристалізуючись в ході часу, різновиди пісен-

 31 Котовская М. синтез в искусстве Востока. с. 122.
 32 Goswamy O. The story of Indian music. Bombay, 1957. P. 214. 
 33 див.: гагеман К. игры народов. Вып. 1. индия. Москва, 1927. с. 67.
 34 Эйзенштейн с. Чародею грушевого сада. Избранные произведения в шести 

томах. т. 5. Москва: искусство, 1967. с. 312.
 35 Важливим структуруючим та інтегративним чинником усіх мистецтв – му-

зики, живопису, поезії – у синтетичних формах давнього Китаю був ритм: як 
універсальний «ритм природи» і як «душевний ритм» (що виступав як душа 
руху) [завадская Е. В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. Мо-
сква: искусство, 1975, с. 161]. Власне, ритм як душа руху визначав сутність 
терміна «юе» (який згадується в древніх трактатах 12 – 4 ст. до н. е., пізніше 
застосовуватиметься виключно по відношенню до музики). «Юе» охоплю-
вав складне синтетичне явище  – поєднання ритуалу, танцю, поезії, живо-
пису, архітектури – і мав стосунок до всієї «ритмічно організованої, святко-
вої сфери життя» [Виноградова Е. В., Желоховцев а. Н. Китайская музыка. 
Музыкальная энциклопедия. Москва: советская музыка, 1974. т. 2. с. 808]. 
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но-танцювальних форм закріплювалися у структурі класичних 
китайських театральних вистав (свого роду пластичному теа-
трі) – синтезі драматичної дії, жестової культури, міміки, панто-
міми, танцю, музики і живописного оформлення (один з різно-
видів такого синтезу – сценічні танці-драми). 

оригінальні синтетичні музично-театральні і, зокрема, – му-
зично-танцювальні форми знаходимо також в японському тра-
диційному мистецтві. 

Вершинний взірець міжвидового  – музично-театрально-
пластичного – синтезу репрезентовано в класичному японсько-
му театрі Но (14 – 16 ст. н. е.)  36. 

Класичний японський театр музичної драми Но (букваль-
но «майстерність, довершеність»), або Ноґаку (буквально «до-
вершена музика, музична вистава») належить до шедеврів не 
тільки японського, але й світового музично-театрального мис-
тецтва. Виникнувши й сформувавшись у середовищі військо-
вого самурайства під проводом сьогунів як придворно-арис-
тократичний містеріальний театр, Но ввібрав у себе величезну 
кількість вже відомих на той час у японії традиційних видів 
і жанрів не тільки музичного мистецтва (Ґаґаку, сьомьо, хей-
хьоку), але й музично-театрального і танцювального мистецтва 
(Буґаку, денґаку, Каґура, Мікаґура, санґаку, саруґаку, Енне-но 
Маї та ін.). 

 36 див.: глускина а. Е. об истоках театра Но. театр и драматургия японии. Мо-
сква, 1965; Конрад Н. и. театр Но. лирическая драма. Избранные труды. Ли-
тература и театр. Москва, 1978; ямагути М. театры Но и Кабуки: красота 
форм. Курьер. Театры мира. 1983. Май; дзэами Мотокиё. Предание о цветке 
стиля (Фуси кадэн), или Предание о цветке (Кадэнсё) / Пер. со старояпон., 
исслед. и коммент. Н. г. анариной (сер.: Памятники письменности Востока 
LXXXIX). Москва, 1989; анарина Н.  г. японський театр Но. Москва, 1984; 
Ёкёку – классическая японская драма / сост. и предисл. Н. г. анариной; пер. 
т. л. делюсиной. Москва, 1979; Есипова М. В. дзэн-буддизм и музыкальная 
драма Но. Музыкальная академия. 2002. №  2; Есипова М.  . традиционная 
японская музыка. Энциклопедия. Москва: рукописные памятники древней 
руси, 2012. 
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витоки театру но. одним з найдавніших придворних музич-
но-театральних жанрів, який мав неабиякий вплив на станов-
лення музичної драми Но, є Буґаку  37 – різновид придворних му-
зично-танцювальних вистав, що виконувалися тільки при дворі 
японського імператора і були так званою «прихованою» музикою 
(тобто сакральною, такою, що стосувалася таїнства). Правильне 
виконання буґаку у супроводі музики стильових різновидів ґа-
ґаку  38 було покликане підтримувати, зберігати японську тради-
цію і забезпечувати безперервність існування Всесвіту. у цьому 
ритуальному дійстві брали участь чотири танцівника, вбрані в 
однакові костюми, з масками на обличчях (у такий спосіб при-
ховувалися емоції, адже емоції вважалися порушенням правил 
етикету). Під ритмічну музику ударних і дерев’яних духових ін-
струментів вони виконували одні й ті самі рухи, обертаючись до 
чотирьох сторін світу – на схід, захід, Південь, Північ. Повтори 
в танці та музиці були покликані впливати на Час. згідно з кос-
могонічними уявленнями японців, якщо повторювати одні й ті 
ж самі ритуальні рухи, хід часу ніколи не перерветься.

Принагідно згадаємо, як саме сприймався час у синтоїстській 
моделі світу. адже час для давніх японців – це коло, що асоцію-
ється з вічним круговоротом, вічно повторюваним природним 

 37 Музично-танцювальні вистави буґаку ведуть своє походження від придво-
рних танців Китаю епохи тан, а  також танців Кореї. однак певна частина 
композицій буґаку походить від ґіґаку (дослівно  – віртуозна музична ви-
става)  – древньояпонських буддистських музично-танцювальних і драма-
тичних вистав у масках, що, у  свою чергу, мають своє коріння у древньо-
індійських ритуальних музично-драматичних виставах, які розігрувалися у 
рамках обряду пуджа («підношення Будді») [див.: Есипова М. В. традицион-
ная японская музыка. C. 69–71, 90–92].

 38 своєрідний синтетичний жанр музично-театрального мистецтва ґаґаку (в 
буквальному перекладі – витончена / досконала музика) виник у старовин-
ній культурі японії майже 1400 років тому як сукупність різних жанрово-
стильових видів ансамблевої та оркестрової придворної музичної традиції 
та музично-танцювальних вистав [див.: Есипова М. В. традиционная япон-
ская музыка. с. 77–86; зінич о. Музика вічності. Культура і життя. 1998. 
16 грудня]. 
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циклом як уособленням вищого порядку, незмінність якого була 
закріплена у суворо регламентованій системі ритуалів  39. 

у 877 році вистави буґаку були поділені на танці «правої сто-
рони» (ухо самаї-но маї, або ухо-буґаку) і танці «лівої сторони» ( 
сахо-но маї, або сахо-буґаку), які виконувалися на різних сценіч-
них майданчиках, розташованих у протилежних сторонах при-
дворної зали або храмового двору. симптоматично, що вистава 
починалася з танцю «лівої сторони» і тільки потім починався 
танець «правої сторони». Відповідно, основним вектором рухів, 
жестів, поз для сахо-буґаку була лівосторонність. тож виконавці 
сахо-но маї розпочинали свій вихід на сцену зліва, відповідно 
танець починався з лівої ноги, а перший жест – з лівої руки. так 
само існувала музика «лівої сторони» (саґаку), яка базувалася на 
стилях тоґаку та рін’юґаку, і, відповідно, музика «правої сторо-
ни» (уґаку), в її основі – стилі комаґаку та боккайґаку. традицій-
ні костюми буґаку теж відрізнялися відповідно до стилю танцю: 
для танцівників «лівої сторони» було характерне червоне вбран-
ня, для танцівників «правої сторони» – костюми блакитного або 
ж зеленого кольору, що було зумовлено певним придворним це-
ремоніальним етикетом (придворними рангами). 

Хореографія буґаку засновувалась на стриманій пластиці об-
межених рухів тіла танцівників, симетрії їхніх жестів, на плин-
ному русі специфічної ковзної ходи танцюючих. Повільно пере-
міщуючись, вони утворювали чіткі геометричності лінії, ряди й 
танцювальні фігури, що, змінюючи одна одну, поступово роз-
горталися на сценічному майданчику, як сувій, формуючи осо-
бливу – лінійно-горизонтальну, ніби подовжену до безкінечнос-
ті, до горизонту – просторовість танцювальної пластики буґаку. 
Фактично, ця лінійно-горизонтальна просторовість у буґаку, 

 39 Показово, що й у давньому Китаї час також сприймався як «[…] коло, вже 
знайоме нам з інших варіантів священних моделей, коло Вічності. усе, що 
було, повториться: пори року, дні та ночі, заходи та сходи сонця та місяця, 
династичні цикли. так само непорушне повторення раз і назавжди уставле-
ного порядку буття після смерті: перетворення у духів предків, в хранителів 
Порядку, визначеного великим Небом» [Вайнтруб и.  В. священные лики 
цивилизаций. Киев: техника, 2001. с. 298].
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виражена у нескінченній повторюваності рухів, поз, жестів, є 
площинним вираженням кола, вічного коловорота усього сущо-
го, циклічності природних ритмів  40. Характерно, що основним 
принципом організації музичної тканини буґаку була лінеар-
ність, яка, власне, й  диктувала лінійно-горизонтальний харак-
тер танцювального руху, специфічне просторове розташування 
танцювальних поз, ліній, фігур. 

оркестрова складова буґаку виключала струнну групу ін-
струментів, замість неї посилювалась ударна група, до якої дода-
вались величезні, підвішені на фігурних дерев’яних рамах, дво-
сторонні барабани дадайко, що розміщувались на спеціальних 
помостах – окремо для танців «лівої» та «правої» сторони.

Щодо загальних структурних особливостей буґаку, то вони 
були суворо регламентовані. для більшості музичних компо-
зицій буґаку, а  також для музично-танцювального дійства бу-
ґаку в цілому, характерна тричастинна форма: вони складалися 
з інструментального вступу тьосі, танцювальних розділів-ком-
позицій омоґаку   41 й танцю-відповіді тобу та інструментальної 
постлюдії. структура власне танцювальних частин передбачала, 
у свою чергу, музику виходу на сцену танцівників «лівої сторо-
ни» (сінґаку рандзьо) та «правої сторони» (комарандзьо). симп-
томатично, що структурна організація буґаку зберігалась й на 
рівні вступу музичних інструментів: духові інструменти, як і 
рухи танцівників у танцях «лівої сторони» і «правої сторони», 
також мали вступати почергово, один за одним. 

також до структури храмових вистав буґаку – після інстру-
ментальної прелюдії – входив танець Ембу, що виконувався дво-
ма танцюристами зі списами. Вони також виходили з обох сторін 
сцени: один з них з’являвся зліва й виконував молитовний танець 

 40 така пластична модель взагалі була характерною для найдревніших форм 
ритміко-кінетичних дійств, у  яких циклічні природні ритми  – зміни дня і 
ночі, сонця і місяця, пори року,  – знаходили своє пластичне вираження у 
хороводах, кругових ходіннях. однак, «[…] саме коло уявлялося площинно, 
у вигляді окремих обмежених відрізків простору» [Фрейденберг о. Поэтика 
сюжета и жанра. с. 124].

 41 у буквальному перекладі – «благородна музика».

IM
FE

www.etnolog.org.ua



390

Олена Зінич

духам Неба, другий, у свою чергу, виходив з правої сторони й ви-
конував танець духам землі. Нарешті, обидва танцівника разом 
виконували танець Предкам. загалом, усі частини цього риту-
ального дійства, що розгорталося у танці Ембу, символізували 
своєрідний обряд очищення сцени перед наступними розділами 
вистави – танцями «лівої» і «правої сторони». за ними викону-
вався заключний танець тьогейсі й завершувала виставу буґаку 
інструментальна постлюдія. таким чином, більша частина тан-
цювальних вистав буґаку структурно-композиційно вкладалася 
у тричастинну форму дзьо-ха-кю  42 (показовим прикладом такої 
тричастинної композиції буґаку слугує танець «Ґьондзьораку»). 

для японців традиційний танець «Ґьондзьораку»  43, який ви-
конувався під музику ґаґаку, – це насамперед філософія буття, 
спосіб сприймання всього сущого, система символів, закодова-
них в особливих рухах і жестах. танець сприймається як певний 
ритуал, своєрідний церемоніал, що несе на собі печать бойових 
мистецтв, обрядової жестопластики і разом з цим – відгомін зо-
оморфної семантики (специфічна хода з журавлиноподібним 
підніманням ніг, незвичні для європейців пози, присідання, 
погойдування, різкі жести рук, припадання на одну ногу, на-
слідування в пластиці рук замахів пташиних крил). В  усіх ру-
хах, позах, їхній примхливій послідовності, повторенні через 
певний проміжок часу є щось заворожуюче, магічне. Враження 
посилюється завдяки музиці супроводження   44, в якій домінує 

 42 детально про форму дзьо-ха-кю йдеться на с. 351–355. 
 43 з автентичним мистецтвом ґаґаку київські глядачі мали змогу ознайомити-

ся під час двох вистав-концертів майстрів придворної японської музики  – 
ансамблю Хідокі тогі, що пройшли під егідою благодійного фонду «далекий 
схід» і за сприяння Посольства японії в україні в Колонному залі ім. М. ли-
сенка Національної філармонії україни восени 1998 р. [див.: зінич о. Музика 
вічності]. 

 44 Власне, чисто інструментальна музика ґаґаку значно складніша, ніж тан-
цювальна музика й також має свої особливості. Виконавці, які досконало 
володіють кількома інструментами, грають без диригента, розміщуються 
на сцені так, що не бачать один одного, навіть повернувшись у різні боки 
(що дуже незвично для європейців): обличчя незворушні, погляд наче 
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темброво-ударний фактор, що служить ритмічним, організую-
чим началом ритмопластичного малюнку (тут виділяється план 
ритмічної пульсації барабанів, на яку накладається власне рит-
мічний узор дерев’яних духових інструментів), виразності мас-
ки-костюма золотисто-жовто-помаранчевого кольору, а  також 
прикраси у вигляді двох зірок у білих колах (на місці двох чакр 
у зоні сонячного сплетіння та живота) – як символу довічного 
зв’язку земного і небесного.

обернений вглиб себе. разом з тим, під час гри на інструментах, завдяки 
граничній психічній концентрації і відчуттю внутрішнього ритму, між 
ними встановлюється особливий, незримий зв’язок на вищому  – духо-
вному рівні: кожний виконавець дуже точно синхронізує голос свого ін-
струмента з іншими інструментальними голосами. Впродовж усієї виста-
ви учасники ансамблю ґаґаку зберігають цю машкару безпристрасності, 
зовні аж ніяк не проявляючи своїх емоцій. їхні застиглі постаті, навіть 
головні убори, викликають майже зримі асоціації з абрисами стрімких 
гірських вершин, буддистських храмів, спрямованих вгору, у  космос. 
це відчуття виникає і завдяки самій формі духових інструментів, і осо-
бливостям звуковидобування (до традиційного складу оркестру ґаґаку 
входять вісім інструментів: три духових, два струнних і три види бара-
нів). три основні духові інструменти ґаґаку: сьо  – вертикальний духо-
вий язичковий інструмент, складений з сімнадцяти з’єднаних між собою 
трубок (його називають ще губним органом за багатоголосне звучання з 
безліччю вібруючих призвуків) символізує небо і по формі нагадує птаха 
Фенікса, що спочиває з розпростертими крилами, два різновиди гори-
зонтальних флейт – рютекі (її звучання ніби голос дракона, який пливе у 
повітрі між небом і землею і символізує простір) і хітірікі (горизонталь-
ний інструмент типу флейти, складається, як і рютекі, з двох бамбукових 
тростин, вставлених одна в одну, що надає звучанню особливої вібрації). 
за своїм діапазоном хітірікі наближається до людського голосу і символі-
зує голоси всього живого, голос самої землі. Хітірікі задає основний тон 
у звучанні оркестру і має великі можливості для відтворення складних 
інтонаційних змін мелодики. ці три духові інструменти за японською 
символікою сприймаються як знакове вираження триєдності першоос-
нов світобудови – неба, землі, простору, як «звук», що вертикально підні-
мається в небо» (так сказав про музику ґаґаку видатний японський ком-
позитор тору такеміцу). [ див.: зінич о. Музика вічності].
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церемоніальне дійство буґаку було одним з перших оригі-
нальних зразків синкретизму в японській придворній традиції, 
що згодом переріс у синтез, який, у  свою чергу, відбувався не 
тільки на рівні міжвидової взаємодії мистецтв (музики й танцю), 
але й на рівні структурно-формотворчому. 

Показово, що певна частина пластично-танцювальних еле-
ментів буґаку асимілювалася в традиціях більш пізніх япон-
ських танцювальних технік, зокрема таких, що були складовою 
театральних вистав Но та Кабукі. 

зауважимо також, що традиція своєрідного синтетичного 
музично-театрального дійства буґаку збереглася до наших днів 
не тільки у своєму первозданному вигляді, але й знайшла своє 
оригінальне продовження у сучасному японському мистецтві. 
так, у  1962 році японським композитором Маюдзумі тосіро   45 
був створений балет «Буґаку», сценічну версію якого здійснив 
видатний хореограф ХХ  ст. американський хореограф грузин-
ського походження джордж Баланчін. 

Ще одна синтетична форма давньої японської традиції, що 
згодом асимілювалася в драмі Но, – денґаку (у буквальному зна-
ченні «музика рисового поля») – специфічне ритуальне дійство, 
призначенням якого було задобрювання камі  – божеств ланів. 
у давнину ці сільські дійства, зазвичай, розігрувалися на рисо-
вих полях великою кількістю виконавців  46 і передували сезону 
посадки рису або ж виконувалися напередодні Нового року  47. 

 45 Найбільш відомий твір Маюдзумі тосіро – «симфонія нірвани», написаний 
у 1958 році. 

 46 у дійстві брали участь понад 70 учасників, серед яких були музиканти – ви-
конавці на флейтах та ударних інструментах (характерний інструмент – тріс-
качка сурідзасара).

 47 Характерно, що в древній японській традиції виконання ритуальної музики 
існувало суворе дотримування сезонної відповідності ладовій висотності, тоб-
то тій чи іншій порі року відповідало певне висотне положення ладу, яке – за 
каноном – змінювалося кожного місяця на цілий тон системи люй-люй, при-
йнятої на той час у японській музиці. дванадцятитоновий рівномірно темпе-
рований стрій системи люй-люй використовувався у релігійній та придворній 
музиці не тільки японії, але також у музиці усіх країн східної азії та В’єтнаму. 
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денґаку досягло свого найвищого розквіту у ХІІ ст. (наприкін-
ці епохи Хейан). у 1130 році серед найвідоміших виконавських 
колективів денґаку були дві трупи – Хондза («основна трупа»), 
яка виступала у Кіото, та сіндза («Нова трупа») у м. Нара, основу 
яких складали професійні виконавці денґаку-хосі, тобто «мона-
хи денґаку». Вже через сто років (у кінці ХІІІ ст.) ритуальні ви-
стави денґаку, у рамках яких розігрувалися п’єси з розвинутим 
драматичним сюжетом, а  також п’єси-фарси Кьоген (денґаку 
цього періоду базувалися на мистецтві наслідування мономане), 
були найбільш популярними й часто виконуваними на храмових 
святах середньовічної японії. згодом, у період Муроматі (ХІV – 
початок ХV  ст.), денґаку були об’єднані з саруґаку. І, нарешті, 
Каннамі Кійоцугу (1333–1384), батько видатного теоретика мис-
тецтва театру Но (Ноґаку) дзеамі Мотокійо, об’єднав ритуальні 
вистави денґаку з Ноґаку.

цим об’єднанням пояснюється й зміна у назві драми Но, яка 
сталася у процесі формування цієї театральної традиції, що 
було пов’язано з її генезою – походженням від жанрів денґаку та 
саруґаку. адже спочатку й сама назва драми була подвійною – 
денґаку-но Но та саруґаку-но Но. 

саруґаку (у перекладі з японської – «музика мавп», «мавп’яча 
музична вистава») – ще один, споріднений зі санґаку, різновид 
древніх японських народних музично-театралізованих вистав (у 
саруґаку також можна знайти елементи Ґіґаку та Каґура). своє 
походження саруґаку ведуть від древньокитайських музично-
театральних вистав «Байсі» («тисяча ігор») епохи тан (з VII ст. 
були відомі як саньюе). їхньою складовою частиною були так 
звані «Ігри мавп», або «Ігри з мавпами» (цілком логічно, що ви-

В японію, вже в остаточно сформованому вигляді, система люй-люй потрапи-
ла з Китаю епохи тан; одночасно японська традиція збагатилася китайською 
системою мір і терезів (629–641 рр.), а також усім музично-теоретичним комп-
лексом системи ґаґаку, теж запозиченим з Китаю (у японському перекладі ця 
система отримала назву дзюніріцу) [див.: цзо Чженьгуань. о  музыкально-
теоретической системе «люй» в китайской музыке. Музыка народов Азии и Аф-
рики. Москва, 1987. Вып. 5. с. 257–272; Еремеев В. Е. древнекитайское учение 
о системе 12 люй. Музыка и время. 2006. № 5. с. 44–51].
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конавці цих ігор виступали у масках мавп), які в свою чергу по-
трапили в Китай зі східного туркестану  48. Парадоксально, що 
у країні, де «танець мавп» був надзвичайно популярним, самих 
мавп ніколи не було. тож дослідники вважають, що коріння цьо-
го різновиду музично-театрального мистецтва слід шукати у мі-
фах і мистецтві древньої Індії, де культ поклоніння Хануману та 
мавпам був дуже розвиненим  49.

у ХІ ст. у середньовічній японії були розповсюджені саруґа-
ку з комічними сценками, які розігрувалися вже професійними 
акторами  50 під час релігійних свят. тільки у м. Нара при монас-
тирі Кофукудзі існувало чотири професійні трупи саруґаку, які 
також виступали в синтоїстському храмі в Касуга. Наприкінці 
ХІІ століття п’єси саруґаку складалися з гумористичних діало-
гів, побудованих за принципом гри слів, комічних танців з еле-
ментами імпровізації, а також сценок, в яких декілька артистів, 
паралельно з власне акторською грою, застосовували елементи 
придворного мистецтва. обов’язковою частиною вистави сару-
ґаку також був древній за походженням танець кусемаї, харак-
терною ознакою якого була чітка, пружна ритміка. 

збереглися документальні свідоцтва включення п’єс саруґаку 
в програму придворних танцювальних вистав Буґаку (хроніка 
«Буґаку йороку», ХІІ ст.), а також перелік п’єс, які виконувалися в 
програмах Буґаку в рамках буддійських свят і церемоніалів впро-
довж 928–1147  рр. у  своєму трактаті сінсаруґакукі» («записки 

 48 точніше, «Ігри мавп» вели своє походження від східно-туркестанського 
князівства Куча (цюці).

 49 Культ мавп, які (за міфами) були наділені магічною силою зцілення від 
тяжких хвороб і втілювали найкращі якості (благородство, справедливість 
тощо), розповсюдився з древньої Індії через східний туркестан на інші кра-
їни східної та Південно-східної азії. цікаво, що на острові Балі в Індонезії 
донині розповсюджене древнє театрально-музичне дійство «Пісня мавп» 
(«Чак»), у  якому чоловічий хор не тільки співає, але й одночасно танцює, 
імітуючи рухи мавп під ритмічний акомпанемент вигуків «чак-чак» [див.: 
Есипова М. В. традиционная японская музыка. с. 193].

 50 Професійні актори саруґаку мали назву хосібара (від хосі – «монах»), хоча 
монахами не були.
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про нові саруґаку», 1055 р.) придворний дослідник Фудзівара-но 
акіхіра зазначав, що у вистави саруґаку, які виконувалися поза 
імператорським палацом, окрім основних складників (музики, 
танцювальної пластики, власне драматичної дії), вводилися та-
кож елементи циркового мистецтва (магічні трюки – норондзі), 
лялькові вистави (китайського або східно-туркестантського по-
ходження куцуґу мавасі), танець карлика (хікіхіто-но Маї), а та-
кож форми, запозичені з інших музично-театральних вистав, на-
приклад, – танець-пісня денґаку  51. 

Характерно, що музично-театралізовані вистави саруґаку в 
процесі своєї еволюції зазнали значних структурних змін і, в ре-
шті решт, трансформувалися у своєрідну «праформу» музичної 
драми Но  – так звану «саруґаку-но Но». у  ХІІ–ХІІІ ст. значно 
збільшилась кількість акторських труп саруґаку. так, у ХІІІ ст. 
серед провідних труп значилися трупи ямато-саруґаку та омі-
саруґаку, а найбільш відомим актором саруґаку-но Но був дзоа-
мі (впродовж 1394–1427). Показово, що актором трупи саруґаку-
но Но при храмі Касуґа (провінція ямато) був основоположник 
музичної драми Но Кан’амі Кійоцуґу (1333–1384), батько видат-
ного теоретика мистецтва Но дзеамі Мотокійо. Власне, саме 
Кан’амі Кійоцуґу увів до структури вистави Но танець кусемаї.

загалом, дослідники знаходять багато стилістичних відпо-
відностей між древніми японськими театрально-музичними ви-
ставами саруґаку та різновидом синтоїстської музичної вистави 
Каґура – Ідзумо-каґура, які у давнину розігрувалася при храмі 
Ідзумо, а у нинішні часи продовжують виконуватися у півден-
них і західних провінціях японії.

Необхідно згадати ще декілька різновидів саруґаку, до яких 
належать вистави храмових заклинателів-екзорцистів сюсі, 
а також своєрідні магічні музично-танцювальні вистави у мас-
ках «окіна» («старець»). Показово, що саме вистави «окіна», які 
розігрувалися на честь божеств-камі у супроводі співу хору та 
інструментального ансамблю (хаясі) у складі флейт і барабанів, 
з часом були запозичені – як вступна молитовна п’єса – спочатку 
до структури музичної драми Но, а згодом – у театр Кабукі. 

 51 Есипова М. В. традиционная японская музыка. с. 193.
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яскравим взірцем японської середньовічної буддійської хра-
мової музично-драматичної вистави в масках зі співом і танця-
ми, що також багато в чому вплинув на формування класично-
го японського театру музичної драми Но, був своєрідний жанр 
Енне-но Маї («танець “Многая літа”»; датується ХІІ  ст.), який 
отримав найбільше розповсюдження в епохи Камакура та Муро-
маті. Характерно, що Енне-но Маї, чиї дидактичні сюжети були 
запозичені з міфів, японської та китайської класичної літерату-
ри, виконувались після богослужінь у буддійських храмах ви-
ключно чоловіками – монахами або ж отроками-послушниками 
при цих храмах. 

до структури Енне-но Маї входили вокально-інструменталь-
ні номери (наприклад, «Етенраку-утамоно», що є запозиченням 
відомої композиції придворної музики тоґаку) і танцювальні 
епізоди, стилістика яких апелює до придворних танцювальних 
вистав Буґаку. Ще одна невід’ємна складова музично-драматич-
но-танцювального синтезу Енне-но Маї – своєрідна речитативна 
манера декламації, заснована на специфічних голосових модуля-
ціях. симптоматично, що саме модуляційна декламація Енне-но 
Маї вплинула на особливості вокального інтонування (йокьоку) 
музичної драми Но.

Музично-драматична традиція Енне-но Маї не згасла із за-
кінченням періоду середньовіччя, а продовжувала розвиватися 
аж до періоду Едо. головним місцем зосередження цього мисте-
цтва був храм Мьоракудзі, розташований на горі тономіне: саме 
там монахами був складений збірник «теммомбо» («Книга ери 
теммон»), куди увійшли тексти 52-х п’єс Енне-но Маї.

у ХХ столітті центр осередку одного з різновидів мистецтва 
Енне-но Маї – Енне-но Но – був пов’язаний з монастирем Моцу-
дзі у Хіраідзумі (префектура тохоку). стилістичні особливості 
виконання згадуваних Енне-но Но мають спільні риси з тра-
дицією виконання Енне-но Маї періоду Камакура і структурно 
відповідають музичній драмі Но, однак ритмоінтонаційно вони, 
скоріше, наближуються до танцювальної музично-драматичної 
балади Ковака (однак, все ж таки, з опорою на основні принципи 
модуляційної декламації йокьоку).
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симптоматично, що подібні музично-драматичні вистави в 
масках зі співом і танцями Енне-но Маї, окрім японії, були та-
кож розповсюджені у древньому Китаї в епоху тан.

історія виникнення музичної драми но. Виникнення му-
зичної драми Но пов’язане з ім’ям його засновника Кан’амі 
Кійоцугу (1333–1384), однак філософсько-естетичним та тео-
ретичним обґрунтуванням мистецтво Но зобов’язано його си-
нові, дзеамі Мотокійо  52 (1363–1444), у трактатах якого містять-

1  Видатний представник японської музично-театральної і, ширше, світової 
традиції, актор, режисер, драматург, музикант дзеамі (більш рання форма 
вимови сеамі) Мотокійо (бл. 1363–бл. 1443) залишився в історії світового те-
атрального мистецтва як творець естетики та теорії музичної драми Но і над-
то – теорії японського традиційного театрального мистецтва, укоріненого у 
традицію дзен-буддизму напрямку сото. дзеамі Мотокійо походив з родини 
професійного актора і драматурга Кан’амі Кійоцугу Мійомару (1333–1384), 
засновника музичної драми Но та фундатора театру Кандзедза (від його ди-
тячого імені Кандзе), який, у свою чергу, був сином самурая з провінції Іга. 
Після смерті батька дзеамі Мотокійо очолив театральну трупу Кандзедза. 
у 1434 р. дзеамі був засланий на острів садо у зв’язку зі зміною влади одного 
сьогуна іншим та відмовою актора віддати свої трактати, які містили зведен-
ня секретів мистецтва Но, іншому актору-конкуренту он’амі (племіннику 
дзеамі). у 1436 р. дзеамі повернувся. у 1422 р., прийнявши постриг (його 
нове чернече ім’я сіокі Кійосі), передав трупу старшому сину Нагао дзю-
ро Мотомаса (1394–1432), талановитому актору. останні роки життя дзеамі 
були пов’язані з м. Кіото, де він жив у будинку свого зятя. Похований дзеа-
мі у храмі Фугандзі провінції яма то (посмертне ім’я сіо дземмон). учнем і 
продовжувачем театральної традиції дзеамі став його зять, видатний актор, 
теоретик музичної драми Но, засновник власної школи Компару удзінобу 
дзентіку (1405–1468), якому дзеамі залишив рукописи усіх своїх трактатів 
(зважаючи на передчасну смерть старшого сина Нагао дзюро Мотомаса).

літературний-науковий спадок дзеамі налічує 100 п’єс для театру Но, 
серед них найбільш популярні: «такасаго», «Кійоцуне», аоі-но уе», «Коіно 
ононі», а також 24 трактати (3 загублені), серед яких «Каденсьо» («спадко-
ємність квітки»), або «Фусі каден» (1400–1418), «Какьо» («дзеркало квітки», 
1418–1424), «Югаку сюдофукен» («Погляди на стиль і на шляхи пізнання 
розважального мистецтва»), «Мікадо» («Шлях досягення квітки», 1420), «Киї 
сідай» («дев’ять ступенів досконалості», після 1421), «Нікьоку сантай едзу» 
(«замальовка про дві мелодії та три форми», 1421), «Хатідзьо каденсьо»,  
 Носакусьо» («Вказівки до створення Но», інша назва «сандо» – «три шля-
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ся основні принципи Но: 1)  високий ступінь канонізації усіх 
складників-компонентів, що входять до структури синтетичної 
музичної драми (музичного, драматичного, пластично-танцю-
вального); 2)  взаємообумовленість усіх компонентів цілого, їх 
чітка внутрішня координація, але разом з тим – імпровізаційна 
свобода у манері й характері виконання, що залежала від бага-
тьох факторів (пори року, часу доби, особливостей місцевості, де 
розігрувалася вистава тощо). 

Показово, що у трактатах дзеамі, які відносяться до категорії 
хіден  – так званого зібрання «тайних традицій» або «секретних 
знань», «секретів» мистецтва Но  53 (вони передавалися за спадком 

хи»), «Кьокудзуке-но сьо» («Канон мелодики», бл.  1430), «саруґаку дангі» 
(1430), «сюдосьо» («Канон осягнення Шляху», 1431). Частина трактатів 
дзеамі, присвячених мистецтву Но, видавалася у 16–17 ст. так, 16 трактатів 
«Хатідзьо каденсьо» були видані у період Кейтьо (1596–1615) та генва (генна, 
1615–1624): вважається, що всі вони були скомпільовані ще у період Муро-
маті одним з акторів театру Но, який володів мистецтвом чотирьох виконав-
ських шкіл Но (кандзерю, компарурю, хосорю, конгорю). у 1909 р. зібрання 
трактатів «Хатідзьо каденсьо» було видано Йо того під егідою асоціації Но 
(заснована у 1896). до більш пізніх видань належать «дзеамі дзюрокубу сю» 
(«Шістнадцять трактатів» дзеамі), які видав Н. асадзі у токіо в 1940 та 1963 
рр. та ін. [див.: дзэами Мотокиё. Предание о цветке стиля (Фуси кадэн), или 
Предание о цветке (Кадэнсё); Ёкёку – классическая японская драма].

 53 цікаво, що традиція передачі «секретних знань» або «секретів майстернос-
ті» (хіден), яка виникла у сфері придворної музики орієнтовно в епоху Хейан, 
розповсюджувалася також і на інші мистецтва й галузі знань – на придворну 
аристократичну поезію епохи Хейан, на літературну оповідну прозу, на прави-
ла віршування, спеціальної розмітки ієрогліфічних текстів, тлумачень окремих 
частин текстів, різних заборон, пов’язаних із уживанням певних слів (назв рос-
лин, трав, квітів, птахів тощо). головною особливістю оволодіння цими тайни-
ми знаннями та секретами майстерності була спадковість: вони передавалися 
від батька до сина, від учителя до учня. симптоматично, що ця традиція ута-
ємниченості, секретності у різних видах знань робила недоступними для інших 
прошарків суспільства (широкого кола японських обивателів) існуючі у вузь-
ких колах літературні, науково-теоретичні джерела. так само система передачі 
тайних знань працювала і в японському музично-виконавському мистецтві, 
де знання передавалися у рамках одного роду (від батька до старшого сина), 
і в японській театральній традиції – у театрах Но, дзьорурі (Бунраку), Кабукі, 
а також у таких традиційних японських мистецтвах, як мистецтво чайної цере-
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наступникам театральної традиції дзеамі, тобто, найближчим ро-
дичам та учням-спадкоємцям, тож були відомі спочатку тільки 
в акторському середовищі), – містяться не тільки основні закони 
музичної драми Но, але й їхнє естетико-філософське обґрунту-
вання. Фактично, трактати дзеамі є віддзеркаленням його універ-
салізму – глибоких знань як у сфері філософії (давньокитайської 
та давньоіндійської), естетики давньоіндійського театрального 
мистецтва, класичної літератури (китайської та японської), так, 
власне, й у сфері придворного і народного музичного, музично-
театрального, танцювального мистецтва японії, буддійської му-
зики, а також теорії музики (давньо-китайської та японської).

отже, вчення дзеамі Мотокійо, присвячене театральній тра-
диції Но, виходить далеко за межі суто теоретичного обґрунту-
вання основних принципів Но: воно є всеосяжним «[…] есте-
тико-містичним вченням про способи пізнання за допомогою 
практики Но та наступного перетворення у відповідності із за-
конами світової гармонії»  54. 

На ранньому етапі свого існування вистави театру Но були 
пов’язані з богослужбовою практикою, виконувалися після бо-
гослужіння у буддійських (пізніше  – синтоїстських) храмах, 
монастирях і були обов’язковою частиною свята, присвяченого 
поминанню душ предків. симптоматично, що вечірні вистави 
починалися з вечора (з настанням темряви), аби закінчитися 
саме на сході сонця. Відповідно, денні вистави закінчувалися із 
заходом сонця. 

монії (садо) або мистецтво ікебани. Передача секретів майстерності в японській 
музично-танцювально-театральній традиції, в  інших японських мистецтвах і 
ремеслах, а також у науці і техніці позначається терміном «хіден». до категорії 
«тайних знань» – хіден – належить й вчення про акторську майстерність, ав-
тором якого є видатний теоретик музичної драми Но дзеамі Мотокійо. [див.: 
Клобукова (голубинская) Н. тайна «секретной пьесы» (из истории музыки для 
кото). Проблемы музыкальной науки. 2007. № 1. с. 151–158; Есипова М. В. тра-
диционная японская музика. Энциклопедия. с. 240–242; Есипова М. В. особен-
ности трансляции традиции в японской музыке. Феномен хикеку. Оригинал и 
его повторение в искусстве Востока. По материалам конференции ГИИ – ИВ 
РАН, 29 октября 2010. Москва, 2013].

 54 Есипова М. В. традиционная японская музыка. с. 114–115.
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спочатку виконання повної програми Но, яка включала 
цикл з п’яти п’єс (що відповідали певним категоріям і вико-
нувалися у певному порядку: після третьої п’єси обов’язково 
виконувався суто розмовний комічний фарс Кьоген), продо-
вжувалося декілька днів або ж тижнів поспіль. П’ятичастинна 
структура циклу п’єс Но була не випадковою, адже відповідала 
основам дзен-буддійської філософії напряму сото, що виража-
лася в так званій теорії «п’яти стадій» (гоїсецу) – п’яти рівнях 
осягнення (послідовником саме цього напряму дзен-буддизму 
був дзеамі). 

однак в особливих випадках  – на великі буддійські свя-
та (на Новий рік та у поминальні дні)  – виконувався цикл Но 
з семи п’єс, який за своєю структурою дещо відрізнявся від 
п’ятичастинного. так, відразу змінювався порядок п’єс у циклі: 
першою йшла вставна (добавлена) музично-танцювальна моли-
товна п’єса «окіна» («старець», інша назва – «Каміута» – «Пісня 
Камі», або «Божественна пісня»), яка зберегла у собі відбиток ма-
гічного синтоїзму. до її складу входили три молитовно-ритуаль-
ні танці «самбан» (у букв. перекладі – «три ритуали»): благання 
про мир («тітіно-дзьо»), про родючість («окіна»), про довголіття 
(«самба-саруґаку). В кінці семичастинного циклу Но також до-
бавлялася п’єса «сю ген-Но» («Хвалебне Но»).

Художня естетика музичного театру Но найбільш повно від-
повідає буддійському світоспогляданню, а саме, філософії дзен-
буддизму. В  основу художньої концепції традиції Но покладе-
но сформульовані дзеамі у його трактатах «Переказ про квітку 
стилю», «Каденсьо» («спадкоємність квітки», або «Фусі каден»; 
(1400–1418), поняття-категорії юген («прихована, містична кра-
са», недоговореність) і хана («квітка», «зерно квітки  – у душі 
актора, художника»). додамо, що трактат дзеамі «Переказ про 
квітку стилю» є й до нині своєрідною «Біблією» театрального 
мистецтва, що передавалася від часів дзеамі з покоління в по-
коління в акторському середовищі японії. це книга про таїну 
краси, про мистецтво наслідування природі речей задля досяг-
нення високого психологічного ступеню перевтілення актора, 
так необхідного для художнього методу Но. 
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традиційний склад театру Но, сформований ще при дзеамі, є 
суто чоловічим. І лише наприкінці ХХ ст. жінки увійшли до скла-
ду труп Но (з’явилася навіть жіноча школа Но). у виставі Но бе-
руть участь два провідних актора – сіте (у букв. перекладі – діяти; 
завжди виступає у масці), та вакі (у букв. перекладі – «боковий»; 
якщо виступає у ролі жінки, то теж у масці), два – три другоряд-
них актора (виступають без масок і без гриму). Іноді у виставу вво-
диться актор-дитина коката і хор дзі (або дзіутаї; від дзі – «зем-
ля» та утаї – «спів», тобто, «ті, що співають на землі»), до складу 
якого входять 8 – 12 співаків, а також малий інструментальний 
ансамбль хаясі. симптоматично, що місця на підмостках сцени 
для хористів і музикантів ансамблю хаясі суворо регламентовані. 

театр Но  – суто умовний театр. актор Но має бути макси-
мально інтелектуальним і сповненим пафосу. обличчя актора 
сховане під маскою, яка виражає внутрішній світ носія маски і 
є своєрідним посередником-провідником між актором і вищи-
ми силами. грим у театрі Кабукі додає акторові динамічної деко-
ративності, перебільшення. І маска (яка з часом зменшувалася), 
і грим підсилюють значимість внутрішнього жесту актора, який 
народжується із стриманості тіла та напруги душі. загалом ак-
тори Но обмежені у жестикуляції, позбавлені буденної пластики 
руху. Натомість свідома стриманість кожного жесту, пози, руху 
(актори Но рухаються шаркаючи, не відриваючи п’ят від полу  55) 
акумулюють внутрішній поетичний космос актора: з-під маски 
він дивиться на себе очима драматурга і глядача.

Вистави Но відбуваються на спеціально збудованих для цьо-
го сценах, розташованих під дахом і піднятих над землею, та 
помості для виходу акторів, що йде вбік від сцени (подібність у 
розташуванні сценічного простору простежується і в будові сце-
ни театру Кабукі). Характерно, що на заднику декорації завжди 
зображується сосна як символ довголіття та процвітання. 

 55 Пластика руху акторів у театрі Но багато в чому наслідує танцювальну тра-
дицію Буґаку, так само базуючись на стриманій пластиці обмежених жестів і 
рухів, на плинному русі специфічної ковзної ходи.
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Підготовка до вистави Но була досить специфічною. Виконан-
ню вистав Но передував певний ритуал духовного та тілесного 
очищення, якого дотримувався головний актор сіте, вживаючи 
за тиждень до вистави тільки особливу їжу. Нині актор амплуа 
сіте теж дотримується цього правила, якщо готується до ролі 
у п’єсі «окіна». симптоматично також, що у залежності від міс-
цевості, пори року або часу доби (від того, де і коли відбувалася 
вистава Но), акторські манера і характер виконання зазнавали 
певних змін, що було пов’язано з натурфілософською концепці-
єю дзен-буддизму, яка вимагала «відповідності з божественними 
силами» для досягнення світової гармонії. П’єса «окіна» викону-
валася у супроводі музичного ансамблю хаясі, до складу якого у 
цьому випадку входили одразу три барабани коцудзумі. 

 Музичний ляльковий театр дзьорурі. Надзвичайно специ-
фічною для японської музично-театральної традиції є своєрід-
на синтетична форма  – музичний ляльковий театр дзьорурі   56 
(нінґьо дзьорурі ґекі, нінґьо сібай) або музична лялькова дра-
ма, яка остаточно склалася як самостійний театральний жанр у 
ХVI столітті.

 56 Назва різновиду лялькового театру, що походить від жіночого імені дзьо-
рурі (у перекладі з японської дзьо – «чистий», рурі – «дорогоцінне каміння, 
кристал»), має пряме відношення до буддійського культу, до буддійських 
сутр, де саме й зустрічається слово «рурі». як позначення жанру, назва дзьо-
рурі – своєрідне запозичення з дзьорурі-бусі, що є назвою одного із специ-
фічних для японської музичної традиції стильових різновидів вокального 
речитативу-оповіді (виконується у супроводі сямісена – у букв. перекладі з 
японської «три витончені струни» – трьохструнного щипкового інструменту 
типу лютні з подовженою шийкою, на якому грають за допомогою великого 
плектора баті із слонової кості або черепахового панцирю, який має форму 
розгорнутого віяла або ріжка). [див.: Кужель Ю. л. театр дзëрури. история 
развития и драматургия. Москва, 1993; Кужель Ю.  л. рождение спектакля 
на сцене японского кукольного театра дзëрури. Теоретические проблемы 
изучения литератур Дальнего Востока. Ч. 1. Тезисы 12-й научной конферен-
ции. Москва, 1986; Кисараги с. Кукольный театр Бунраку в наши дни / Пер. 
с япон. Театр. Москва, 1987. № 1; Есипова М. В. о японском музыкальном 
кукольном театре Нингë дзëрури гэки (Бунраку). Театр и зрелищные формы 
Востока. Вып. 2. Феномен игровой культуры. Москва, 2013]. 
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Витоки театру дзьорурі слід шукати у «[…] древній релігійній 
традиції використання ляльок у храмовому ритуалі й традиції 
епічного оповідання з інструментальним супроводом»   57, з ор-
ганічного синтезу яких, власне, й  виникла традиція лялькової 
музичної драми. 

Передісторія виникнення лялькового театру дзьорурі відси-
лає нас у ХV століття: саме тоді у японії виникло і набуло над-
звичайної популярності ліричне оповідання «дзьорурі-моно-
ґатарі»   58, в  центрі якого  – розповідь про стародавню історію 
кохання красуні дзьорурі та японського воїна Мінамото Йосі-
цуне (жив у ХІІ ст.). «дзьорурі-моноґатарі», як ліричний різно-
вид епосу, традиційно виконувався (нерідко виконавцями були 
сліпі музиканти) одночасно з героїчним епосом-сказаннями 
«Хейке-моноґатарі» під супровід лютні біви. саме завдяки слі-
пим музикантам-сказителям дзато епос «дзьорурі-моноґатарі» 
до 1530 року розповсюдився по всіх регіонах тодішньої японії. 
Найбільш відомим на той час став один з варіантів оповіді про 
дзьорурі  – «дзьорурі дзюнідан сосі» («Повість про дзьорурі з 
дванадцяти данів»), яка, власне, складалася з дванадцяти частин 
(данів) і також виконувалася у супроводі біви. у ХVI ст. біва була 
замінена іншим струнним інструментом – сямісеном, а першим 
виконавцем поновленого (з точки зору музики та її акустично-
тембральних можливостей) варіанту «дзьорурі дзюнідан сосі» 
став японський вчений савадзумі.

І, нарешті, у XVI столітті, за участі учня савадзумі, сказителя 
Менукії тьодзабуро та ляльковода Хікіти (Хітти) з синтоїстсько-
го святилища Ебісу в м. Нісіномія (префектура Хього), відбулося 
поєднання двох традицій – пісенного ліричного епосу «дзьору-
рі дзюнідан сосі» з власне ляльковою виставою. зазначимо, що з 
плином часу тексти інших за змістом лірико-епічних оповідей-
вистав почали виконуватися у такій саме вокально-речитатив-
но-інструментальній традиції, як і тексти «Повісті про дзьору-
рі», а сам ляльковий театр отримав назву дзьорурі. 

 57 Есипова М. В. традиционная японская музыка. с. 104.
 58 Перші згадки в японських хроніках про лірико-епічне оповідання «дзьорурі- 

моноґатарі» датуються 1485 р. 
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Показово, що у перших спектаклях дзьорурі ляльки були 
статичними, а  дія вистав, фактично, складалася з послідовності 
«живих картин». додамо, що, власне, така статуарність, пластична 
статика поз, фігур (і ляльок, і акторів) утвердилися згодом як один 
зі сценічних прийомів не тільки в естетиці лялькової драми дзьо-
рурі, але й були запозичені традицією театру Кабукі як один з при-
йомів сценічного руху і пластики. самі ляльки впродовж історії 
театральної традиції дзьорурі зазнали неабияких змін, модифіка-
цій та удосконалень. статичність і нерухомість ляльок трансфор-
мувалися у вміння вільно рухатися і змінювати вираз обличчя.

Процес управління ляльками у дзьорурі є доволі складним, 
хоча і неприхованим від публіки (відкритим): однією лялькою 
майже у зріст людини (насправді її зріст дорівнює трьом чвертям 
зросту людини) керують одразу три ляльководи. Першому ляль-
ководу відведена «головна» роль: він керує головою та правою 
рукою ляльки; другий ляльковод управляє лівою рукою; третій 
ляльковод відповідає за рухи ніг ляльки. В ієрархії акторів-ляль-
ководів, що беруть участь у виставі (усього близько 30–40 акто-
рів), виділяються старші (головні) ляльководи, одягнені у цере-
моніальне вбрання, а  також ляльководи-помічники, одягнені у 
чорний одяг з прорізями для очей, щоб залишатися, фактично, 
непомітними для глядачів. 

для озвучення ляльок існує спеціальний виконавець, спі-
вець-оповідач ґідаю (у буквальному перекладі із давньояпон-
ської мови – текст). Він також, як і головні актори-ляльководи, 
є видимим для глядачів: для ґідаю відведене спеціальне місце – 
платформа-примостка ямадай, що знаходиться справа від сцени. 
Фактично, функція ґідаю у виставі дзьорурі є надзвичайно важ-
ливою, адже він не тільки виконує усі ролі, будучи голосом усіх 
ляльок, але й виступає як своєрідний коментатор дії, озвучуючи 
текст від автора (паралель з античним хором). якщо за часовим 
форматом вистава дзьорурі є дуже довгою (чотири – п’ять годин 
і довше), у ролі співців-оповідачів ґідаю можуть виступати двоє 
або більше виконавців. 

своїм розквітом виконавське мистецтво дзьорурі завдячує 
видатному співцю-оповідачу такемото Ґідаю, якого вважають 
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«однією зі знакових фігур в історії японської музики і театру»  59, 
а  формуванню класичного репертуару музичного лялькового 
театру дзьорурі, власне,  – одному з визначних японських дра-
матургів XVII – першої чверті XVIII ст. тікамацу Мондзаемона 
(справжнє ім’я – суґіморі Нобуморі, 1653–1724), який уважав, що 
в такому синтетичному музично-театральному жанрі, яким був 
речитативно-вокальний епос дзьорурі, структура віршування 
має бути точно узгоджена з мелодією, визначатися нею. 

Щодо вибору сюжетів для вистав дзьорурі, то тікамацу по-
чинав з класичних сюжетів (при цьому використовуючи окремі 
сюжетні конструкції та форми театру Кабукі), створюючи «істо-
ричні драми» дзідаймоно (у контексті буддійської традиції сві-
тосприйняття). однак згодом, після переїзду до м. осака (1705), 
тікамацу Мондзаемон у театрі такемотодза (започаткованому 
такемото Ґідаю Першим у 1684 р. на його замовлення, а також у 
співробітництві з ним) почав створювати принципово нові за сю-
жетами та естетикою п’єси дзьорурі – так звані міщанські драми 
севамоно (у буквальному перекладі – «сучасні п’єси»), драматур-
гія яких відзначалася детальною розробкою конфліктних колі-
зій, а сюжети були максимально наближеними до тодішніх жит-
тєвих реалій. справжньою подією як в історії театру дзьорурі, 
так і в історії усього японського театрального мистецтва, стала 
прем’єра найвідомішої п’єси тікамацу Мондзаемона «сонедзакі 
сіндзю» («самогубство закоханих у сонедзакі») у 1703 році. 

Характерно, що вистави лялькового музичного театру дзьо-
рурі користувалися неабиякою популярністю не лише у середо-
вищі городян (торговців, ремісників), але й у вищому світі, й на-
віть при дворі японських імператорів. у японських історичних 
хроніках збереглися відомості, що у 1614 році вистави дзьору-
рі розігрувалися у палаці колишнього (на той час він зрікся від 
імператорського престолу) імператора Ґо-Йодзея (1571  – 1618). 
розквіт лялькової музичної драми дзьорурі припадає на ХVII – 
XVIII ст., коли в японії одночасно існувало 12 акторських труп. 

саме у цей час зазнала кардинальних змін репертуарна полі-
тика дзьорурі (за рахунок розширення й ускладнення власне ре-

 59 Есипова М. В. традиционная японская музыка. с. 107.
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пертуару). у свою чергу, музика дзьорурі перестала бути «низь-
ким» жанром: її, нарешті, «підвищили» до рівня справжнього 
мистецтва. однак на початку ХХ ст. музично-лялькові вистави 
дзьорурі втратили колишній глядацький інтерес й чисельність 
труп значно скоротилася.

Музично-танцювально-пластичний синтез у театрі кабукі. 
Кабукі»  60 є своєрідним синтетичним жанром музичного театру, 
в  якому органічно поєднуються власне музично-драматичний 
ряд (інструментальна музика, хорова пісня речитативного скла-
ду), пластика танцю, пантоміми, а  також акробатика й навіть 
мистецтво фехтування. симптоматично, що хор, як і в античній 
трагедії, виконує роль коментатора, пояснюючи зміст танцю.

Виникнення Кабукі, який з самого початку свого існування 
був театром міського прошарку населення, датується 1603 ро-
ком і пов’язане з танцювальними виставами жриці (міко) окуні 
з синтоїстського святилища Ідзумо-тайся храму Кіцукі (сучасна 
префектура сімане, поблизу Кіото). цікаво, що сценічним май-
данчиком для своїх танцювальних дійств жриця обрала сухе 
русло річки Камогава: виконуючи роль вакі, міко окуні у вираз-
ній жестопластиці танцю візуалізувала «викликання духу» за-
гиблого на полі брані молодого воїна Нагоя ямасабуро. як вва-
жає відома сучасна російська дослідниця орієнтальної музичної 
традиції (етномузиколог) та енциклопедист М. Єсипова, танець 
окуні – це трансформована з урахуванням тогочасних естетич-
них уподобань ремінісценція-відгомін магічного танцю богині 
аме-но удзумі з давньояпонського міфу  61. 

Вистави міко окуні були настільки популярними, що її тан-
цювальна традиція знайшла своє продовження й розвиток у по-

 60 Назва «Кабукі» (за аналогією з ім’ям бога Бхарати в індійській міфології) 
складається з трьох частин-ієрогліфів: ка – «пісня», бу – «традиційний япон-
ський танець», кі – «акторська гра, майстерність».

див.: Конрад Н. и. театр Кабуки. ленинград; Москва, 1928; гундзи М. япон-
ський театр Кабуки / Пер. с япон. Б. раскина. Москва: искусство, 1969; яма-
гути М. театры Но и Кабуки: красота форм / М. ямагути // Курьер. театры 
мира. 1983. Май; Есипова М. В. традиционная японская музика. 

 61 див.: Есипова М. В. традиционная японская музика. с. 129.
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дібних театралізованих танцювальних виставах інших викона-
виць і жіночих акторських труп, які так само виступали у сухих 
річних руслах. таке досить незвичне сценічне розташування 
було пов’язане не зі специфікою самих вистав та особливостями 
сценічного простору: саме у такий оригінальний спосіб танців-
ниці звільнялися від сплати податків. так сформувався новий 
особливий танцювально-театральний жанр Кабукі, назва якого 
походить від дієслова кабуку – «відхилятися, шокувати». 

однак уже з 1629 року виступи жінок на театральних під-
мостках було визнано аморальними, тож їх було суворо забо-
ронено. Кабукі з жіночого театру перетворився на виключно 
чоловічий театр, у  якому жіночі ролі спочатку виконувалися 
юнаками (вакасю-кабукі). згодом, у 1651–1652 роках виник так 
званий яро-кабукі («шахрайський кабукі»), де усі ролі – у тому 
числі, й  жіночі (оннагата)  – перейшли до акторів-чоловіків. 
змінилося і місце проведення театралізованих вистав Кабукі. 
сценічний простір певним чином було звужено: замість сухих 
річкових русел акторські трупи театру Кабукі почали виступа-
ти на спеціально збудованих для цього сценах (у розташуванні 
сценічного простору простежується певна подібність зі сценою 
театру Но). 

Характерною ознакою театральної традиції Кабукі є непере-
вершене виконання чоловіками жіночих ролей та підкреслена 
видовищність, яка виявляє себе на всіх рівнях складної парти-
тури вистави. На рівні віртуозної акторської майстерності, що 
базується на статуарній пластиці сценічного руху – специфічній 
мові поз (міе); на рівні сценографії, де яскрава палітра сценічних 
костюмів та навіть особливий грим включені у складну систему 
символіки вистави. 

Нарешті, – багаторівневий музичний пласт спектаклів Кабу-
кі, який синтезує різні вокальні та інструментальні жанри япон-
ської музичної традиції. якщо ранні зразки Кабукі базувалися 
переважно на популярній народній танцювальній музиці [(на-
приклад, у  виставу входив один з найбільш розповсюджених 
буддійських танців нембуцу-одорі, який виконувався у супрово-
ді буддійських гімнів (васан) і невеликого ансамблю ударних ін-
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струментів (барабанів і гонгів)], то згодом, з розвитком театраль-
них форм Кабукі, ускладнювався як інструментальний склад 
супроводу, так і, власне, музичні форми вистави. таким чином 
у Кабукі було введено запозичені з театру Но інструментальний 
ансамбль хаясі (який відрізнявся особливою мовою «голосових 
жестів-вигуків» барабанщиків какегое), а  також ряд музичних 
композицій (так само взятих з театру Но), серед них – молитовна 
п’єса «окіна», що слугувала специфічним зачином вистав, при-
урочених до якихось особливих святкових подій. 

симптоматично також, що естетика театру Кабукі – як «теат-
ру міської буржуазії»   62 – асимілювала, власне, жанри міського 
музичного фольклору, а також стилістику та репертуар ще однієї 
національної японської театральної традиції – лялькового театру 
дзьорурі. таким чином, наприкінці ХVІІ ст. (1680 рік), існували 
три основні різновиди театральних вистав Кабукі – так звані «іс-
торичні п’єси» (дзидаймоно), «простонародні п’єси», або «міщан-
ські драми» (севамоно) та танцювальні п’єси (нагаута), сценічна 
дія яких розгорталася впродовж п’яти годин як чергування низ-
ки танцювальних і пантомімічних номерів, об’єднаних єдиною 
сюжетною канвою. 

з лялькового театру дзьорурі також було запозичено актор-
ське амплуа своєрідного коментатора дії, розповідача ґідаю, його 
особлива виконавська манера мелодичної декламації та співу 
(з притаманними їй «модуляціями» – від декламації через мело-
дизований речитатив до, власне, співу), а також стилі виконання 
ґідаю, наприклад, – ґекібусі (притаманний для героїчних сцен), 
одзацума-бусі та ін. серед стилів виконання, найбільш популяр-
них і вживаних і до сьогодні, можна назвати стилі бунго-бусі 
(датований 1716 роком), токівадзу-бусі (створений у 1736 році), 
кійомото-бусі (створений у 1748 році; найвідоміший з усіх) та ін. 
усі вони відрізнялися за характером виконання, вокальною те-
ситурою, тембральними властивостями тощо. 

у цілому, роль музики в Кабукі не зводиться тільки до при-
мітивного супроводу дії та сценічної пластики акторів, чия ви-

 62 Есипова М. В. традиционная японская музика. с. 130.
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разна мова рухів (особливості жестопластики, жестикуляції, 
рельєфність поз), помножена на вільне володіння імпровіза-
цією, так приваблює у театрі Кабукі. Музичний супровід, його 
ритмоінтонаційні, темброві можливості, власне, й допомагають 
максимально увиразнити сценічну пластику акторів, створити 
особливу емоційну атмосферу вистави. окрім цього, особливе 
розташування музикантів на сцені (у театрі Кабукі беруть участь 
два оркестри або ансамблі, які налічують близько 18-ти інстру-
менталістів; головний інструмент  – трьохструнний щипковий 
сямісен; предтеча лютні) надає додаткового звукового об’єму, 
посилює тембральну палітру звучання, в особливий спосіб фор-
муючи стереофонічний звуковий простір сцени. 

так, перший оркестр – дебаясі з музикантами наґаута – зна-
ходиться у глибині самої сцени, на спеціальній довгій платфор-
мі; там само, тільки у другому ряду, розташований ансамбль 
музикантів хаясі. Нарешті, ще одна інструментальна група му-
зикантів-виконавців ґедза, або каґебасі (тобто «прихований ха-
ясі»), невидима для глядачів, адже знаходиться за лівою кулісою 
сцени. Функція «прихованого хаясі»  – у створенні відповідної 
образно-емоційної атмосфери дії вистави за допомогою специ-
фічних звукозображальних і шумових ефектів. 

особливий коментатор сценічної дії – розповідач ґідаю – теж, 
відповідно до стилю виконуваної музики, знаходиться на спеці-
альних платформах або зліва від сцени (якщо це стиль ґідаю-бу-
сі), або ж справа (якщо це стилі токівадзу-бусі та кійомото-бусі). 

 ансамбль дебаясі супроводжує виконання найбільш розпо-
всюдженого вокально-інструментального жанру в театральній 
традиції Кабукі – наґаута, або едо-наґаута. Наґаута (разом з ор-
кестром) виконує функцію акомпанементу танців і танцюваль-
них сцен, а також – за аналогією з грецьким хором, – коментує 
сценічні діалоги, події, ремінісценції з минулого тощо. Ще один 
різновид музичного оформлення вистав Кабукі  – суто інстру-
ментальна музика, що так само супроводжує танцювальні епізо-
ди та емоційно підсилює драматичні моменти вистави. 

особливістю складу оркестру ґедза («прихованого хаясі») є 
великий набір різноманітних ударних інструментів – різновидів 
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гонгів, барабанів, дзвонів, дзвіночків, ксилофонів, брязкалець, 
а також екзотичних інструментів – наприклад, посоху, що дзве-
нить (сякудзе). 

Ще одним обов’язковим атрибутом інструментального скла-
ду Кабукі, який, власне, й підкреслює особливу атмосферу теа-
трального видовища, є група дерев’яних ударних інструментів 
хьосігі, серед яких – дерев’яний ідіофон з його ясним дзвінким 
звучанням. саме звучання ідіофону хьосігі обрамляє всю виста-
ву Кабукі: його ритмічні удари (виконавець знаходиться спра-
ва, на передньому плані сцени) скликають глядачів до театру, 
сигналізуючи початок дії, супроводжують саму виставу, рит-
мічним аччелерандо (прискоренням) підкреслюють завершаль-
ну, фінальну позу актора й, на закінчення дії, чіткі ударні звуки 
хьосігі використовуються для більшої візуалізації специфічного 
постановочного прийому театральної традиції Кабукі – моменту 
закриття завіси хьосімаку («швидко, повільно, ривками»)  63. 

традиція використання саме такого складу музичних інстру-
ментів і музичних жанрів Кабукі протрималася майже до кінця 
ХХ ст. І тільки сучасний театр Кабукі (починаючи з 80-х років 
минулого століття) збагатився іншими традиційними жанра-
ми японської музики, а також звучанням інших інструментів (у 
тому числі, європейських). 

однією з важливих складових театрального синтезу театру 
Кабукі є танцювальні сцени, засновані на специфічній япон-
ській національній пластично-танцювальній традиції. особли-
вості включення танців і танцювальних сцен до вистав Кабукі 
запозичені з сценічної практики музичних драм Но та дзьорурі. 
структурно танці театру Кабукі так само зазнали впливу назва-
них музично-театральних традицій. симптоматично, що окре-
мі, достатньо розвинені частини своєрідної танцювальної сюїти, 
побудовані не за дивертисментним принципом: усі танцюваль-
ні сцени театру Кабукі несуть на собі певне образно-емоційне, 
психологічне, сюжетне навантаження та, об’єднані загальною 

 63 Есипова М. В. традиционная японская музика. с. 240.
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логікою сценічної дії, активно включаються у драматургічний 
розвиток вистави.

 універсальний для традиційного японського музично-те-
атрального мистецтва закон дзьо-ха-кю. у цілому, структурно-
композиційна організація вистави в театральній традиції Но, 
так само, як і в театрі Кабукі та дзьорурі, відповідає принципам 
закону дзьо-ха-кю, який визначає динамічний розвиток дії – ха-
кобі. так, перша фаза дзьо (повільно) включає два розділи окі та 
мітіюкі, друга фаза ха (більш швидко) – кудокі та одорідзі, третя 
фаза кю (ще більш швидко) – тірасі й дангіре. 

симптоматично, що дзьо-ха-кю, теоретично й естетично 
розроблений у середньовічних японських трактатах як осно-
вний принцип композиційної організації («закон динамічної 
прогресії»), спрацьовує в усіх сферах традиційного японського 
мистецтва  – у музиці, танцювальному мистецтві, в  різних ви-
дах музично-театрального мистецтва, а також у поезії, риториці, 
живописі, каліграфії й, навіть, у мистецтві чайної церемонії (тя-
но ю) та мистецтві ікебани  64. зазначимо, що своєрідним анало-
гом дзьо-ха-кю в європейському мистецтві є принцип золотого 
перетину. 

Виникнення терміну дзьо-ха-кю та його теоретичне осмис-
лення пов’язані з музикою ґаґаку, а саме з формою танцюваль-
них композицій Буґаку, які складалися з трьох частин-розділів: 
інтродукції дзьо, експозиції ха, заключної частини кю.

Характерно, що у Буґаку дзьо-ха-кю не тільки структурно ор-
ганізує танцювальну композицію, але й, одночасно, є принципом 
просторової побудови сценічної дії. так, у частині дзьо, фактич-
но, візуалізується розгортання музично-танцювальної пласти-
ки у просторі: танцівник, ніби повільно розгортаючи сувій, по-
ступово, рух за рухом, під музику супроводу пересувається до 
центру сцени. у  японській музично-театрально-танцювальній 
традиції «це осмислюється як “з’ява”»   65. у  цілому, дія дзьо-ха-
кю у композиціях Буґаку та ґаґаку виявляє себе у структурі не-

 64 див.: Есипова М. В. традиционная японская музика. с. 110.
 65 Есипова М. В. традиционная японская музика. с. 110. 
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симетричної безрепризної тричастинної форми аВс (а іноді, й у 
більш складних чотирьохчастинних формах)   66. Показово, що 
універсальний для японської традиції закон дзьо-ха-кю, також 
притаманний й музиці буддійських наспівів, був обґрунтований 
у трактаті «сьомьо йодзінсю» теоретиком танті (1163 – бл. 1240) 
«як закон, що регулює темподинамічну сторону виконання»   67. 
за танті, до сфери поняття «дзьо» увійшли наспіви з нерегуляр-
ною метрикою, які виконувалися у повільному темпі, а до частин 
ха та кю, відповідно, – наспіви з регулярною метрикою, викону-
вані у більш швидкому темпі з поступовим прискоренням. Пока-
зово, що сформульований танті у його трактаті «сьомьо йодзін-
сю» новий аспект осмислення закону дзьо-ха-кю – з точки зору 
темподинаміки виконання  – знайшов своє практичне застосу-
вання не тільки в теорії буддійських наспівів, але й у практиці 
виконання як ґаґаку, так і Буґаку. 

таким чином, принцип дзьо-ха-кю охоплює не тільки струк-
турний, формотворчий рівень (техніку часопросторового роз-
гортання), а й темподинамічний рівень, в якому розділу дзьо від-
повідає повільне виконання, розділу ха – більш швидке, розділу 
кю – ще більш швидке (з прискоренням). 

стосовно музичного ряду театру Но закон дзьо-ха-кю був те-
оретично, естетично та філософськи розроблений дзеамі Мо-
токійо (1363  – 1444) у його трактаті «Носакусьо» («записи про 
створення Но»). у музиці театральної традиції Но закону дзьо-
ха-кю, який одночасно охоплює як сферу формоутворення, так і 
сферу темподинаміки, підпорядковані усі рівні композиційного 
розгортання – структурні особливості, послідовність етапів-фаз 
процесу становлення музичної форми, швидкість, тобто, часо-
просторові принципи формоутворення. 

отже, дія закону дзьо-ха-кю у музичній драмі Но охоплює як 
рівні розгортання щонайменших структурних елементів музики 
(ритмоінтонаційної моделі) та окремих розділів (данів) кожної 

 66 за своєю структурою процес розгортання у дзьо вкладається у тричастинну 
форму, яка притаманна власне композиціям традиції ґаґаку. 

 67 Есипова М. В. традиционная японская музика. с. 110.
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з музичних композицій вистави, так і рівень розгортання кож-
ної музичної п’єси вистави Но в цілому, що вкладається у фор-
му годан. Форма годан, у  свою чергу, складається з 5-ти данів; 
1-й дан утворює першу фазу розвитку дзьо, 2-й, 3-й, 4-й – фазу 
ха, 5-й – останню фазу кю). Принципам дзьо-ха-кю також підпо-
рядкована чітка послідовність цих музичних композицій (п’єс) у 
п’ятичастинному музичному циклі спектаклю Но.

універсалізм закону дзьо-ха-кю діє як на рівні кожної зі скла-
дових синтезу вистави Но  – вокальної (йокьоку) та інструмен-
тальної музики (хаясі), танцювально-пластичного й суто дра-
матичного ряду,  – так і на рівні щонайменшого пластичного 
руху, ступання, жесту, пози. Дзьо-ха-кю координує усі пластичні 
структури вистави – від структур окремої сцени, п’єси, окремого 
акту дії до усього циклу й загальної структури спектаклю Но  68. 

Ще одна важлива особливість прояву закону дзьо-ха-кю: він 
здатен керувати не тільки структурним формоутворенням на 
різних рівнях, але й впливати на процес народження та створен-
ня нових структур. так, остання фаза «кю» з тріади дзьо-ха-кю, 
фактично, є зерном-поштовхом до зародження нової структури-
тріади. «така пульсуюча динамічна структура цілого, як зазна-
чає М. Єсипова, – з одного боку забезпечує довге розгортання, 
роблячи майже непомітним стискання у часовому розгортанні 
форми, а з іншого – створює логічну завершеність кожної струк-
турної одиниці на різних масштабних рівнях, що дозволяє від-
мовитись (у разі необхідності) від будь-яких ланцюгів компози-
ції (не розбиваючи, однак, загальну модель годан), не порушуючи 
архітектонічної рівноваги усієї структури»  69. 

Вселенський універсалізм прояву закону «динамічної про-
гресії» був філософські обґрунтований у трактатах дзеамі: «усе 
має ступені дзьо-ха-кю, тож Но їх наслідує»  70. Всеосяжний ха-
рактер цього закону дзеамі виводить з древньокитайської трі-

 68 ці принципи закону дзьо-ха-кю знайшли своє теоретичне обґрунтування у 
трактаті дзеамі «сюдосьо» (1431) [див.: Есипова М. В. традиционная япон-
ская музика. с. 111].

 69 Есипова М. В. традиционная японская музика. с. 111.
 70 цит. за: Есипова М. В. традиционная японская музика. с. 111.
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ади Небо – земля – людина (кит. тянь – ді – Жень, япон. тен – 
ті  – дзін), у  якій, фактично, сконцентрована уся світобудова, 
увесь всесвіт, а  також головні ідеї філософії і-цзін (іцзінізму). 
Нагадаємо, що головними постулатами філософії і-цзін є вічні 
мінливість і рух по колу, круговерть усього сущого, – тобто вічне 
становлення, рух як процес. 

 Дзьо-ха-кю також охоплює традиційні буддійські уявлення 
щодо процесів одвічних змін у всесвіті, так звані «сьо-дзю-і-міцу» 
(«народження – перебування – змінювання – руйнування»), син-
тоїстські уявлення про трьохфазову (тріадну) циклічність ста-
новлення як процесу розвитку – «уму – нару – сину» («уму» – це 
народження «як перехід із прихованого світу у видимий»; «нару» – 
становлення; «сину» – смерть «як перехід із видимого світу у при-
хований»), а також уявлення про трьохфазову природу змінення 
руху як становлення (нару) – розвиток – мусубі (вузол)  71. 

отже, осмислений у трактатах дзеамі універсальний закон 
дзьо-ха-кю, є нічим іншим, як «фундаментальною традиційною 
японською концепцією часу»  72. 

 Перенесений з театральної традиції Но (ноґаку) у музичний 
ляльковий театр дзьорурі, універсальний принцип «динамічної 
прогресії» дзьо-ха-кю визначав загальну динаміку розвитку дії 
вистави (хакобі), а також основні фази у структурі п’єс дзьорурі. 

Характерно, що в теорії та практиці дзьорурі закон дзьо-ха-
кю осмислюється подвійно  – як закон сценічного розвитку та 
як закон, що регулює емоційно-естетичний « градус» лялькової 
драми. 

Нарешті, на найвищому рівні, у цілісній системі вистави у теа-
трально-музично-танцювальній традиції Но дзьо-ха-кю виконує 
функцію своєрідного посередника міжвидової взаємодії та син-
тезу різних мистецтв, поєднуючи їх за єдиними універсальними 
принципами темподинамічної прогресії та формотворення.

окремі структурні, композиційні принципи, а також особли-
вості пластики руху, жесту, пози, притаманні японським тра-

 71 Есипова М. В. традиционная японская музика. с. 111.
 72 там само. 
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диційним музично-театрально-пластичним формам (зокрема, 
театральній традиції Но), були запозичені такими видатними 
хореографами ХХ століття, як джордж Баланчін (балет «Буґаку» 
т. Маютзумі), Моріс Бежар (балети «Кабукі», «Куразука» П. Мім-
рана, т. Маютзумі, Ю. ле Бара), а також сучасним хореографом 
українського походження олексієм ратманським (балет «Кабукі: 
сни про японію» на музику японського ансамблю «Кода»). 

загалом, особливості музично-театрально-пластичного син-
тезу японської театральної традиції багато в чому вплинули на 
процеси інтеграційної взаємодії різних художніх систем (музи-
ки, танцю, пантоміми, елементів драматичної дії, живопису) су-
часного балетно-танцювального мистецтва, і надто, – на пошуки 
нової пластики в його численних мікстових формах – крізь при-
зму естетики й стилістики пластичного театру.

у ХХ столітті на подолання границь між окремими видами 
мистецтва, на інтенцію мистецтв до універсальності звернув 
увагу визначний теоретик і практик кіномистецтва с. Ейзенш-
тейн: «знищення протиріччя між світом видимим і чутним! тво-
рення між ними єдності та гармонічної відповідності. яка захо-
плююча задача! греки і дідро, Вольтер і скрябін – хто тільки не 
мріяв про це?»  73. 

 Постулат «первозданної цілісності» всіх мистецтв, які харак-
теризуються устремлінням «до безмежного розширення», «тя-
жінням до безкінечності, що спричиняє вихід за свої грані»  74, 
був ще раніше висунутий видатним німецьким музичним теоре-
тиком Е. Куртом. так, за Е. Куртом, «розчинення у всезагальній 
єдності» кожного з мистецтв – через «своєрідне проникнення в 
них елементів інших мистецтв»  – визначило «взаємний вплив 
форм» («з точки зору кожного окремого мистецтва – “розчинен-
ня форми”»)  75.

 73 Эйзенштейн с. Неравнодушная природа. Избранные произведения в 6-ти т. 
Москва: искусство, 1964. т. 3. с. 199–200. 

 74 Курт Э. романтическая гармония и ее кризис в «тристане» Вагнера / Пер. с 
нем. Балтер г. Москва: искусство, 1975. с. 47, 48.

 75 Курт Э. романтическая гармония и ее кризис в «тристане» Вагнера. с. 46, 48, 50.
симптоматично, що Е. Курт вказував на «сліди взаємопереплетіння мистецтв» 
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ці ідеї були розвинуті російським мистецтвознавцем Б. Віп-
пером  76, який також наголошував на тому, що мистецтва, які іс-
нують у своїх первісно заданих вимірах, прагнуть скористатися 
ще одним виміром, не властивим їм від природи. 

за Б.  Віппером, двомірний живопис шукає можливості ви-
ходу в третій вимір – простір – задля «матеріалізації» зображу-
вальних об’єктів, їхніх глибини та об’єму, тобто для пластично 
виразного зображення об’єму на площині. тривимірні скуль-
птура та архітектура прагнуть перейти у четвертий вимір – час – 
задля повнішого, всеосяжного сприйняття об’ємів їхніх форм, 
просторовості, закладеного в них потенційного пластичного 
руху. адже все це можна охопити лише під час сприйняття ху-
дожніх об’єктів, що вимагає певної тривалості, процесуальності, 
тобто часу  77. Чотиривимірна, за Б. Віппером, музика (як поезія 
і міміка) теж прагне до ще одного «виміру», намагаючись стати 
зримою, відчутно-тілесною, пластично-дотиковою.

Підсумовуючи, зазначимо, що у цій інтенції мистецтв до но-
вого виміру закладений механізм зближення, взаємодії, син-
тезу різних мистецтв. Названі процеси помітно активізуються 
у ХХ ст., що пов’язано з особливою роллю пластичності, яка, з 
одного боку, виступає як інтегруючий фактор взаємодії, вза-
ємовпливу та синтезу мистецтв, а з іншого боку – як внутрішній 
імпульс до розвитку кожного з них. а це, у свою чергу, призвело 
до пошуків нових художніх форм, нової виразної – пластичної – 
мови на стику різних мистецтв.

 дослідження мови пластики в сучасному балетному театрі 
неможливе без розуміння специфіки синтезу в балетній ви-
ставі, що перш за все базується на пластичній співвіднесенос-
ті музичного та хореографічного руху. адже саме із взаємодії 

у романтичній музиці як на фактор, що особливо вплинув на романтичну 
гармонію та всю «звукову символіку», «[…] яка у романтиків усюди виявляє 
приховані зв’язки з кольором, картинністю і поетичністю» [Курт Э. роман-
тическая гармония и ее кризис в «тристане» Вагнера. с. 50].

 76 див.: Виппер Б.  р. Введение в историческое изучение искусства. 2-е изд., 
испр. и доп. Москва: изобразительное. искусство, 1985. 

 77 див.: там само. с. 12, 13.
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та взаємозв’язку музики і хореографії – цих основних балетних 
складових – народжується балетний спектакль як «єдина систе-
ма»   78, єдина образно-художня і структурно-формоутворююча 
цілісність. 

тож огляд пластичної мови хореографів-новаторів ХХ сто-
ліття, здійснений в ракурсі співвіднесеності та спорідненості 
ритмоінтонаційного (музичного) і пластичного руху, стає важ-
ливим фактором для розуміння специфіки синтезу та інтеграції 
мистецтв в сучасній балетній виставі.

Певний досвід усвідомлення природи балетного синтезу, а та-
кож співвіднесення та взаємодії різних складників, які, власне, 
й  працюють на створення нових інтегративних можливостей 
пластичної мови сучасного балетного театру, репрезентує твор-
чість Броніслави Ніжинської   79, доньки танцівника і балетмей-
стера Хоми Ніжинського  80, рідної сестри видатного танцівника 
і хореографа ХХ ст. Вацлава Ніжинського  81. 

 Не можна, хоча б і побіжно, не згадати й про те, що твор-
чий шлях Броніслави Ніжинської у певний період її життя був 

 78 загайкевич  М. драматургические функции музыки в балетном жанре. 
Музыкальный театр: драматургия и жанры. Сб. научн. трудов / Отв. ред. 
Р Г. Косачева. Москва: гитис, 1983. с. 147.

 79 Броніслава Ніжинська (8. 01. 1891, м. Мінськ – 21. 02. 1972, м. лос-анджелес, 
сШа) – артистка балету, хореограф, педагог. 

 80 Хома Ніжинський був відомим танцівником, який багато в чому сприяв 
утвердженню професійного балетного виконавського мистецтва на київській 
сцені. згодом, заснувавши власну балетну трупу, у 80–90-х роках ХІХ століття 
виступав з нею по різних українських містах, зокрема у Харкові, Києві, одесі. 

 81 Хоча життя славетного майстра балетного мистецтва Вацлава Ніжинського 
було пов’язано з Петербургом, з Маріїнським театром, з «російськими се-
зонами» с. дягілєва у Парижі, зі Швейцарією, англією, він назавжди зали-
шиться киянином за місцем свого народження. Вацлаву Ніжинському, який 
народився у Києві 12 березня 1889 року (по іншій версії – 1890 року), було 
присвячено Міжнародний фестиваль танцю, який був організований цен-
тром сучасної хореографії (президент олег Калішенко). зокрема, другий 
Міжнародний фестиваль танцю пам’яті Вацлава Ніжинського, який відбув-
ся 6–12 квітня 2002 року у Києві, на сцені Національної опери україни імені 
т. г. Шевченко, пройшов під патронатом Всесвітньої ради танцю ЮНЕсКо. 
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пов’язаний з Києвом, зокрема, з Київським оперним театром, 
куди вона у 1915 році потрапила разом зі своїм чоловіком, тан-
цівником і хореографом олександром Кочетовським, і де їм, як 
досвідченим майстрам балетної сцени, було запропоновано про-
відні посади (Б.  Ніжинській  – прими-балерини, а  о.  Кочетов-
ському – головного балетмейстера)  82. 

Показово, що саме до київського періоду творчості (1915  – 
1921) можна віднести перші хореографічні спроби Б. Ніжинської. 
І хоча то були спільні постановки разом з о. Кочетовським, який 
відігравав у їх творчому тандемі першу скрипку, власне, цей до-
свід у майбутньому став поштовхом до самостійного творчого 
поступу Броніслави Ніжинської-хореографа. 

серед цих вистав на київській сцені були інтерпретації зна-
кових балетних постановок одного з видатних хореографів дя-
гілєвських «російських сезонів» у Парижі М.  Фокіна  – «Клео-
патри» («Єгипетські ночі») а.  аренського, «Балу у кринолінах» 
р. Шумана, «В арапа» (картина з балету «Петрушка») І. стравін-
ського, а  також «горбоконика» ц.  Пуньї, наближеної до більш 
ранньої постановки цього балету в хореографічній інтерпретації 
о. горського. симптоматично, що й олександр горський, й услід 
за ним о. Кочетовський та Б. Ніжинська зберегли у своїх версіях 
«горбоконика» трактовку головної жіночого образу цар-дівиці 
(її суттєві лексично-драматургічні ознаки) в оригінальній хоре-
ографічної редакції Маріуса Петіпа  83. 

 82 Київським шанувальникам балетного мистецтва Броніслава Ніжинська 
запам’яталася артистичним виконанням провідних партій у балетних сюїтах 
і дивертисментах, поставлених О. Кочетовським – у «Половецьких танцях» 
О. Бородіна (з опери «Князь Ігор»), «Вакханалії» О. Глазунова, «Маренні» 
Г. Берліоза; у хореографічній картині «В Арапа» І. Стравінського (з балету 
«Петрушка»); у балетних номерах на музику П. Чайковського – «Осінній 
пісні» (з циклу «Пори року») та «Сніжинках» (з балету «Лускунчик») 
(театральний сезон 1915 / 1916 рр.), а також бенефісним виконанням головної 
партії Цар-Дівиці у балеті «Горбоконик» Ц. Пуньї (сезон 1916 / 1917). 

 83 Див.: Станішевський Ю. Національний академічний театр опери та балету 
України імені Тараса Шевченка: Історія і сучасність. Київ: Музична Україна, 
2002. С. 113.
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Необхідно додати, що у роки перебування в Києві, у  1916 
році, паралельно з артистично-хореографічною практикою 
Б.  Ніжинської, розпочався період її викладацької діяльності 
як педагога сценічної пластики і танцю на Київських музично-
драматичних та оперних курсах   84, а  згодом – у 1919 році – і в 
започаткованій нею власній балетній студії «Школа руху», метою 
якої була підготовка танцівників нового типу. симптоматично, 
що на той час Б.  Ніжинська вже активно працювала над 
створенням оригінальної теорії танцювального руху  85, яка була 
спрямована на пошуки нових можливостей виразності міміки й 
пластики тіла, нової пластичної мови балетного мистецтва  86. 

Перші власні хореографічні опуси Б. Ніжинської були ство-
рені спеціально для вихованців студії «Школа руху», яка була на 
той час найвідомішим і найпопулярнішим навчально-експери-
ментаторським хореографічним центром у Києві. свої досягнен-
ня танцівники студії щомісячно демонстрували на сцені Місько-
го театру, виконуючи танцювальні композиції свого педагога Б. 
Ніжинської. її постановки «Етюди», «Мефісто-вальс», «дванад-
цята рапсодія» (усі на музику Ф. ліста), «Прелюдія» і «Ноктюрн» 
на музику Ф. Шопена (1919), «демони» на музику М. Черепніна 
(1920) відзначалися, насамперед, оригінальним, новаторським 
підходом до композиційної організації сценічного простору, ан-
самблевою злагодженістю, створенням принципово нових тан-
цювально-пластичних форм, заснованих на різноманітних ви-
дах дієвого, стрімкого й, одночасно, витонченого руху. 

І хоча деякі сучасники Б. Ніжинської (зокрема, режисер М. те-
ре щенко) критикували Б. Ніжинську за втрату індивідуальності 
танцівників через певну механістичність, уніфікованість їхніх 
рухів, саме у цьому криється один з важливих принципів, 
суттєвий фактор, що стосується технології сучасного танцю  – 

 84 у той же час о. Кочетовський почав педагогічну діяльність у музично-дра-
матичній школі о. тальновського.

 85 теорія танцювального руху, розроблена Б.  Ніжинською, стала основою її 
книги «Школа руху: теорія хореографії», виданої у Києві у 1920 році.

 86 дослідження хореографічно-педагогічного методу Б.  Ніжинської є темою 
окремої статті.
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певне знеособлення виконавців в ансамблі, їхня уніфікація, 
перетворення танцівників в єдине нівельовано-механістичне 
пластичне «тіло» (яке у кожну мить може виокремитись в 
індивідуалізовано-персоніфікований рух).

Нагадаємо, що такий підхід до пластичної трактовки 
танцівників як заводних механістичних маріонеток-манекенів 
із цілком нівельованою індивідуальністю («свого роду контур 
фігури»  87) чи не вперше застосував у 1917  р. леонід Мясін в 
епатажній постановці мюзик-хольного балету «Парад» Еріка саті 
в антрепризі с.  дягілєва «Les Ballet Russes» у Парижі (лібрето 
Жана Кокто, кубістська сценографія Пабло Пікассо).

у творчості сучасного українського хореографа раду Поклі-
тару пластичний мотив таких бритоголових персонажів-роботів 
виконує роль наскрізного пластичного лейт-образу багатьох 
його балетних постановок. Назвемо хоча б один із ранніх балетів 
хореографа – «Весну священну» І. стравінського, або ж «Болеро» 
М. равеля.

Повертаючись до розмови про власне балетмейстерську 
діяльність Б. Ніжинської, яка продовжилась у славетній трупі Les 
Ballet Russes de Diagilev (російський балет с. дягілєва) у Парижі  88, 

 87 Косачева р. о музыке зарубежного балета (1917–1939): опыт исследования. 
Москва: Музыка, 1984. C. 111. 

 88 до трупи с. дягілєва Б. Ніжинська вдруге потрапила після втечі (разом з 
сім’єю) з Києва до Парижа 1921 року (за деякими джерелами – 1922 року). 
за період з 1921 по 1926 рр. хореограф здійснила постановку восьми бале-
тів: «Байка про лисицю», «Весіллячко» І. стравінського, «лані» Ф. Пулєнка, 
«Блакитний поїзд» Ж. оріка та ін. деякі з них й досі входять до репертуару 
закордонних балетних труп. На становлення Б. Ніжинської як хореографа 
безперечно вплинула її попередня діяльність у якості танцівниці (спочат-
ку у трупі Маріїнського театру у санкт-Петербурзі у 1908–1911 рр., у тру-
пі М. дягілєва «російські сезони» у Парижі (1911–1913); згодом, у 1914 р. – 
у трупі В. Ніжинського), а також керівника власної балетної студії «Школа 
руху» у Києві і викладачки Київської центростудії (1915–1921 рр.). саме у 
центростудії під керівництвом Б. Ніжинської й почав серйозно займатися 
балетом с. лифар. Майбутній видатний танцівник і хореограф згадував свій 
перший візит у студію Б. Ніжинської як поворотний, знаковий в його житті: 
«учениці Ніжинської танцювали під музику Шопена і Шумана і пластич-

IM
FE

www.etnolog.org.ua



421

Музично-хореографічна інтеграція як основа синтезу ...

не можна обминути й той факт, що як творча особистість вона 
багато в чому сформувалася завдяки брату В.  Ніжинському: 
була уважним і чуйним свідком всіх його балетних постановок – 
«Весни священної», «Ігор», «Післяполудневого відпочинку 
Фавна». І згодом, коли В. Ніжинський вже відійшов від балету, 
продовжувала втілювати його творчі ідеї у своїх постановках.

 Безпосередній вплив В.  Ніжинського на творчий метод 
Б. Ніжинської позначився передусім у використанні підкреслено 
вугластої, різкої, «затиснутої», незручної для виконавців 
пластики (що йшло ще від «Петрушки» М.  Фокіна)   89. однак, 
якщо В.  Ніжинський в «Іграх» на музику К.  дебюссі (1913) 
прагнув створити спектакль, який відповідав би добі, «сучасним 
хореографічним ідеям»  90, і задля досягнення мети шукав нову – 
узагальнену  – пластику рухів, «уважно вивчаючи поло, гольф, 
теніс» – не стільки як чисто спортивні ігри, скільки як об’єкти 
і «творці краси»  91, то Б. Ніжинська своїм «Блакитним поїздом» 

ними рухами, грацією оживленого, одухотвореного ритмом обожнюваного 
тіла створювали велику гармонію з музикою… танець одухотворювався му-
зикою, музика знаходила своє здійснення, своє вираження у русі тіла, в його 
елевації – в танці…Відкрився світ краси – одкровення краси – не красивого, 
не витонченого, не граціозного, – а самої краси і грації, перед якими залю-
блено-молитовно завмираєш у чистому і трепетному спогляданні –захваті.  
я <…> відчув, що завжди поривався до <…> танцю, до танцю-музики, до 
танцю-любові <…>.   я став танцівником, ще не вміючи танцювати, ще не 
знаючи танцювальної техніки, але я знав, що оволодію нею і що ніщо, жодні 
перешкоди не зупинять мене на цьому моєму шляху» [лифарь с. страдные 
годы. Сергей Лифарь: Сб. / Сост. Снежко С. П., Шлеев В. В. Киев: «Муза» лтд, 
1994. с. 100–101]. 

 89 симптоматично, що «майже всі свої балети заповнювали вугластими руха-
ми» також й інші хореографи – сучасники Б. Ніжинської – зокрема, л. Мясін 
і дж. Баланчін [див.: Фокин М. Против течения. Воспоминания балетмейсте-
ра. статьи, письма / ред.-сост. и авт. вст. ст. Ю. и. слонимский. ленинград – 
Москва: искусство, 1962. с. 409]. 

 90 Красовская В. русский балетный театр начала ХХ века. 1. Хореографы. ле-
нинград: искусство; ленинградское отделение, 1974. с. 421.

 91 Красовская В. русский балетный театр начала ХХ века. 1. Хореографы... 
с. 421.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



422

Олена Зінич

на музику д. Мійо, здійсненим у трупі с. дягілєва в 1924 році, 
започаткувала спортивний напрям   92 у хореографії як різновид 
мюзик-хольного балету   93. Вона увела в хореографію спектаклю 
власне спортивні прийоми: ритмічні рухи плавців  – імітацію 
стилю «брас», стрибки з трампліну у воду, а також різноманітні 
акробатичні трюки – сальто, переверти, падіння, стійку на голові, 
ходіння на руках – «спортивні екзерсиси» (за с. лифарем)  94. 

у цілому, як відзначав критик Б.  Шлецер, «[…] “Блакитний 
поїзд”, де пластично перетворені з гострою домішкою еротики 
деякі гімнастичні й спортивні рухи та атитюди, – пречудовий і 
дивиться з насолодою […]»  95. 

сюжет балету «Блакитний поїзд» максимально наближений 
до повсякденного життя і вельми непримхливий: дія відбуваєть-
ся на лазурному березі, на пляжі, де серед відпочиваючих, які 
плавають, стрибають з трампліну, роблять зарядку біля моря 
тощо, виділяються Чемпіон (а. Фомін) і Прекрасна Купальниця 
(л. соколова). 

автор лібрето Жан Кокто, з яким Б. Ніжинську об’єднувала 
співпраця над найбільш відомими її балетами, здійсненими у 
трупі Les Ballet Russes de Diagilev у Парижі, не тільки вигадав са-
мий сюжетний хід спектаклю. людина універсальної культури, 
який мислив водночас і візуальною, і звуковою (музичною) об-
разністю  96, він ретельно вибудував усі мізансцени, а також намі-

 92 Певною мірою спортивність буде присутня і в хореографічній версії Б. Ні-
жинської неокласичного балету «докучливі» Ж.  оріка (йдеться про вве-
дення в балетну партитуру танців дівчат з тенісними ракетками). у цілому, 
стиль «докучливих» можна означити як «модернізований класицизм» [див.: 
Косачева р. о музыке зарубежного балета. C. 220].

 93 Нагадаємо, що мюзик-хольний напрям у балеті бере початок з постановки 
«Параду» Еріка саті (автор лібрето – Жан Кокто, хореограф – леонід Мя-
сін, художник-сценограф – Пабло Пікассо), здійсненої 1917 року трупою Les 
Ballet Russes de Diagilev у Парижі.

 94 лифарь с. дягилев. с дягилевым. Париж, 1939. с. 304.
 95 Последние новости. 1924. № 1287.
 96 такою всеосяжністю художницького бачення пояснюється й особлива по-

трібність Жана Кокто у трупі Les Ballet Russes de Diagilev у Парижі – не тільки 
як балетного лібретиста, а й ще як рушія нових художніх ідей, нових підходів 
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тив «[…] контури рухів танцюючих, що не могло не позначитися 
на характері музики Мійо»  97. режисерсько-хореографічною роз-
робкою Кокто були зумовлені й введення в балетну партитуру 
партії хору, вокальних номерів, і опереточність як принцип ор-
ганізації експозиції та всієї дії (недарма жанр балету був визна-
чений як operette-dansée), і жестопластики танцівників, і «[…] біг 
і крок на місці після купання й швидкі фізичні вправи відпо-
чиваючих, під час яких дівчини приймають граційні пози […]», 
і  перегрупування танцюючих кадриль «Мулен-руж», і  багато-
багато іншого  98 .

таким чином, спортивність балету «Блакитний поїзд» була 
первісно визначена Ж. Кокто, що вплинуло не тільки на музику 
д. Мійо і хореографію Б. Ніжинської, а й на декорації а. лоуренса, 
і  на вигляд купальних костюмів, спеціально придуманих 
г. Шанель (додамо, що завісу для балету створив Пабло Пікассо).

Що стосується музичної драматургії, це балет з ясною номер-
ною структурою, де навперемінно – як в опереті – змінюються 
танцювальні та вокальні номери. Пластика простих танцюваль-
них рухів базувалася на лапідарних ритмах кадрилі й польки, 
втілених у традиційні для дансантної музики квадратні струк-
тури, а пластика різного роду атлетичних (гімнастичних) рухів, 
заснованих на ритмічній остинатності, – цілком вкладалася у не-
складні метроритмічні схеми.

Показовий приклад інтеграційної взаємодії хореографічного 
руху і музичного «образу руху» являє вирішений Б. Ніжинською 
за принципом динамічного наростання – зовсім як у кіно – фінал 
«Блакитного поїзду». Врочистий пляжний хід-марш усіх спортс-
менів, купальників і подальша плутанина (через капелюх, який 
полетів у море), знаходять свій пластично зримий еквівалент у 
музиці – марш поступово змінюється на стрімку фугу: кожний 
новий вступ її теми і подальша поліфонічна розробка відповіда-

до створення балетного спектаклю з точки зору цілісності й гармонії всіх 
його чинників. 

 97 Косачева р. о музыке зарубежного балета. C. 121.
 98 там само.
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ють підключенню дедалі нових і нових учасників дії до масового 
невпорядкованого руху, що закінчується загальною бійкою.

Ще одна знакова постановка Б. Ніжинської – балет «Les biches» 
(«лані») на музику Франсіса Пуленка, що репрезентує поєднання 
неокласично-антиромантичної традиції і мюзик-хольності. При 
цьому неокласичною моделлю для «ланей» став романтичний 
балет «сильфіди» Х. левенсхольда.

Балет «лані» замислювався тим самим незмінним сценарис-
том дягілєвської трупи Жаном Кокто як пародія, як «[…] сати-
ричний коментар на моду безглуздих вечірок (soirée) ХХ століт-
тя, чиї учасники уособлюють «порочних сильфід» вишуканого 
світу»  99. тобто, вже у самій назві балету криється натяк на зни-
ження образу ефемерних сильфід та їхнє перетворення на «свою 
антиромантичну протилежність»  100.

дія балету відбувається у білій вітальні, витончено декорова-
ній у дусі французького класицизму. В центрі композиції – ди-
ван, навколо якого й будуть здійснюватися всі сюжетні перипетії 
спектаклю. Його учасники  – юні дівчата в рожевому (натяк на 
сильфід) та їхні кавалери – юнаки-спортсмени в костюмах греб-
ців (цілком у дусі мюзик-хольної стилістики). за контрастом з 
романтично-рожевими сильфідами у дію введено спортивного 
вигляду й акробатичної статури виконавицю, яка проте танцює 
на пуантах у класичному стилі. Ще один мюзик-хольний персо-
наж  – хазяйка вітальні  – екстравагантна естрадна діва у вико-
нанні самої Б. Ніжинської в стрімкій, вибуховій рег-мазурці (та 
й ще в довгій сукні зі шлейфом).

до цього додамо, що весь сюжет балету зводився до флірту 
учасників дії та їхнім іграм навколо дивану. сам Ф. Пуленк нази-
вав свій балет «мисливськими іграми в стилі людовика ХІV»  101.

 99 Косачева р. о музыке зарубежного балета. C. 217.
 зауважимо, що les biches – з французької – перекладаються як лані, сарни, кі-

зоньки і водночас – як душечки, любки (знижено-фамільярне звернення до 
жінок). 

 100 там само.
 101 Косачева р. о музыке зарубежного балета. с. 218.
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Музична драматургія балету «лані» апелює до ще однієї 
моделі французького балету ХVII  ст. (епохи людовика XIV). 
у Пуленка – це танцювальна сюїта з елементами вокалу, в якій 
поєднується, з першого погляду, непоєднуване  – сучасні тан-
цювальні форми та балетні форми, стилізовані під давнину: 
пісні-танці, які продовжують традиції балетних «арій» ХVII ст. 
(на тексти французьких лірико-побутових пісень ХVIIІ ст.), 
і  рег-мазурка, основана на ритмо-інтонаціях побутової тан-
цювальної музики 20-х років ХХ ст. із включенням вальсових 
ритмоформул та елементів колажу – точної цитати з шопенів-
ського полонезу.

усі ці музичні контамінації не могли не вплинути й на хо-
реографічне вирішення балету. В цілому хореографічний стиль 
можна визначити як «модернізований класицизм»  102. Хореогра-
фія Б. Ніжинської базувалася на поєднанні різних стилістичних 
шарів  – прийомів класичної техніки з елементами стилізації 
класики (танцювальної пластики часів того ж таки людовика 
XIV) і пластики побутових танців початку 20-х років ХХ ст. усе 
це було щедро здобрено усілякими спортивно-акробатичними 
прийомами й елементами.

серж лифар дуже точно визначив суть хореографії Б. Ніжин-
ської: «“лані” сповнені безперервного і якогось запального аж до 
втоми руху, немов танцівники хочуть зрити землю ногами, як 
зривала її сама Ніжинська у своїй рег-мазурці»  103.

Ф. Пуленк був у захваті від хореографії свого балету: «Хорео-
графія “ланей” просто шедевр. Вона пречудова від початку до 
кінця, й це саме те, що я хотів»   104. а про постановку одного з 
номерів балету під назвою «Ігри» композитор писав: «я повинен 
сказати, що це безумство перевершувало все, що можна уявити. 
Ніжинська – справжній геній. Вона зробила танці через ігри на 
дивані й навколо нього […]»  105. 

 102 там само. с. 220.
 103 лифарь с. дягилев. с дягилевым. с. 302.
 104 цит. за: Косачева р. о музыке зарубежного балета. C. 221.
 105 Косачева р. о музыке зарубежного балета. C. 221. Показово, що цей прийом 

танцю з предметом (стільцем, столом або якимось іншим атрибутом меблів) 
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однак були й також критики, які не сприйняли пластичні 
новації Б. Ніжинської. зокрема а. левінсон відзначав: «Воістину 
дух спотворення володіє Ніжинською. Вона спотворює класичні 
па зі сластолюбством заплічного майстра. Вона змушує довер-
шеність кривлятися і логіку марити. знаходяться, однак, люди 
досить простодушні, щоби в цьому прокрустовому катуванні ба-
чити відродження, а то й омолодження класицизму»  106.

один з аспектів хореографічної діяльності Б.  Ніжинської 
пов’язаний з відновленням у трупі с. дягілєва старих класич-
них балетів. тож, власне, тут і стався в нагоді досвід колишньої 
співпраці з о. Кочетовським, принципи дбайливого ставлення 
до хореографічних редакцій видатних балетмейстерів минуло-
го, а також збереження їх класичної спадщини. так, у 1922 році 
було відновлено «сплячу красуню» П. Чайковського – М. Петі-
па, модернізовану за рахунок вставних фрагментів, заново ор-
кестрованих І. стравінським, і дещо осучасненої Б. Ніжинською 
хореографії М. Петіпа. 

Ще один приклад певного «оновлення», задуманого с.  дя-
гілєвим, – уведення в «Половецькі танці» М. Фокіна вставного 
епізоду задля подовження танцювальної сюїти з «Князя Ігоря». 
за наполяганням с. дягілєва, Б. Ніжинська створила вставний 
номер до «Половецьких танців» на музику арії Кончаківни, де 
використала такий саме постановочний прийом, як у М. Фокі-
на (1914) у танцювальній сцені, що супроводжувала арію Шема-
ханської цариці в опері «Казка про золотого Півника» М. рим-
ського-Корсакова. це драматургічний прийом вибудовування 
великої танцювальної сцени на одному типі класичного хоре-
ографічного руху  – Pas balancé (мірне, плавне похитування зі 
сторони в сторону корпусу тіла, ніг і рук)   107, що багаторазово 
варіативно повторюючись, кожного разу утворює все нові й нові 
поєднання пластичних форм, розцвічуючи й розширюючи сце-

буде вельми розповсюдженим і часто вживаним хореографами впродовж 
усього ХХ ст. і вже у нашому – ХХІ ст.

 106 Последние новости. 1924. 14 июня.
 107 цей прийом організації танцю на одному остинатному русі використову-

вався ще в класичному балеті ХІХ ст.
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нічний часопростір балетної сцени (технологічно це, певною 
мірою, кореспондується з прийомом розвитку висхідної теми у 
музичній формі варіацій). 

 у цілому, всі хореографічні пошуки Б. Ніжинської  108 у сфері 
оновлення балетно-танцювальної пластики йшли в руслі худож-
ніх тенденцій і надбань, представлених творчістю хореографів-
новаторів ХХ  ст.  – В.  Ніжинського, л.  Мясіна, дж.  Баланчіна, 
с. лифаря, які так чи інакше прагнули до збагачення сучасної 
балетної лексики і знаходили задля цього можливості в суміж-
них мистецтвах, і не в останню чергу – в спорті, використовуючи 
у своєму творчому методі хореографічну атлетику, акробатизм, 
пластику спортивних рухів, що базувалися, проте, на міцній 
класичній основі.

як колись влучно зауважив с. дягілєв, балетна «класика – це 
безсумнівний університет сучасної хореографії»  109, що дозволяє 
балетмейстерам, зберігаючи архітектонічну стрункість хорео-
графічної композиції, шукати нові шляхи та можливості в галузі 
модернізації танцювальної пластики ХХ ст.

знаковою фігурою серед хореографів-новаторів, чия твор-
чість заснована на співвіднесеності музики і танцю, був аме-
риканський балетмейстер джордж Баланчін, який поглибив 
уявлення про пластичну мову танцю, інтерпретуючи її як опо-
середкований аналог мови музичної, втілюючи її ритмоінтона-
ційні «образи руху» в усьому різноманітті танцювально-плас-
тичних форм руху  110. 

 108 Подальша доля Б. Ніжинської за рубежем склалася досить вдало. Після її 
уходу з трупи «російський балет» вона у 1925 році заснувала у лондоні «те-
атр хореографії». згодом була хореографом гранд опера у Парижі, театру 
«Колон» у Буенос-айресі (аргентина), в трупі Іди рубінштейн та ін. Впро-
довж 1931–1935 керувала власною балетною трупою. 1941 відкрила у голлі-
вуді (лос-анджелес, сШа) власну балетну школу. 

 109 Косачева р. о музыке зарубежного балета. C. 225.
 110 див.: зінич о. Мова пластики джорджа Баланчіна: від естетики авангар-

дизму до балетної неокласики. Студії мистецтвознавчі: Театр. Музика. 
Кіно. Число 3 (39). Київ: Видавництво ІМФЕ, 2012. с. 33.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



428

Олена Зінич

за особливу здатність відчувати пластичну спорідненість му-
зичного і хореографічного руху та вибудовувати свої балети за 
законами музичної композиції і драматургії дж. Баланчін здо-
був славу «музичного» хореографа   111, на багато десятиліть ви-
значивши вектори розвитку балетно-танцювального мистецтва, 
заснованого на спільності законів чутного-видимого. 

Принцип граничної співвіднесеності звуку і хореоруху (не 
тільки на рівні мікроструктур, як у Ф. лопухова), детермінованої 
спорідненням музики і танцю, власне, й став одним з визначаль-
них у хореопоетиці баланчінівського «безсюжетного» балету. 
адже сам дж. Баланчін був переконаний, що «танцю як такого 
поза музикою не існує»  112. 

 «знаковий» етап у житті і творчості хореографа пов’язаний з 
трупою Les Ballet Russes de Diagilev у Парижі (1925–1929)  113, в якій 
дж. Баланчін по праву зайняв почесне місце поряд з іншими ви-
датними хореографами – М. Фокіним, В. Ніжинським, Б. Ніжин-
ською, с. лифарем, л. Мясіним. 

це був час авангардистських пошуків, коли в дягілєвській 
антрепризі правила бал естетика антиромантизму, засилля ур-
банізму і конструктивізму, що знайшли своє втілення в різно-
манітних формах і різновидах мюзик-хольного балету, які у свою 
чергу перетворилися в цілий напрям не тільки у балетному мис-
тецтві, а й у художньо-культурному житті Франції періоду після 
Першої світової війни  114.

 111 Показово, що окрім навчання у Петроградському театральному училищі 
(кл. педагогів с. андріанова та П. гердта, 1914–1921) г. Баланчівадзе отримав 
професійну музичну освіту в Петроградській консерваторії (кл. фортепіано 
та кл. композиції). 

 112 Кирстайн л.  Баланчин и стравинский / Перевод с англ. а.  Емельянова. 
Музыкальная академия. 1992. № 4. с. 191.

 113 у 1924 році г. Баланчівадзе виїхав за кордон, в європейське турне, у складі 
невеличкої групи танцівників і співаків. у росію він більше не повернувся, 
увійшовши разом з маленьким ансамблем артистів балету до антрепризи 
с. дягілєва – «землі обітованої» для будь-якого танцівника. а власне прізви-
ще Баланчівадзе змінив на Баланчін.

 114 Визначальним для цього напряму було звернення до «засобів виражаль-
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яскрава видовищність мюзик-хольного балету, його підкрес-
лена епатажність, розважальність з елементами ексцентріади, за-
позиченими з цирку, балаганчика, ярмаркового театру, естради, 
ревю, вар’єте і, власне, мюзик-холу найточніше відповідали дягі-
лєвській тенденції «демократизації» балетного мистецтва. саме 
тотальне змішування жанрів у сполученні з сюрреалістичною 
парадоксальністю як у живописному оформленні спектаклів, 
так і в поєднанні компонентів цілого, «[…] де сусідить відвер-
тий примітив, нарочита банальність з рафінованою вишуканіс-
тю»  115, породило особливу естетику мюзик-хольного балету-ви-
стави, побудованого за принципом «чергування різностильних, 
різнохарактерних номерів»   116, і  вплинуло як на його музичну, 
так і на хореографічну драматургію.

тож саме ця естетика змішування й поєднання, на перший 
погляд, несумісних елементів різних жанрів мистецтва й стала 
визначальною і для хореографічних експериментів дж. Баланчі-
на, який в антрепризі с. дягілєва у якості штатного балетмей-
стера поставив три мюзик-хольні балети – «Пастораль» Ж. оріка 
(1926), «Кішку» а. соге (1927), «Бал» В. рієті (1929), а також ба-
лети «Барабау» В. рієті, «Пісню солов’я» І. стравінського (1928), 
«Блудного сина» с. Прокоф’єва (1929).

«Пастораль» Ж. оріка, «Кішка» а. соге і «Бал» В. рієті репре-
зентували мюзик-хольний напрям у балеті, хоч і заснований на 
«неокласичних» (чи «псевдокласичних», за зауваженням р. Ко-
сачьової  117) сюжетах, однак із превалюванням у них стихії екс-
центріади та елементів акробатики, із домінуванням принципу 
хореографічного парадокса, а також з новим типом сполучення 
складників балетного спектаклю, коли «[…] музика, хореогра-
фія, оформлення були витримані в різному стилістичному клю-

ності сучасного побутового мистецтва» [див.: Косачева р. о музыке зарубеж-
ного балета. C. 107]. 

 115 Косачева р. о музыке зарубежного балета. C. 144.
 116 там само. с. 145.
 117 там само. с. 226.
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чі» й «[…] демонстрували нарочите роз’єднання компонентів 
 цілого»  118.

Вибір назви балету «Пастораль» не був випадковим для Ж. 
оріка. тут вгадується певний натяк на жанр французької ко-
мічної пасторалі ХVІІ століття (передусім на пасторалі Ж.-Б. 
люллі) з її домінуючим принципом вільного чергування контр-
астних епізодів – комічних, фантастичних, побутових, які роз-
гортаються на фоні сільської ідилії. однак у сюжеті осучасненої 
неокласицистської «Пасторалі» Ж. оріка уявлюване має вже не 
фантастичний, а сюрреалістично-фантасмагоричний характер, з 
відтінком абсурду  119 (згадаємо принагідно тезу л. раабена щодо 
поетики неокласицизму, яка неодмінно “осучаснює” моделі ста-
ровинних жанрів і стилів»  120).

сюрреалістичною, на думку критиків, була і хореографія 
«Пасторалі» у постановці дж.  Баланчіна, яка входила в певну 
конфронтацію з бездоганною вивіреністю пропорцій структур-
но-тематичних утворень, з чіткою ясністю пластичних ліній у 
прозорій музиці «Пасторалі» Ж. оріка, заснованій на суто балет-
них формах і жанрово-побутових ритмопластичних формулах 
маршу та вальсу. однак, підкреслимо, що саме архітектонічна 
пластика музики Ж. оріка стала орієнтиром для дж. Баланчіна: 
саме в її струнких графічних лініях хореограф «побачив» десять 

 118 Косачева р. о музыке зарубежного балета. с. 148.
 119 справді, сюжет балету «Пастораль» побудовано на поєднанні елементів ре-

ального та уявного. головний герой – листоноша на велосипеді – засинає на 
березі річки, де в той самий час починаються зйомки кінофільму за участю 
кінозірки. раптово прокинувшись, він опиняється серед декорацій, бутафо-
рії кінематографічного міста і, порушуючи кінозйомку, танцює з кінозіркою, 
на грані сну і яви. та враз з’являються сільські мешканці, які, не отримавши 
свою пошту, ламають декорації кіноміста, змусивши кінозірку і листоношу 
якнайскоріше звідти тікати [див.: Косачева р. о музыке зарубежного балета. 
с. 136].

 120 див.: раабен л. Еще раз о неоклассицизме. История и современность. ле-
нинград, 1981. с. 201.
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різних типів рухів, «[…] кожний з яких вимагав, – за його слова-
ми, – окремої роботи […]»  121. 

І все ж хореографічне рішення дж. Баланчіна «зламувало» й 
осучаснювало традиційні балетні форми (сольні варіації, па-де-
де та ін.), вносячи в них елементи ексцентріади, циркового трю-
кацтва, а також атрибутику видимої предметності. 

за словами режисера дягілєвської трупи с. григор’єва, «[…] 
головну роль у балеті відігравав велосипед листоноші»   122. На-
віть у па-де-де лифар (виконавець ролі листоноші), танцюючи 
з Ф. дубровською (виконавицею ролі Кінозірки), жодної миті не 
розлучався зі своїм велосипедом.

загалом, як відмічали критики (зокрема, В. свєтлов), у поста-
новці Баланчіна було безліч «[…] винахідливості, спрямованої 
в бік акробатичного модернізму: дубровська (зірка) робить де-
велопе над головою лифаря, сідає верхи йому на шию. селянки 
сідають на підлогу, беруть свої ноги в руки й заколисують їх як 
немовлят. у всьому цьому багато удаваності, вигадливості, на-
рочитості»   123. тим не менш, зауважимо: те, що тоді здавалося 
деяким сучасникам Баланчіна незвичним, незручним і підкрес-
лено екстравагантно-гротесковим, згодом стало – в ряді стильо-
вих напрямків – нормою і повсякденністю балетно-танцюваль-
ної естетики і лексики.

у «Кішці» («La Chatte») а. соге, що завершує епоху дягілєв-
ського мюзик-хольного балету, дж.  Баланчін відкрив новий 
тип пластичного руху – рух-ковзання, – привнесений зі спорту, 
а  точніше, з фігурного катання. у  цьому балеті на сюжет осу-
часненої байки Езопа   124, з конструктивістськими декораціями 
а.  Певзнера і Н.  габо (щось на зразок футуристичної наукової 
лабораторії), герой балету у виконанні с. лифаря (в целулоїдно-
му головному уборі) танцював босоніж на блискучій клейонці, 

 121 Кирстайн л. Баланчин и стравинский. с. 189.
 122 цит. за: Косачева р. о музыке зарубежного балета. с. 139.
 123 там само.
 124 за сюжетом балету афродіта перетворила кішку на дівчину, яка закохуєть-

ся в юнака. та під час весільної церемонії дівчина, що в душі залишилася 
кішкою, побачивши мишу, біжить за нею і знову стає твариною.
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наче на льоду: «[…] і цей слизький матеріал надає рухові зовсім 
нові властивості тягучості та легкості», завдяки чому «рухи на-
бувають певної ковзанярської подовженості»  125. «Новизна цього 
чарівна, і використані ці нові умови так майстерно, з такою вина-
хідливістю, – зауважує критик с. Волконський, – що автор їхній, 
балетмейстер Баланчін, назавжди залишиться в нашій пам’яті 
як один із найбільш живих творців художнього руху»  126.

аби подовжити пластичний жест-рух, хореограф увів у 
Adagio с. лифаря   127 та о. спесівцевої специфічну – як для ба-
лету  – підтримку: виструнчене тіло танцівниці з піднятими 
догори і закругленими у два півкола руками (за класифікацією 
а. Волинського, port de bras «корона»  128) лежить на зігнутій у ко-
ліні та виставленій далеко вперед нозі партнера, що наче ковзає 
по клейончастому покритті сцени (як в уже згадуваному кроці-
ковзанні у фігурному катанні). При цьому, ноги спесівцевої упи-
раються в праву ногу лифаря, відведену назад (а це ще більше 
видовжує фігуру балерини), створюючи разом з нею V-подібний 
кут-клин, і  підтримуються правою рукою лифаря. уся ця під-
тримка, посилена стрімким рухом лівої руки лифаря, яка півко-
лом здіймається вгору (третя позиція-темп port de bras, за а. Во-
линським   129), нагадує елемент «тодес» з фігурного катання – з 
тією різницею, що торс танцівниці жорстко зафіксовано, а  не 
опущено вниз головою у «вільному падінні». така комбінація тіл 
танцівників, ніби витягнутих у дві лінії-вектори, які, як здаєть-

 125 Последние новости. 1927. 31 мая.
 отже, крім нового типу танцювального руху (руху-ковзання), хореограф-

реформатор дж.  Баланчін винайшов аналог сучасного покриття підлоги 
сцени – лінолеум, на якому нині танцюють артисти балету в усьому світі.

 126 Последние новости. 1927. 31 мая.
 127 На думку лифаря, балет «La Chatte» був одним з кращих і найдосконаліших 

творінь Баланчіна [див.: лифарь с. страдные годы. с дягилевым. Воспоми-
нания: сб. Киев: Муза лтд. 1994. с. 238]. 

 128 Волынский а.  л. Книга ликований. азбука классического танца. санкт-
Петербург: издательство «лань»; «издательство ПлаНЕта МузЫКи», 
2008. с. 48.

 129 Волынский а. л. Книга ликований. азбука классического танца. с. 48.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



433

Музично-хореографічна інтеграція як основа синтезу ...

ся, стрімко розбігаються   130, помножена на пластичний мотив 
(навіть, лейтмотив) ковзання, викликає відчуття максимального 
розтягання фігур і візуально ще більше продовжує рух у просто-
рі, роблячи його графічно більш виділеним і водночас плинним, 
дійсно кантиленним. 

для самого ж Баланчіна ця нова ковзна пластика, що подо-
вжує рух – як візуальний еквівалент ритмоінтонаційної канти-
лени балетного Adagio («Мольба до афродіти») і стилізованої 
«Баркароли»,  – символізувала «ідеал фізичної краси людини у 
грецькому розумінні»  131. 

апріорі визнаючи жінку «королевою танцю», а чоловіка – «її 
пажем, її помічником»   132, дж. Баланчін, тим не менш, у балеті 
«Блудний син» с.  Прокоф’єва, дотримуючись сюжетної логіки, 
переносить акцент з жіночого танцю на чоловічий. у  цій по-
становці, також здійсненій хореографом у трупі с.  дягілєва і 
на його замовлення (завершальна постановка славетної трупи, 
Париж, 1929 р.), одвічна біблійна тема Блудного сина певною мі-
рою сублімувала настрої російської еміграції. звідси і похмурий 
колорит, експресіоністична зламаність, напруженість, гротес-
кове загострення пластичних ліній у низці епізодів – «грабіж», 
«розподіл здобичі», «Пиятика»  – хореографічної партитури 
балету, що точно наслідують гостро скерційні ритмоінтонації 
прокоф’євської музики.

Водночас, у хореографії «Блудного сина» повною мірою про-
явилося вміння дж. Баланчіна глибоко відчути новий, витонче-
но ліричний струмінь у музиці с. Прокоф’єва, «втілений в ясних 

 130 тут мимоволі напрошується аналогія з  так  званим критським «летючим 
галопом» (сцена ловлі биків на золотих кубках із Вафіо; зразок мистецтва 
Мінойської культури) – особливим стрімким рухом, який виникає завдяки 
утрирувано подовженому, витягненому у просторі тілу бика, що ніби летить 
[див.: зінич о. Пластичність у балетній музиці М. равеля (в аспекті взаємодії 
мистецтв): монографія. Київ: ІМФЕ ім. М. т. рильського НаН україни, 2009. 
с. 27–28]. 

 131 Косачева р. о музыке зарубежного балета. с. 143.
 132 «Нью-Йорк сити балет» в Москве. рассказывает д. Баланчин. Советская 

музыка. 1963. № 1. с. 42. 
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і мелодично розспівних лініях»   133 (окремі інтонації тут прові-
щають «ромео і джульєтту»), а також кришталево-прозору ор-
кестровку балету. особливо це стосується епізодів, написаних 
композитором з дотриманням танцювальних форм романтич-
ного балету  – сольної варіації («Красуня») і любовного дуету  – 
Adagio («Блудний син і Красуня»), посилених підкреслено екс-
пресивною, чуттєво-тілесною пластикою дж. Баланчіна.

разом з тим, балетмейстер спромігся знайти дуже сміливі 
новаторські технічні рішення. Недарма постановка «Блудного 
сина» дж. Баланчіна входить до репертуару багатьох іменитих 
балетних труп світу  134.

Йдеться не тільки про використання віртуозної акробатич-
ної техніки і найскладніших  – у дусі циркових атракціонів  – 
підтримок та «стійок». В  останній, кульмінаційній, сцені ба-
лету  – поверненні Блудного сина, що розкаявся, визначеній с. 
Волконським як «крещендо знемагання»  135, – дж. Баланчін увів 
у партію головного героя цілу низку рухів тіла, що виконували-
ся на підлозі: різноманітні перекати, качання, повзання, всіля-
кі падіння, перевертання догори дригом та ін. сучасні критики 
(зокрема с. Волконський) писали про гротескну неприродність 
таких рухів тіла, що внутрішньо порушують «духовний рух мі-
мічного моменту»  136 фізично знесиленого, знеможеного героя.

однак відмова Баланчіна від класичної балетної лексики, 
відхід у бік технічних новацій були змістовно та естетично ви-
правдані. саме так – експресіоністично-символічно – хореограф 

 133 Нестьев и. Жизнь и творчество сергея Прокофьева: монография. Москва, 
1973. с. 292. 

 134 Кияни мали можливість побачити балет «Блудний син» с. Прокоф’єва (по-
становка дж. Баланчіна) у виконанні трупи Французького театру балету 
«Капітоль» із тулузи (ця балетна трупа вважається однією з кращих у Фран-
ції), зустріч з якою відбулася на сцені Національної опери україни у рамках 
другого Міжнародного конкурсу балету ім. с. лифаря восени 1996 р. [див.: 
зинич Е. «Капитоль» из тулузы – это великолепно. два вечера с француз-
ским балетом. Правда Украины. 1996. 26 ноября].

 135 Последние новости. 1929. 25 мая.
 136 там само.
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бачив духовне падіння і внутрішнє спустошення Блудного сина: 
і як наслідок – його нездатність пластично відірватися від під-
логи-землі (гріха) і злетіти над сценою.

На те, що подібного роду танцювальна пластика стає поміт-
ною тенденцією у модерному балетному мистецтві першої тре-
тини ХХ ст., звернули увагу й тогочасні критики: «ця відмова від 
повітря і перевага землі, відмова від польоту на користь повза-
ння все сильніше вторгається з кожною новою постановкою»  137.

Фактично, дж. Баланчін був одним з першовідкривачів таких 
незвичних для його сучасників (і не тільки для них)   138 пластич-
них елементів і прийомів, тим самим передбачивши нову за тих 
часів  – так звану «партерну»  – техніку танцю, нині широко за-
стосовувану в contemporary dance та інших напрямах балетного 
театру. 

смерть с.  дягілєва у 1929  році докорінно змінила звичний 
ритм творчого життя дж. Баланчіна і змусила його шукати ро-
боту спочатку в англії  139, а згодом і у Франції, де він отримав за-
прошення на посаду керівника балету паризької гранд опера  140 
і приступив до постановки «Прометея» на музику л. Бетховена. 
однак через раптову хворобу  141 і необхідність невідкладного лі-
кування на півдні Італії хореограф утратив свій шанс залишити-
ся в гранд опера  142. 

 137 там само.
 138 симптоматично, що свого часу постановка «Блудного сина», показана тру-

пою дж. Баланчіна «Нью-Йорк сіті бале» на гастролях у Москві в 1962 році, 
також була неоднозначно сприйнята балетною критикою. зокрема, рецен-
зент І. Кузнєцова відзначала, що музика с. Прокоф’єва «[…] безжально ла-
мається усім пластичним рішенням балетмейстера» [див.: Кузнецова и. На 
спектаклях гостей. Советская музыка. 1963. № 1. с. 44]. 

 139 тут він здійснив постановку танців у першому звуковому англійському 
фільмі «темно-червоні троянди» (за участю самого дж. Баланчіна та балери-
ни л. лопухової – сестри відомого ленінградського педагога і балетмейстера 
Ф. лопухова) і постановку кількох спектаклів у лондонському театрі «ревю».

 140 див.: «Нью-Йорк сити балет в Москве». рассказывает д. Баланчин… с. 40.
 141 запалення легенів, що переросло в туберкульоз у початковій стадії.
 142 символічно, що місце дж. Баланчіна зайняв с. лифар, який і завершив по-

становку «Прометея».
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ці обставини й підштовхнули дж.  Баланчіна до створення 
власних балетних труп – «Балле рюс де Монте Карло»   143, «Бал-
ле 1933»  144. зі знайомства хореографа (під час гастролей трупи в 
англії) з лінкольном Кірстайном (в майбутньому дослідником 
і пропагандистом творчості дж. Баланчіна)   145 почався новий – 
американський період у творчості майстра.

 у  Нью-Йорку, на початку 1934 року, дж.  Баланчін разом 
з л.  Кірстайном відкрили балетну школу   146, а  згодом  – трупу 
«американський балет». Ще одна сторінка творчого життя хоре-
ографа пов’язана із голівудом  147.

І, нарешті, в 1947 році – нова трупа (разом з л. Кірстайном) 
«Балет сос’єте» (у 1948 року трупа дістала назву New York City 
Ballet, від назви театру «сіті-центр», де проходили її висту-

 143 трохи більше, як за рік (1932–1933), тут були поставлені три одноактні бале-
ти – «Міщанин у дворянстві» на музику р. Штрауса (декорації о. Бенуа), «Коті-
льон» – дитячий балет на музику Е. Шабріє, «Конкуренція» на музику Ж. оріка 
(декорації а. дерена), а також «сильфіди» на музику Ф. Шопена (у сценографії 
використані картини К. Коро). однак через серйозний творчий конфлікт у трупі 
(із В. Воскресенським) балетмейстер був змушений піти із «Балле рюс». 

 144 до трупи увійшли учні приватних шкіл російських балерин Єгорової, 
Преображенської, М. Кшесінської. цікавий збіг – з іменами л Єгорової та 
о. Преображенської пов’язана й доля одного з найвизначніших хореографів 
ХХ сторіччя Моріса Бежара, який навчався у них класичному танцю. для 
дж.  Баланчіна робота з «Балле 1933» ознаменувалася постановкою «Ман-
дрівника» на музику Ф. Шуберта (декорації П. Чіліщева) та ін.

 145 слід зазначити існуючу розбіжність у написанні прізвища Кірстайн, яка 
виникла при перекладі з англійської мови на російську. у  спогадах дж.  Ба-
ланчіна він фігурує як Кьорстайн [див.: «Нью-Йорк сити балет» в Москве. 
рассказывает д. Баланчин… с. 41], а у спогадах про дж. Баланчіна та І. стра-
вінського – як Кірстайн [див.: Кирстайн л. Баланчин и стравинский… с. 187].

 146 до школи були запрошені педагоги а. обухов, Ф. дубровська, П. Владими-
ров – колишні танцівники Маріїнського театру. 

 147 дж. Баланчін вимушений був перейти на роботу до голівуду у зв’язку з то-
тальною нестачею коштів на утримання трупи. у голівуді він ставив балети 
в кіно і навіть із гучним успіхом здійснив постановку великого балету з шіст-
десятьма слонами для цирку на музику І. стравінського. Після цього була ще 
одна трупа в Південній америці, яка також розпалася внаслідок безгрошів’я.
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пи)   148. для цієї трупи дж. Баланчін поставив, зокрема, оперу-
балет «дитя і чари» М. равеля  149, знайшовши, з нашого погляду, 
незвичний для цього жанру (й до того ніким не застосовуваний 
в інтерпретації равелівського твору) постановочний прийом. 
На сцені розгорталася тільки балетна дія, там само знаходився 
головний герой  – дитя, що співало (соло для 12-річного хлоп-
чика), а інші солісти і хор були приховані від глядача в оркестро-
вій ямі  150. дж. Баланчін був першим хореографом, який перевів 
звукозриму музику «ліричної фантазії» М. равеля в її пластич-
но-хореографічний аналог, створивши цілком адекватну балет-
ну транскрипцію твору «дитя і чари».

у середині 30-х років ХХ ст., після пошуків збагачення тан-
цю нетанцювальними пластичними елементами, захопленням 
естетикою мюзик-холу та акробатизмом, дж.  Баланчін міцно 
утвердився на позиціях неокласики   151: принципи класичного 
танцю використовувались у вигляді канонічних моделей і, за-
лежно від заданого музичного матеріалу балету, певним чином 
видозмінювалися й трансформувалися хореографом. Повною 
мірою володіючи «талантом мислити геометричними поді-
бностями рухів і поз»  152, дж. Баланчін звертається до естетики 

 148 дж. Баланчін і л. Кірстайн докладали неймовірних зусиль для збереження 
трупи і створення власного театру з великим оркестром (60 музикантів), але, 
практично, без декорацій і костюмів. саме трупа New York City Ballet, для 
якої Баланчін створив близько 150-ти балетів (з 450-ти), принесла хореогра-
фу всесвітню славу. 

 149 це друге звернення дж.  Баланчіна до твору М.  равеля. символічно, що 
дж.  Баланчін був хореографом-постановником прем’єрного спектаклю 
«дитя і чари» в опері Монте-Карло 21 березня 1925 року. 

 150 Ще одну пластичну транскрипцію опери-балету «дитя і чари» здійснив у 
1986 році сучасний чеський хореограф Іржі Кіліан у Нідерландському театрі 
танцю. 

 151 саме дж. Баланчін вважається фундатором неокласичного стилю в бале-
ті, хоча пальму першості у нього оспорював с. лифар, який проголошував 
себе першим неокласиком у хореографії. однак перший неокласичний балет 
с. лифаря «Ікар» був створений ним значно пізніше (1935), ніж «аполлон 
Музагет» І. стравінського дж. Баланчіним (1928). 

 152 Волынский а. л. Книга ликований. азбука классического танца. с. 236. 
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«безсюжетного» балету і, як він сам зауважував, до «[…] балету 
без історії, без спеціального осмислення, пантомімічного моти-
вування […]»  153, де «[…] домінуючим стало самоцільне за кра-
сою, гармонічне сполучення хореографічних ліній[…]»  154, їхня 
пластична виразність.

у балетній неокласиці дж. Баланчіна простежується така сама 
тенденція, що й у живописно-графічному мистецтві класицизму 
кінця ХVІІІ століття – «тенденція […] до контуру й до твердої лі-
нії […]»  155. як у малюнку «[…]лінія володіє своїм декоративним 
ритмом і своєю мелодією»   156 і несе в собі зерно саморозвитку, 
а перехрещення ліній, їхній рух передають самий процес станов-
лення образів, так і в безсюжетних балетах дж.  Баланчіна  – в 
ясно окресленому контурі танцювального руху, в графіці ліній, 
їх складних просторово-часових сполучень, пересічень, діагона-
лей, що народжують неповторну мелодику неокласичного тан-
цю, – експресія пластичного руху одухотворяється силою і енер-
гією музичного першоімпульсу. 

Балетмейстер уважав, що хореографічне рішення балетного 
спектаклю має бути еквівалентним музиці, й  у танці прагнув 
розкрити її таїну, її образність і зміст. створюючи свій черговий 
балетний опус, хореограф з «музичним мисленням» і мислив як 
композитор, вважаючи, що жести у танці, «[…] як тони в музиці і 
відтінки у живопису, пов’язані спорідненими вузами[…]» і явля-
ють собою певну «[…] спільність, в якій діють свої закони. Чим 
свідоміший митець, тим більш він близький до розуміння цих 
законів і слідуванню їм»   157. тому, на думку дж. Баланчіна, хо-
реограф, працюючи над музичною партитурою балету, має від-
найти точну відповідність музичного і хореографічного рядів, 
тобто – «[…] прямо відображати звук видимим рухом»  158. 

 153 Неделя. 1972. № 2.
 154 Косачева р. о музыке зарубежного балета… с. 227.
 155 Виппер Б. р. Введение в историческое изучение искусства. 2-е изд., испр. и 

доп. Москва, 1985. с. 18. 
 156 там само. с. 26.
 157 Кирстайн л. Баланчин и стравинский… с. 189.
 158 Кирстайн л. Баланчин и стравинский… с. 189.
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Власний девіз «бачити музику і чути танець» дж.  Баланчін 
послідовно втілював в усіх своїх балетах: пластично зрима му-
зика дозволяла балетмейстеру знайти принцип, за яким її можна 
було б хореографічно організувати і розташувати у сценічному 
просторі (тобто перевести у різні форми пластичного руху). як 
результат – вигадливі фігури дж. Баланчіна, пластично проін-
тоновані, озвучені музикою, ставали чутними, омузичненими. 

Продовжуючи лінію «безсюжетного балету», започатковану 
ще балетмейстерами «російських сезонів» с. дягілєва у Парижі 
М. Фокіним і Ф. лопуховим, дж. Баланчін звертався до жанрів 
інструментально-симфонічної, небалетної музики й вдало «пе-
рекладав» її на мову танцювальної пластики, враховуючи не 
тільки принципи формотворення, але й найменші нюанси у роз-
гортанні музичного тематизму, аж до варіантних, ритмоінтона-
ційних змін тем, їхніх інверсій, контрапунктичних сполучень, 
досягаючи в результаті дивовижної гармонії музики і танцю, їх 
звукозримої архітектоніки. 

у цій новій пластиці балетмейстера знайшла своє відбиття 
найскладніша ритміка ХХ ст. «Хореограф, – за визначенням са-
мого дж. Баланчіна, – не може вигадувати ритми, він лише пере-
водить їх у рух»  159, використовуючи можливості людського тіла. 
а функцією музики, власне, і є підтримка цього руху за допомо-
гою «організації ритму у великому масштабі»  160. 

Вражає всеосяжність художницьких зацікавлень дж. Балан-
чіна, який здійснював постановки на музику П.  Чайковського, 
г.-Ф. генделя, Й.-с. Баха, В.-а. Моцарта, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, 
Ж. Бізе, г. Форе, М. равеля. Він працював з видатними компо-
зиторами ХХ ст. – с. Прокоф’євим, П. Хіндемітом, а. Веберном, 
композиторами французької «Шестірки». 

однак найбільш плідною була багаторічна співпраця з Ігорем 
стравінським  – двадцять п’ять балетних шедеврів композитор 
і хореограф створили разом. На думку дж. Баланчіна, завдяки 

 159 Balanchine G. The dance element in Stravinsky’s music. Stravinsky in the theatre. 
New York, 1975. P. 25.

 160 там само.
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І. стравінському змінилося ставлення до балетного спектаклю: 
«у балеті недостатньо бачити танцювальні форми, необхідно 
чути музику, і  стравінський допоміг надати балету сучасної 
 форми»  161. 

 Видатний інтерпретатор балетно-симфонічних опусів І. стра-
вінського, дж. Баланчін зауважував, що «думка про протяжність 
просторової динаміки» була йому підказана метроритмічною 
системою І. стравінського, а  сама музика композитора з її точ-
ним «звуковим часом» викликала у хореографа яскраві візуальні 
відчуття-асоціації, прагнення «[…] спробувати зробити зримими 
не тільки ритм, але навіть тембри інструментів»  162. зрештою му-
зика І. стравінського в постановках дж. Баланчіна ставала пред-
метно-відчутною, тілесно-дотиковою, а  її примхливі ритмічні 
фігури втілювались у відповідні до них ритмопластичні рухи. 
Недарма сам І.  стравінський щодо хореографічного перекладу 
дж. Баланчіним своїх творів (зокрема «рухів») визнавав: «Бачити 
хореографію Баланчіна – значить слухати музику очима»  163.

симптоматичним є ще одне висловлювання І. стравінського 
щодо хореографічного втілення «рухів» дж. Баланчіним, яке по-
яснює саму сутність творчого союзу двох великих митців ХХ ст.: 
«Хореографія робить очевидними взаємовідносини, про які я 
сам навряд чи підозрював, а  спектакль був схожий на демон-
страцію споруди, плани якої я колись малював, але так і не бачив 
результату. Баланчін почав з того, що інсценував деякі найбільш 
типові риси мого стилю […] я бачив, що він йде услід за найдріб-
нішими моїми ритмічними фігурами чи підтримує рухом мою 
ритмічну групу»  164. 

дж. Баланчін, переконаний, що нема «танцю як такого поза 
музикою»   165, домігся максимального злиття музики і танцю 
у безсюжетному балеті на музику «симфонії у трьох рухах» 
І. стравінського. як зауважувала балетний критик Н. гоулднер 

 161 Кирстайн л. Баланчин и стравинский… с. 191.
 162 там само. с. 188.
 163 там само. с. 191.
 164 там само.
 165 там само.
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у «данс ньюс», в  «симфонії у трьох рухах» постановник, візу-
алізувавши музику І.  стравінського, написану у воєнну добу, 
в жорстких, автоматизовано-механістичних ритмах, у нестрим-
ному, нестямно-гарячковому темпі, «[…] по суті, створив власну 
партитуру, яка існує самостійно, одночасно і паралельно з автор-
ською партитурою […]»   166. а сам композитор вловив особливу 
властивість постановки дж. Баланчіна – «його відчуття ліризму 
“рухів”»   167 як просторово-часової протяжності, процесу безпе-
рервного зціплення рухів.

Ще один важливий момент, на якому наголошував дж.  Ба-
ланчін, пов’язаний з організацією жесту, руху в часі: «стравін-
ський, який обдаровує нас звуками, розділяв музичну тканину 
на невеличкі відрізки часу, на частинки часу і навіть більш дріб-
ні структури […]», тим самим «[…] наділяв нас звуковим часом 
[…]»   168. саме цей точний звуковий час не тільки структурував 
ті чи інші балетні епізоди або форми, але й допомагав танців-
никам у їхньому внутрішньому ритмоінтонаційному учуванні 
руху, первинно закладеного у музиці І.  стравінського. Під час 
репетиційного моменту тих самих «рухів» виконавці могли без-
помилково відтворити навіть найскладніші – з точки зору рит-
міки – фрагменти композиції без музичного супроводу. 

якщо «аполлон Музагет» І.  стравінського («спектакль без 
сюжету», за словами композитора) у хореоверсії дж. Баланчіна 
(поставлений ще у трупі с. дягілєва «Ballet Russes»  169) дозволив 
балетмейстеру «[…] знайти індивідуальний пластичний стиль, 
отримавший згодом найменування «неокласичного»  170 (фактич-

 166 гришина Е. Фестиваль стравинского. Театр. 1973. № 6. с. 143.
 167 Кирстайн л. Баланчин и стравинский … с. 191.
 168 там само.
 169 зазначимо, що світова прем’єра балету відбулася у Бібліотеці Конгресу у 

Вашингтоні 27 квітня 1928 року, а паризька – у театрі сари Бернар 12 червня 
того ж року.

 170 Кохно Б. дягилев и «русский балет». Музыкальная академия. 1992. №  4. 
с.  167. симптоматично, що у рамки цього поняття «неокласичний стиль» 
вкладалася, як уважали і Баланчін, і стравінський, уся їхня «музична і хо-
реографічна епоха» [див.: Кирстайн л. Баланчин и стравинский … с. 187].
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но «аполлон Музагет» був «предтечею балетної неокласики»  171), 
то балет «агон»   172 І.  стравінського  – дж.  Баланчіна тридцять 
років по тому був уже зразком «[…] математично вивіреної хоре-
ографічної думки»  173. Балетмейстер, який завжди дотримувався 
в своїх постановках «духу» і «букви» музики, своєрідно відо-
бразив у хореографії «агону» «дванадцятитоновість»  174, що зна-
йшла своє винахідливе рішення у 12-ти епізодах балету: кожний 
з них був репрезентований формами тих чи інших старовинних 
танців (іспанською сарабандою, італійською гальярдою, фран-
цузькими бранлем, менуетом тощо) і виконувався – і це симво-
лічно – 12-ма танцівниками. однак, ці форми були досить добре 
завуальовані як у музиці, так і у хореографічному малюнку ба-
летної вистави  175.

Ще одна з найвідоміших композицій дж. Баланчіна у жанрі 
інструментального безсюжетного балету – «Concerto Bаrocco» на 
музику Й.-с. Баха, здійснена ним ще 1941 року  176, – також втілює 
творче кредо маестро: засобами танцю гранично точно виража-
ти музику. справді, принципи музичної структури і формотво-
рення скрупульозно перекладаються тут на мову пластики. Бу-
дова барочного концерту повністю «дублюється» у хореографії: 
танцюється сама форма концерту (тричастинна), tutti в музиці 
відповідають tutti в танці, партії солюючих інструментів або ж 
інструментальних дуетів точно повторюються у соло і дуетах 

 171 Кирстайн л. Баланчин и стравинский … с. 189.
 172 агон у перекладі з грецької – змагання.
 173 Кирстайн л. Баланчин и стравинский … с. 189.
 174 Балет «агон», присвячений І. стравінським засновникам New York City 

Ballet дж. Баланчіну та л. Кірстайну, був створений композитором у період 
його захоплення додекафонією. 

 175 Попри всі складності хореографічної мови «агону», балетна трупа New York 
City Ballet («Нью-Йорк сіті балет») розучила його всього за два тижні [див.: 
Кузнецова и. На спектаклях гостей. Советская музыка. 1963. № 1. с. 47].

 176 Балет було репрезентовано київській публіці під час гастролей Баварсько-
го Штатсбалету з Мюнхену (художній керівник Іван лішка), що відбулися 
на сцені Національної опери україни у рамках тижня німецької культури у 
жовтні 1998 року [див.: зінич о. П’ять днів з баварськими митцями. Культу-
ра і життя. 2006. 26 квіт.]. 
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танцівників. Хореографічний спектакль розгортається за прин-
ципом пластичного освоєння складної поліфонічної фактури 
музики Баха. у пластиці рухів, жестів, поз відтворюються що-
найменші зміни метроритміки, звиви мелодики, модуляційні 
ходи, риторичні фігури, кожна з яких має свою особливу семан-
тику. Музика Баха оживає у примхливих візерунках, мереживі 
барочних віньєток, у  мінливих, складних сплетіннях пластич-
них ліній, що творять особливий простір – багатошаровий і ви-
гадливий. Власне, в основі пластики дж. Баланчіна ми бачимо 
дещо трансформований класичний танець: але навіть ті ж самі 
підтримки, піруети, па-де-де в їхньому неокласичному обарв-
ленні сприймаються по-новому, поза будь-яким сюжетним кон-
текстом, як пластичний еквівалент музичного ряду.

Молодший сучасник дж.  Баланчіна, відомий французький 
хореограф албанського походження анжелєн Прельжокаж, роз-
мірковуючи про власний постановочний метод («тіло танцівника 
наче музичний інструмент»), окреслив також основоположний 
принцип баланчінівського творчого кредо: «[…] всі його твори 
дуже точно оркестровані»   177. Йдеться про хореографічну орке-
стровку, «[…] де кожний танцівник веде свою тему і знаходиться 
в гармонії з іншими»   178. При цьому хореографічна партитура, 
пластичний рух у дж. Баланчіна завжди народжуються з музи-
ки, перебувають з нею в тісному причинно-наслідковому зв’язку, 
зумовлені нею. цей принцип взаємодії видимого-чутного буде 
домінуючим і в багатьох сучасних хореографів – у певному сенсі 
продовжувачів лінії дж. Баланчіна – М. Бежара, дж. Форсайта, 
І. Кіліана та ін. 

дж. Баланчін «закріпив союз музиканта і хореографа»  179, чим 
безперечно, поглибив уявлення про пластичну мову танцю, ін-
терпретуючи її як опосередкований аналог мови музичної, вті-
люючи її ритмоінтонаційні «образи руху» в усьому різноманіт-

 177 Preljocaj Angelin. Centre culturel français de Moskou: Programme. 1994. Juin. P. 5. 
[цит. за: Чепалов о. І. Хореографічний театр західної Європи ХХ ст.: моно-
графія. Харків: ХдаК, 2007. с. 124]. 

 178 цит. за: Чепалов о. І. Хореографічний театр західної Європи ХХ ст. с. 124.
 179 Кирстайн л. Баланчин и стравинский … с. 187.
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ті танцювально-пластичних форм руху. І  в історії хореографії 
дж.  Баланчін залишився першовідкривачем нових, особливим 
чином структурованих у часопросторі пластичних фактур, зба-
гачених можливостями музичного – в тому числі, поліфонічно-
го – мислення.

отже дж. Баланчіну вдалося створити не тільки власні шко-
лу або театр, а  й цілий напрям в балеті, запропонувавши своє 
оригінальне бачення танцю, свій особливий неповторний стиль 
балетної неокласики, що живе й дотепер, так чи інакше проекту-
ючись на усю сферу сучасної хореографії. І в неповторній графіці 
ліній хореографічних опусів дж. Баланчіна завжди упізнається 
геній Майстра. а прозорливі слова М. Бежара – «[…] аби народи-
лося сучасне мистецтво, має зникнути сюжет, тому що виникає 
новий сюжет – пануюча в творі присутність самого митця»  180 – 
красномовне цьому підтвердження. 

засновник власного театру танцю «Київ модерн-балет», су-
часний український хореограф раду Поклітару, якого до певної 
міри можна вважати наслідувачем традицій таких видатних хо-
реографів ХХ ст., як дж. Баланчін, М. Бежар, р. Петі, д. Ноймайєр 
та ін., вирізняється серед своїх сучасників пошуками нової плас-
тики балетного театру крізь призму естетики й стилістики плас-
тичного театру. разом з тим, у р. Поклітару зона шукань власної 
танцювальної стилістики настільки широка і багатопланова, що 
його навряд чи варто механічно прилічувати до апологетів чи-
стої балетної неокласики, танцю-модерн або contemporary dance.

творчий потенціал балетмейстера-експериментатора раду 
Поклітару спрямований на оновлення пластичної мови, форм 
і лексики сучасної хореографії. Не заперечуючи будь-які стилі, 
балетмейстер ратує за вільний танець: «якщо мені здається до-
речним використати рух класичного танцю у моїй виставі, я його 
використовую, так само, як і рух танцю-модерн. Коли в тебе від-
сутнє табу, твоя палітра стає більш яскравою. це може видатися 
еклектикою, однак, оперуючи багатьма стилями, я відчуваю себе  

 180 цит. за: Чепалов о.  І. Хореографічний театр західної Європи ХХ  ст.  
с. 298. 
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по-справжньому вільним»   181. Власне, у балетному театрі хоре-
ографа, де танець завжди співвіднесений з музикою, органічно 
поєднуються елементи класики, танцю-модерн і contemporary 
dance з елементами театральної видовищності та перформенсу. 
При цьому пластична мова хореографа дуже складна. як зізна-
ється сам раду Поклітару, для його вигаданих рухів немає назв: 
«[…] це всілякі кракозябри, які навіть відео передає не дуже до-
бре»  182. до того ж, він не записує хореографічні партитури своїх 
опусів (для нього це «Бермудський трикутник»), вважаючи, що 
найнадійнішим способом запам’ятовування його непростої лек-
сики рухів є спосіб «передачі від тіла до тіла»  183. 

зауважимо також, що нерідко постановник, продовжуючи 
лінію своїх попередників дж. Баланчіна, Б. Ніжинської, л. Мясі-
на, вводить у хореографічну тканину своїх балетів різноманітні 
прийоми, запозичені зі спорту і, в тому числі, з фігурного катан-
ня, значно розширюючи рамки суто танцювальної лексики. це, 
зокрема, всілякі підкрутки в повітрі, оригінальні й, здавалося б, 
неможливі з точку зору технічної складності: підтримки на ви-
тягнутих над головою руках або на одній руці (партнер, трима-
ючи однією рукою партнерку за одну ногу, здійснює одночасне 
її перевертання зі складною подвійною чи потрійною підкрут-
кою); карколомні акробатичні перекиди, модифіковані технічні 
елементи на кшталт «тодесу» й багато інших елементів, видів, 
форм спортивних рухів. 

Процес народження хореографічного руху в раду Поклітару 
знаходиться у причинно-наслідковому зв’язку з рухом ритмоін-
тонаційним і завжди починається з вибору музичного матеріа-
лу, довгого вслуховування і заглиблення в нього. саме під час 
звучання музики і під впливом її емоційно-образної сфери ви-
никають ті чи інші рухи, видіння, що поступово складаються в 
цілісне пластичне рішення, у завершену хореографічну партиту-

 181 раду Поклитару. «силы судьбы» («Lа Forze Del Destino»). Программка спек-
так ля. Київ: «Киев модерн-балет», 2005.

 182 гареев К. демиург злой и добрый. Аспекты 2000. 2012. 18 мая. с. 1, 8. 
 183 там само. с. 8.
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ру  184. При цьому, балетмейстер залишає виконавцям задля само-
вираження лише невеличкі імпровізаційні фрагменти, практич-
но нічого не змінюючи у своїх виставах після прем’єри. 

Визнаючи за хореографами-постановниками верховенство у 
створенні вистави, р. Поклітару водночас підкреслює важливий 
внесок його співавторів, опосередковано чи прямо включених у 
творчий процес,  – композитора, художника-сценографа, асис-
тента хореографа і танцівників, які пропонують свої варіанти 
постановочних рішень  185. симптоматично, що подібний підхід 
до роботи над створенням балетної вистави був характерний 
для видатного хореографа ХХ ст., киянина за походженням, сер-

 184 зинич Е. интеграция разных образных систем в творчестве раду Поклита-
ру (театр «Киев модерн-балет»). Мова і культура (Науковий журнал). Київ: 
Видавничій дім дмитра Бураго, 2013. Вип. 16. т. ІV (166). с. 27–28.

 185 одним з таких співавторів і послідовників творчого методу раду Поклітару 
є артист балету, балетмейстер артем Шошин. закінчивши східноєвропей-
ський національний університет імені лесі українки за спеціальністю «ба-
летмейстер-хореограф, артист балету» (2014), а. Шошин працював солістом 
санкт-Петербурзького чоловічого балету Валерія Михайловського, згодом 
заснував «Молодий театр Волині». з 2013 а. Шошин є провідним солістом 
театру «Київ модерн-балет» раду Поклітару. Поступово, й не в останню чер-
гу, під впливом естетики р. Поклітару, а. Шошин сформувався як цікавий і 
самобутній хореограф, дебютувавши у 2016 році власною постановкою од-
ноактного балету «Ближче, ніж кохання» на сцені Київського муніципаль-
ного театру опери та балету для дітей та юнацтва. Нині а. Шошин – лауреат 
багатьох міжнародних балетних конкурсів і фестивалів, у тому числі – кон-
курсу хореографів «Балет Фест» у львові; він є також запрошеним балетмей-
стером у львівському національному театрі опери та балету імені соломії 
Крушельницької. (URL : http: // opera.lviv.ua/).

     Ще одним з продовжувачів хореографічної традиції раду Поклітару є ар-
тист балету та хореограф сергій Кон (народився у 1986 році, Київ), який 
впродовж 2005–2015 був солістом театру «Київ Модерн-балет» під керівни-
цтвом раду Поклітару. з 2015 с. Кон – асистент балетмейстера Київського 
муніципального театру опери та балету для дітей та юнацтва, де поставив 
сучасний балет «лялька. Нова історія Коппелії» л. деліба (2015). творча біо-
графія молодого хореографа відзначена ще однією цікавою постановкою: в 
одеському національному академічному театрі опери та балету с. Кон ство-
рив – за власним лібрето – хореографію балету «долі» Ю. гомельської (2018).
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жа лифаря. Він також, перш ніж створювати свій черговий хоре-
ографічний опус, запрошував танцівників до співпраці і творив 
хореографічну партитуру балету, зважаючи на індивідуальні 
можливості виконавців: «так йому вдавалося витягти краще з 
того, що в нас було закладено» (ліан дейде, учениця с. лифаря, 
гранд-етуаль Паризької гранд опера)  186.

раду Поклітару  – один з тих небагатьох постановників, які 
не надають глобального значення обов’язковій академічній ба-
летній освіті танцівників. для нього набагато важливіші талант, 
володіння тілом, відкритість і здатність до експерименту і пошу-
ку, вміння відчувати рух і відображувати його в просторі танцю, 
запропонованого хореографом (показово, що в колективі театру 
«Київ модерн-балет», який нараховує 21-го виконавця, всього 
три танцівника з дипломами хореографічного училища).

р.  Поклітару у своїх постановках звертається до естетики 
пластичного видовища, яке інтегрує (щоразу в інший спосіб) 
елементи й форми багатьох мистецтв. це стосується і розгор-
нутих балетних композицій, і жанру хореографічної мініатюри, 
визнаним майстром якої є р. Поклітару. Кожна з мініатюр хоре-
ографа  – це закінчена новела з яскравою образністю, психоло-
гічною наповненістю, свіжістю пластичних рішень. Постановки 
р.  Поклітару «світ не закінчується біля дверей дому» на музи-
ку Ж. депре і г. Малера і «Spectre de la rose» на музику К.-М. Ве-
бера   187 відривають потаємні двері в дивний світ балетмейсте-
ра – митця з власною концепцією та яскравим хореографічним 
баченням, у чиєму пластичному театрі співіснують на рівних фі-
лософічність і гумор, а кожний рух і жест виконавців осмислені 
і органічні. 

 186 лифарь с. Мемуары икара / Пер. с фр. Беляевой г. с. Москва: искусство, 
1995. с. 153.

 187 за ці обидві постановки, які було репрезентовано в І та ІІ турах Четвертого 
Міжнародного конкурсу балету ім. сержа лифаря, що відбувся навесні 2002 
року в Києві на сцені Національної опери україни, раду Поклітару отримав 
Першу премію в номінації «хореографи» [див.: зінич о. Вічна молодість тан-
цю післямова до конкурсу. Культура і життя. 2002. 10 липня].
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у композиції «світ не закінчується біля дверей дому» р. По-
клітару вдалося складною мовою сучасного танцю показати 
прірву, яка існує між духовними поривами героя і приземленіс-
тю героїні, зануреної в буденщину. острах перед майбутнім пе-
редається тут особливою дрібною вібруючою пластикою рук, які 
безперервно щось перебирають чи смикають, скованими, навіть 
зламаними, механістичними рухами танцівниці.

 На зміну високому романтизму теофіля готьє та одухотворе-
ному танцю Вацлава Ніжинського у класичній постановці «Ви-
діння троянди» («Spectre de la rose») Михайла Фокіна  188 , прийшла 

 188 Балет-мініатюра «Видіння троянди» («Spectre de la rose») був створений 
Михайлом Фокіним на пораду поета Жана-луї Водуайє, який запропонував 
хореографові візуалізувати в пластиці танцювального руху поетичні рядки 
теофіля готьє: «я – видіння рози, яку ти вчора носила на балу». за музичну 
(ритмоінтонаційну) основу балетних образів «Spectre de la rose» було обрано 
«запрошення до танцю» К.-М.  Вебера в оркеструванні г.  Берліоза. сцено-
графічне оформлення балетної вистави, сенсаційна прем’єра якої відбула-
ся 19 квітня 1911 року на сцені театру у Монте-Карло, здійснив художник 
«російських сезонів» с. дягілєва о. Бакст. загалом, балет був вирішений, на 
зауваження о. Бенуа, як «граційна дрібничка у стилі салонних романтичних 
балад 1830-х років» [Красовская В. русский балетный театр начала ХХ века. 
Хореографы. ленинград: искусство, 1971. с. 363], де образну пальму першо-
сті перебирав на себе танцівник  – дух троянди, чия імпресіоністично-по-
етична пластика рухів наслідувала гнучку, примхливу пластику квітки. На 
той час це було новаторством у чоловічому танці, відкриттям його нових, 
незвіданих виконавських можливостей. за сюжетом, дівчина (у виконанні 
т. Карсавіної), стомлена після першого у житті балу, засинає у кріслі. з її рук 
випадала в’януча троянда, дух якої (В. Ніжинський), оживаючи у солодких 
мріях дівчини, огортав своїм ароматом усю кімнату. Хореографія М. Фокіна 
була побудована на контрасті повітряно-легкої, майже невагомої струмли-
во-гнучкої, звивистої пластики танцівника і переважно статуарно-статичної 
пластики танцівниці, яка зводилася до томного вальсового кружляння на 
пальцях і ледве помітних, майже невловимих порухів рук. На останок, дух 
троянди цілував дівчину, повертаючи її у крісло, з якого починалась дія ба-
лету, і відлітав через відкрите вікно. своїм успіхом балет «Видіння троянди», 
крім новаторської хореографії М. Фокіна, завдячував неперевершеним тех-
нічним можливостям та унікальному володінню тілом В. Ніжинського, які 
дозволяли йому виконувати найскладніші піруети та стрибки надзвичайно 
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осучаснена, але від того не менш по-своєму виразна, яскраво ви-
довищна версія «Spectre de la rose» р. Поклітару. 

Піднесене любовне па-де-де двох героїв – дівчини і духа тро-
янди, що оживає, – перетворюється на вельми пікантну комедію 
положень. основний стилістичний прийом тут – зведення роман-
тичних героїв до бурлескно-буфонних. замість томливих геро-
їв М. Фокіна у постановці р. Поклітару з’являється спритний, як 
«чорт з табакерки», – проте не позбавлений шарму, – дух троянди 
і таке собі дівчисько, що скаче по сцені, зовсім як шибайголова 
Пеппідовгапанчоха. якщо дух троянди у виконані незрівнянного 
В.  Ніжинського приголомшував публіку фантастичним польот-
ним стрибком через усю сцену (як відомо, в його балетних туфлях 
навіть шукали особливі механічні пристрої та магічні амулети), то 
Костянтин Кузнєцов вразив своєю м’якою скрадливою пластикою 
і відточеним нюансуванням рухів і жестів   189. «Spectre de la rose» 
р. Поклітару – це примхлива фантасмагорія, розіграна в пластич-
ному театрі хореографа азартно, запально і весело, з великим сма-
ком і почуттям міри, що вирізняють справжнього художника. 

В естетиці пластичного видовища вирішена й одна з перших 
постановок хореографа «Картинки з виставки» на музику Модес-
та Мусоргського  190 у вишуканій оркестровці М. равеля, зроб лена 

легко, ніби граючи. таким само повітряно легким здавався стрімкий, карко-
ломно-складний, – від авансцени до заднику сцени – стрибок В. Ніжинсько-
го в останній сцені балету, який викликав справжню сенсацію у сучасників, 
ставши знаковим у творчості цього геніального танцівника ХХ століття. 

 189 для іскрометного дуету солістів Національного театру опери та балету Білору-
сі Юлії дятко і Костянтина Кузнєцова, який відзначається відточеною майстер-
ністю і артистизмом (нагадаємо, що вони були золотими призерами третього 
Міжнародного конкурсу балету ім. сержа лифаря, 1999), р. Поклітару створив 
7 хореографічних мініатюр («Багатель» на музику л. ван Бетховена, «Білорусь-
ка причитальна», «адажіо» на музику П. Чайковського, «три грузинські пісні» 
тощо.) та одноактні балети «Видіння троянди» на музику К.-М. Вебера, «In PIVO 
veritas» на ірландську народну музику та музику епохи ренесансу, «світ не закін-
чується біля дверей дому» на музику Ж. депре та г. Малера та ін.

 190 «Картинки з виставки» були створені М. Мусоргським на смерть художни-
ка В.  гартмана, друга композитора. Кожен з номерів фортепіанного циклу 
М. Мусоргського образно-тематично пов’язаний з відповідною замальовкою 
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з особливим акцентом на живописність, скульптурність, тілес-
ну відчутність дії. Хореографічне рішення раду Поклітару кар-
динально відрізняється від попередніх постановок «Картинок з 
виставки», зроблених свого часу видатними радянськими хорео-
графами Касьяном голейзовським або ж Федором  лопуховим  191.

так, у  своєрідному пролозі спектаклю перед глядачем по-
стає галерея застиглих статуй-манекенів, убраних в костюми 
численних балетних персонажів. Беручи на себе функцію сце-
нографічної атрибутики, костюми водночас «працюють» на ха-
рактеристичність тієї чи іншої дійової особи (поряд з музичною 
і танцювальною складовими), а також виступають як важливий 
фактор театралізації (прийом театру в театрі   192). стрімке роз-

художника. окрім того, до кожної з картинок М. Мусоргського В. стасовим 
було написано текстове пояснення, яке певною мірою розкривало її про-
граму, її ідейно-образний зміст. І  все ж таки, музичні образи «Картинок з 
виставки» не є точним відображенням картинок В. гартмана: композитор, 
відштовхуючись від малюнків художника, створив власний – неповторний – 
світ музичних образів, набагато глибших, ніж їх живописні прообрази. 

 191 Перші спроби хореографічного відтворення Ф.  лопуховим окремих му-
зичних образів «Картинок з виставки» М. Мусоргського були зроблені ще у 
1924–1925 роках на ленінградській естраді. це були номери «гном», «лімож-
ський ринок», «старий замок» і «Бидло». цікаво, що ці номери залишили-
ся майже незмінними й у наступній постановці хореографа (дещо технічно 
ускладненими, адже цього разу виконавцями були професійні танцівники), 
яка відбулась майже сорок років потому, в 1963 році, у Московському театрі 
імені К. станіславського та В. Немировича-данченка. 

 192 Прикладом такої наперед запрограмованої театральності є картинка «Балет 
невилуплених пташенят». Насправді, малюнок В.  гартмана є ескізом теат-
ральних костюмів пташенят канарок для старовинного балету «трільбі». 
у М. Мусоргського це невеличке скерцо, сповнене м’якого гумору. Музична 
моторика картинки «Балет невилуплених пташенят» свого часу по-різному 
хореопластично вирішувалась К. голейзовським і Ф. лопуховим. К. голей-
зовський поставив цей номер як гумористичне скерцино, однак без жодних 
ознак балету в прямому розумінні цього слова. це був своєрідний «танчик» 
мами-курки та її пташенят, створений в естетиці та засобами мюзик-холь-
них балетів. Ф. лопухов підійшов до постановки «Балету невилуплених пта-
шенят» дещо по-іншому: хореограф візуалізував увесь процес народження 
пташенят – від яєць до невмілих перших кроків. дія гумористичного скер-
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гортання сцен-епізодів балету одухотворяються пластично 
зримими візуально-звуковими образами В.  гартмана  – М.  Му-
соргського, що переводять скульптурну статурність манекенів у 
динаміку різноманітних форм танцювального руху.

однією з найцікавіших постановок р. Поклітару (він же ав-
тор лібрето), здійснених вже в театрі танцю «Київ модерн-ба-
лет», є одноактна опера-балет «сили долі» («Lа Forze Del Destino», 
Фонд мистецтв В. Філіппова, 2005). Історія життя і кохання опер-
ної співачки постає у виставі крізь призму оперних шедеврів 
дж. Верді («Addio del passato…» із «травіати», «Tace la notte…» з 
«трубадура»), К. сен-санса («Mon Coeur s’ouvre a ta voix» із «сам-
сона и даліли»») а. Бойто («L’altra notte in fondo al mare» з «Ме-
фістофеля»), дж. Пуччіні («O Mio Babbino Caro…» из «джанні 
скіккі»), а. Каталані («Ne andro lontana» з опери «Валлі»)  193. тут 
функцію об’єднуючого драматургічного фактора бере на себе по-
тужний вокальний ряд, що структурує – в особі солістки – усю 
пластичну дію, то виходячи на перший план, то поступаючись 
місцем чистій хореографії. а танцівники – як рушійна сила опе-
ри-балету – фактично виконують тут таку саме функцію, що й 
давньогрецький хор, який супроводжує всю дію античної траге-
дії, коментує її, співпереживає і в певні моменти безпосередньо 
вторгається в життя героїв. усі танцювальні пароди та ексоди 
(за аналогією з пародом і ексодом хору в античній трагедії   194), 
а також чисто хореографічні сцени-інтермеццо посилюють теа-
тральність видовища і водночас привносять елемент відсторо-

цино Ф. лопухова будувалася на контрасті танцювальних рухів майбутніх 
курочок і півників, що хореографічно відтворювалося за допомогою суто 
балетного прийому танцювального крещендо. На цьому ж прийомі була по-
будована і гумористично-скерцозна хореопластична постановка картинки 
«Балет невилуплених пташенят» р. Поклітару.

 193 увесь музичний ряд адаптований спеціально для вистави «сили долі» 
П.  Шевчуком; ним же створені й нові музичні теми для хореографічних 
інтермеццо. 

 194 Парод – вихід хору на сцену, ексод – його відхід зі сцени [див.: Фрейден-
берг о. Поэтика сюжета и жанра. с. 47].
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нення. Водночас саме хореографічна складова виступає дієвою 
силою опери-балету «Lа Forze Del Destino».

сценічний простір організований у виставі за принципом 
сингулярності. сучасний танець розширює простір не тільки в 
горизонтальній площині, але й по вертикалі, заповнюючи його 
поліфонією різноманітних, постійно змінюваних форм хорео-
графічного руху. В  найтонших нюансах відчуваючи музику, 
р.  Поклітару так чи інакше підкоряє пластичний рух ритмоін-
тонаційному. Власне «образ руху», що міститься в музиці, нади-
хає балетмейстера на творення хореографічної партитури спек-
таклю. так і в опері-балеті «сили долі» музичний тематизм не 
тільки дає загальне образно-емоційне енергетичне посилання 
пластичним інтонаціям танцю, але й структурує їхній рух за за-
конами музичної драматургії  195. 

саме цим принципом послуговується р.  Поклітару, здійсню-
ючи свої хореографічні транскрипції, перекладаючи мову музи-
ки на мову танцю. так, злітаючим музичним пасажам вторять 
тремтливі рухи рук, що язиками полум’я здіймаються догори (№ 1 
«Intro»). струмлива кантилена арії Віолетти «Addio del passato…» 
(з опери «травіата» дж. Верді) з її м’якою вальсовою тридольніс-
тю знаходить своє пластичне втілення у плавності невимушеного 
ковзного танцювального руху (№  2 опери-балету), а  з наростан-
ням емоційного градусу музики (№ 7, 9), відповідно, максимально 
динамізується експресія пластичного руху, досягаючи свого апо-
гею в оргіастичних сценах, що апелюють до сцени жертвоприно-
шення обраниці у «Великій священній плясці» з «Весни священ-
ної» І. стравінського, або сценою поглинання Мелодії ритмом у 
знаковій постановці «Болеро» М. равеля, здійсненій М. Бежаром.

тож сповнена нев’янучої життєвої сили енергетика оперних 
шедеврів дж. Верді, дж. Пуччіні, К. сен-санса, а. Бойто, а. Ка-
талані у «живому» виконанні сопрано олени гребенюк, підтри-
мана й посилена експресією різних форм хореографічного руху, 
блискучими режисерськими рішеннями р.  Поклітару, «підсві-

 195 зинич Е. интеграция разных образных систем в творчестве раду Поклита-
ру (театр «Киев модерн-балет»). с. 29.
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чена» оригінальними сценографічними знахідками а.  злобіна 
(й особливо його декораціями-трансформерами), інтегрує нову 
якість театрального видовища – перетворену засобами сучасної 
пластичної мови опери-балету «сили долі». 

у цілому, на сучасному етапі розвитку балетного театру (як 
світового, так й українського) простежується тенденція до поси-
лення театральної видовищності, до зближення мови різних мис-
тецтв (перш за все йдеться про «музикалізацію» танцю та різних 
форм сценічного руху в театрі, сучасному цирку, різноманітних 
театралізованих дійствах, й дедалі більшу пластичну «зримість» 
музики), до їхньої інтеграції та синтезу, що великою мірою стиму-
лює появу в балетному театрі численних мікстових форм вистави, 
заснованих на взаємодії музики і пластичного руху (чутного-ви-
димого) і пов’язаних з естетикою пластичного театру.
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ін тегра ція у кра їнського 
Ба летного мистец тва  
у ЄвроПейський та світовий 
культ у рний Простір

зі здобуттям україною незалежності почався новий етап в 
українському балетному мистецтві і, зокрема, в історії Націо-
нальної опери, який характеризується інтенсивною інтеграцією 
українського балетного мистецтва у світовий культурний про-
стір. Відзнакою цього періоду став розвиток культурних зв’язків 
між українськими та закордонними балетними колективами, 
артистами, розширення гастрольної діяльності Національної 
опери, проведення фестивалів, конкурсів, де молоді танцівники 
мають можливість продемонструвати свою майстерність і позна-
йомитися з шедеврами хореографічного мистецтва у виконанні 
зірок світового балету. Процес ліквідації білих плям в історії ба-
летного мистецтва має безпосереднє відношення до діяльності 
Національної опери – формування репертуару та розвитку ви-
конавської майстерності артистів. творчість сергія лифаря, ки-
янина за походженням, з ім’ям якого пов’язана слава «російських 
сезонів» с.  дягілева, а також відродження і розквіт паризької 
«гранд-опера», довгий час була саме такою білою плямою: його 
спектаклі не ставилися ні в україні, ні в росії. тому здійснення 
постановок видатного танцівника і балетмейстера на київській 
сцені стало великою мистецькою подією в культурному житті 
Києва, а рівень їх виконання свідчить про високий професіона-
лізм балетної трупи Національної опери.

у 1994 році в Києві відбувся І міжнародний конкурс артистів 
балету і балетмейстерів ім. с. лифаря, що відкрив надзвичайну 
кількість талановитих танцівників і хореографів, які успішно 
виступають на кращих світових сценах. Конкурс проводився 
в Києві під патронатом Всесвітньої ради танцю ЮНЕсКо до 
2006 року (раз на два роки). у 2011 році конкурс був відродже-
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ний у донецьку за особистою ініціативою Вадима Писарева піс-
ля 5-річної перерви.

Проведення численних фестивалів, гастролей знаменитих 
артистів сприяє підвищенню міжнародного авторитету Націо-
нальної опери. 

Великих успіхів досягла українська хореографічна школа, ви-
хованці якої здобувають перемоги на престижних балетних зма-
ганнях, вражаючи глядачів не тільки технічною досконалістю, а 
й артистизмом, натхненністю виконання. окрім Київського дер-
жавного хореографічного училища, активізували свою діяль-
ність інші осередки балетної освіти, що готують високопрофе-
сійних артистів балету, у тому числі й новостворені. це, зокрема, 
хореографічна школа Вадима Писарева (м. донецьк), Харківська 
та одеська балетні школи, Київська муніципальна академія тан-
цю ім. с. лифаря.

Київська муніципальна академія танцю імені с.  лифаря 
(КМат ім. с. лифаря) створена в 2001 році за рішенням Київ-
ської міської ради як вищий мистецький навчальний заклад 
першого рівня акредитації. у процесі створення академії танцю 
брали активну участь видатні діячі хореографічного мистецтва 
на чолі з Ю. станішевським. сьогодні КМат ім. с. лифаря під-
тримує тісні зв’язки з Національною оперою і підпорядкована 
головному управлінню культури Київської міської державної 
адміністрації. серед педагогів академії  – провідні майстри хо-
реографічного мистецтва, такі як В. яременко, т. Білецька, г. до-
рош, М. Чепик, д. Клявін, Н. Хоменко, В. солдатенко, Н. Косен-
ко, М. Міхеєв, В. лук’янець, с. Павлюченко, л. зарицька та багато 
інших. студенти у процесі навчання отримують професійну 
балетну освіту – вивчають класичний, народно-сценічний, істо-
ричний танці, модерн, дует, майстерність актора, а також мають 
велику сценічну практику виконання шедеврів балетної класи-
ки і сучасної хореографії. Колектив учнів академії став творчою 
лабораторією для талановитих хореографів, які прагнуть здій-
снити свої постановки. у репертуарі КМат ім. с. лифаря крім 
насиченої програми концертних номерів, серед яких є маловідо-
мі твори, є балетні спектаклі «Пер гюнт» на музику Е. гріга у по-
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становці В. Писарева, «Коппелія» л. деліба в постановці с. Бон-
дура, «Чи ти почуєш мене?» в постановці а.  урсуляка (музика 
сучасних композиторів), балети с. Прокоф’єва: «Петрик і Вовк» 
(хореографія В. лук’янця), «скіфська сюїта» (хореографія о. Не-
стерова), «Казка про Блазня, який усіх блазнів перехитрував» 
(постановка В. гаченка) та інші. академія може пишатися таки-
ми своїми випускниками, як олексій Потьомкін, у минулому 
провідний соліст балету львівського національного академічно-
го театру опери і балету ім. с. Крушельницької, нині – провід-
ний соліст Національної опери україни, лауреат міжнародного 
конкурсу ім. с. лифаря, солісти Національної опери Віталій Не-
труненко, ярослав ткачук, ольга скрипченко та інші. 

Великі успіхи робить культурний центр «Кияночка», засно-
ваний дмитром та галиною Кайгородовими на базі дитячого 
вокально-хореографічного ансамблю при Київському міському 
будинку вчителя. зараз «Кияночка» виросла у велику комерцій-
ну структуру хореографічного виховання, до якої входять шко-
ла-дитячий сад, школа мистецтв, хореографічна гімназія, Київ-
ський хореографічний коледж і театр «Молодий балет Києва», 
де вихованці виступають з концертами і спектаклями. завдя-
ки професійним педагогам, які на різних етапах залучалися до 
співпраці з закладом, таким як г. дорош, а. Некрасова, Є. Кай-
городов, я. гладких, л. Житникова, а. рубіна, а. Ващук-Бабанін, 
а.  глазшнейдер рівень хореографічної майстерності колективу 
значною мірою підвищився. Київський хореографічний коледж 
здійснює підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності 
«хореографія» (класична або сучасна) і присвоює кваліфікації 
артист балету або артист ансамблю сучасного танцю, викладач 
хореографії початкових художніх учбових закладів, керівник 
аматорського хореографічного колективу. з  2018–2019 навчаль-
ного року відкрився бакалаврат класичної та сучасної хореогра-
фії, де студенти отримують вищу освіту. Керівник культурного 
центру «Кияночка» д. Кайгородов – дуже досвідчений педагог, 
який вміє розпізнавати справжній талант, побачити в малень-
кій дитині потенціал майбутньої балетної зірки. серед учнів і 
випускників «Кияночки» – провідні солісти Національної опе-
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ри Віктор Іщук, Христина Шишпор та Микита сухоруков, со-
лістка Київського театру опери і балету для дітей та юнацтва 
оксана Бондаренко. тут починали свої заняття балетом випус-
книці Київського державного хореографічного училища Наталя 
домрачева, Катерина Шалкіна, випускники школи Вадима Пи-
сарева в донецьку яна та ярослав саленко. творчий шлях усіх 
цих артистів, які працюють у кращих балетних трупах світу, був 
пов’язаний зі сценою Національної опери.

Школа хореографічної майстерності Вадима Писарева в до-
нецьку довгий час була провідним професійним навчальним за-
кладом по підготовці артистів балету в україні після Київсько-
го державного хореографічного училища. Школа була створена 
в 1992 році. у числі її засновників художній керівник «донбас 
опери» (донецького національного академічного театру опери і 
балету ім. а. солов’яненка) н. а. україни В. Писарев, н. а. україни 
Інна дорофеєва, прима-балерина театру, головний балетмейстер 
театру н.  а. україни Євгенія Хасянова, заслужений працівник 
культури україни Валерій стасевич та гендиректор НПК «Інтер-
бізнес» с. Ісаєв. Школа успішно продовжувє найкращі традиції 
класичного танцю, викладання ведеться за методикою а. Вага-
нової. у школі також є відділення сучасної хореографії.

Наочним підтвердженням високого рівня професійної під-
готовки в Школі хореографічної майстерності є блискучі пере-
моги її учнів на численних престижних міжнародних балетних 
конкурсах. Випускники школи щорічно стають студентами 
престижних хореографічних закладів як то балетна академія 
м. Штутгарту (Німеччина), академія танцю м. цюріха (Швейца-
рія) та інших. Кращі учні школи Писарева танцюють на сценах 
уславлених балетних труп світу, у тому числі й у Національній 
опері. так Є. лагунов, нині прем’єр угорської національної опе-
ри (Будапешт), а. Писарев (син В. Писарева, лауреат міжнарод-
них конкурсів), яна та ярослав саленко були справжньою окра-
сою київської сцени, а солістка балету Ю. Кулік нині з успіхом 
виступає на сцені Національної опери.

Балетна трупа Національної опери приваблює талановитих 
хореографів, які прагнуть втілити свої творчі задуми на київ-
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ській сцені. основу репертуару Національної опери складають 
класичні спектаклі, але артисти успішно і з задоволенням опано-
вують і інші хореографічні стилі, сучасну хореографію. Водночас 
важливе значення має постановка вистав, які є новими для київ-
ських глядачів, але вже здобули світове визнання. 

Постановка балетів з творчої спадщини с. лифаря мала дуже 
важливе значення як для артистів Національної опери, так і для 
української культури в цілому. це «ромео і джульєтта» на му-
зику однойменної увертюри-фантазії П. Чайковського, «сюїта в 
білому» Е. лало та «ранкова серенада» Ф. Пуленка.

с. лифар поставив понад 200 балетів, але саме «сюїта в біло-
му» вважається найдосконалішим твором балетмейстера. спек-
такль був поставлений у 1943 році в окупованій Франції. «сюїта 
в білому» – це безсюжетний балет, апофеоз неокласичного сти-
лю хореографа. Композиційно спектакль складається з кількох 
самостійних хореографічних форм  – варіацій, адажіо, тріо. «у 
«сюїті в білому» я займався чистим танцем; єдиним моїм ба-
жанням було створення чаруючих видінь  – малюнка, в якому 
не було б нічого «складеного», розумового. у результаті вийшла 
низка маленьких технічних етюдів, самостійних хореографічних 
начерків, поєднаних спільним неокласичним стилем».

у Національній опері балет «сюїта в білому» був поставлений 
до 100-літнього ювілею с. лифаря: прем’єра відбулася 2 квітня 
2006 р., у день народження майстра, і відкривала V Міжнарод-
ний конкурс артистів балету, що носить його ім’я. Постановника-
ми були провідні танцівники і педагоги паризької «гранд-опера» 
Крістіан Влассі та Жільбер Майєр. На першому етапі роботи ки-
ївські артисти під керівництвом головного балетмейстера В. яре-
менка та педагога-репетитора л.  сморгачової вивчили хорео-
графічний текст вистави за відеозаписом. у процесі репетицій 
доводилося долати технічні складності, адже роль кордебалету в 
спектаклі не статична, а потребує від артистів володіння вірту-
озною технікою обертань, адажіо з партнером, синхронності ви-
конання складних комбінацій. Іноді репетиція нагадувала урок 
на пуантах у хореографічному училищі, де артистки тренували 
подвійні тури андеор та андедан по діагоналі – елементи, що за-
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звичай зустрічаються тільки в сольних варіаціях. так і сам сер-
гій лифар , який прагнув підвищити професійний рівень артис-
тів паризької «гранд-опера» у 30-ті роки ХХ ст., зробив для них 
обов’язковими уроки адажіо – класичного дуету. На жаль, май-
стер не дозволяв фіксувати ці унікальні репетиції на кіноплівку.

але повернемося до київської постановки «сюїти в біло-
му». Перед солістами стояло завдання окрім хореографічно-
го малюнку передати характер своєї варіації, сенс, закладений 
хореографом, ставши частиною єдиного віртуозного ансамблю 
в фіналі балету. Французькі педагоги відзначили роботу киян, 
але на останньому етапі підготовки до прем’єри працювали над 
тими нюансами постановки, що їх неможливо побачити на відео 
і що можуть знати тільки ті артисти, які спілкувалися особисто 
з великим майстром. Жільбер Майєр відзначає як особливість 
хореографії с.  лифаря своєрідне нахилене положення корпусу 
балерини в позі арабеска, «що створює ілюзію подовженої гори-
зонтальної лінії пози». «лифар казав, що тіло танцівника подібне 
до симфонічного оркестру. руки – співають, ноги – відбивають і 
вимальовують ритм», – завершує свою думку Ж. Майєр. 

Під час підготовки прем’єри в Національній опері проводи-
лися майстер-класи провідних педагогів гранд-опера. Фран-
цузька школа класичного балету має свої особливості, які позна-
чилися на побудові екзерсису – обов’язкового тренажу, з якого 
починається день танцівника. якщо в російській школі акцент 
робиться на так звану велику техніку –амплітуду рухів, великі 
стрибки, апломб, швидкість обертань, то французькі уроки від-
значаються дрібною бісерною технікою заносок, battu, в обер-
таннях французи приділяють увагу не швидкості й кількості, 
а формі виконання. особливістю ж російської хореографічної 
школи є виразність жестів, закінченість поз.

спектакль мав великий успіх і отримав дуже схвальну крити-
ку, а соліст Національної опери денис Матвієнко був нагородже-
ний спеціальним призом за виконання хореографії с.  лифаря. 
На жаль, «сюїта в білому» не стала репертуарним спектаклем, 
пройшовши всього 2 рази: на фестивалі с. лифаря у 2008 році 
і на ювілейному вечорі н. а. україни л. сморгачової у 2010 році, 
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але творчі зв’язки українських та французьких митців балету 
отримали подальше продовження й розвиток.

Велике захоплення трупи (особливо молодого покоління) 
викликала можливість співпраці з оригінальним сучасним хо-
реографом раду Поклітару, який здійснив постановку двох од-
ноактних балетів для одного вечора «Картинки з виставки» 
М. Мусоргського та «Весна священна» І. стравінського.

«Картинки з виставки» хореограф вирішив як сюрреалістич-
ний показ мод, під час якого у глядачів виникають в уяві різні 
образи і персонажі, а творцем цього дійства є відомий кутюр’є, 
який керує глядачами, немов маріонетками. Кілька гротескових 
епізодів поєднані між собою незмінним повторюваним музич-
ним рефреном  – перехід глядачів до іншої картини-історії, де 
вони висловлюють своє ставлення до того, що відбувається.

артисти зіткнулися з проблемою оволодіння хореографічною 
мовою балетмейстера, яка докорінно відрізнялася від того, що їм 
доводилося робити будь-коли. Хореографічний стиль р. Поклі-
тару ішов урозріз із класичними канонами, і тому, приступаю-
чи до постановки, він провів своєрідний кастинг, щоб з’ясувати, 
хто здатний швидше опанувати його хореографію. однак у своїй 
постановці р. Поклітару використав також пуантову техніку, що 
додало постатям дівчат-«глядачок» вишуканості й стильності.

Балет «Весна священна» поставлений на музику одноймен-
ного твору І.  стравінського, але хореограф повністю ігнорує 
програмність музики, розповідаючи свою історію, дуже близь-
ку реаліям сьогоднішнього часу. спектакль поставлений у сти-
лі жорсткого трагічного гротеску. основна тема вистави – кон-
флікт особистості й жорстокої сірої маси, який призводить до 
катастрофи. Події розгортаються у фантасмагоричній спеці-
алізованій школі, схожій на колонію суворого режиму, де учні 
з поголеними головами, одягнені в однакову зелену уніформу, 
бездумно виконують накази одіозного Вчителя. з цього бездуш-
ного натовпу виокремлюються Юнак і дівчина, які, закохавшись 
одне в одного, тікають до прекрасного лісу, де дають волю сво-
їм почуттям і насолоджуються свободою, скинувши навісну зе-
лену уніформу і вбравши голови віночками з лісових квітів. їх 
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щасливу ідилію перериває розлючений натовп у зелених робах 
на чолі зі зловісним учителем і Ватажком (за лібрето – суперни-
ком), який знищує закоханих. у постановці вистави відчуваєть-
ся вплив хореографії відомого своїми експериментами у жанрі 
постмодерну нідерландського балетмейстера Матса Ека, твор-
чість якого значною мірою надихає р. Поклітару. образ зомбо-
ваної, руйнуючої маси, яка стає смертельним знаряддям під ке-
рівництвом Вождя (у даному випадку – Вчителя) вражає своєю 
переконливістю та актуальністю. за словами Ю. станішевського, 
«створено збірний пластичний образ зомбованої юрби, що ска-
женіє, виявляючи тваринні інстинкти і войовничу заздрість до 
всього чистого, прекрасного, осяяного добротою і ніжністю»   1. 
дуже виразні сценічні образи в спектаклі створили т. Боровик і 
т. Білецька (дівчина), с. сидорський (Юнак), М. Мотков (супер-
ник), д. Клявін і В. Чуприн (учитель). 

у 2008 р. балетмейстер із санкт-Петербурга давид авдиш 
(колишній випускник Київського державного хореографічно-
го училища) поставив на сцені Національної опери спектакль 
«Майстер і Маргарита» за однойменним романом М. Булгакова. 
у музичній партитурі вистави використано музику різних ком-
позиторів – д. Шостаковича, Й.-с. Баха, г. Берліоза, а. П’яцоли, 
г. Малера, Ж. оффенбаха, аранжування вальсів Й. Штрауса та 
революційних пісень 20-х років ХХ ст. така музична полістиліс-
тичність, зумовлена композиційною багатошаровістю твору Бул-
гакова, потребувала особливої хореографічної мови, поєднання, 
а точніше, співіснування різних стилів – танцю модерн, класики, 
танцювальної автентики 20-х років, орієнтальної пластики, екс-
центрики та гротеску. Важливим музичним і хореографічним 
лейтмотивом спектаклю став марш, який уособлює жорстоку 
руйнівну силу. д. авдиш використовує оригінальні режисерські 
та хореографічні рішення, спектакль має великий інтерпрета-
ційний потенціал завдяки яскравим характерам персонажів. 
Прем’єра «Майстра та Маргарити» відбулася у Пермському те-
атрі опери та балету. Попередній успіх спектаклю на іншій сце-

 1 станішевський Ю. Національна опера україни 2001–2011. с. 43.
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ні стимулював колектив Національної опери до наполегливої 
та натхненної праці. Балетмейстер намагався мовою балетного 
театру висловити своє бачення геніального твору М. Булгакова, 
не вдаючись до буквального переказу його сюжету і виділивши 
тільки ключових дійових осіб.

у 2008 році в Національній опері балетмейстером л. Мясіним 
був поставлений балет на музику М. теодоракіса «грек зорба». На 
відміну від вищеописаного спектаклю «Майстер та Маргарита», 
основною рисою якого є полістилістичність  – музична, хорео-
графічна, видовищна, балет л. Мясіна характеризує стилістична 
єдність. синтез грецького фольклору та танцю модерн – основа 
хореографічної мови вистави. Єдність присутня також у музич-
ній партитурі (музика спершу була написана М. теодоракісом до 
однойменного фільму), у сценічному оформленні, в прискореній 
динаміці розвитку дії, що створює неослабну напругу в гляда-
ча. головні герої (а їх п’ятеро: зорба, джон, Марина, мадам Хор-
тонс і Маноліос) беруть на себе функції протагоністів у грецькій 
трагедії. 

висновки. розглядаючи репертуар Національної опери 2001–
2015 років, можна простежити деякі особливості в інтерпретації 
вистав. це стосується як балетної режисури, хореографії, так і 
традицій виконавської майстерності. 

основу репертуару Київської опери складають класичні ви-
стави, такі як «лебедине озеро», «спляча красуня» та «лус-
кунчик» П.  Чайковського, «Жізель» та «Корсар» а.  адана, 
«Баядерка», «дон-Кіхот» та «Пахіта» л.  Мінкуса, «сильфіда» 
Х. левенсхольда. Представлені спектаклі з класичної спадщини 
М. Фокіна «Шопеніана», «Видіння троянди» К.-М.Вебера, «Шехе-
разада» о. римського-Корсакова, «Петрушка» І. стравінського, 
які qдуть на сцені Національної опери у редакції, близькій до ав-
торської. Шедеври класичної спадщини потребують постійного 
оновлення, але важливо разом з вимогами часу враховувати сти-
льові особливості вистави, донести до глядача задум хореографа, 
який був її автором кілька століть тому. Нові редакції класичних 
спектаклів відзначаються виключним академізмом і професій-
ним підходом у роботі з музичною партитурою. В.  яременко, 
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який був головним балетмейстером театру у 2001–2011 роках., 
у постановках балетів «Корсар» і «раймонда» продемонстру-
вав тонке відчуття нюансів хореографічного стилю М.  Петіпа 
та Ж. Перро: авторська хореографія В. яременка органічно по-
єднується з кращими класичними фрагментами, які збережені 
без змін. В. яременко створює свою режисерську концепцію цих 
вистав, робить їх більш дієвими, драматичними, відмовляючись 
від архаїчної пантоміми (у роботі над лібрето балетмейстер кон-
сультувався з відомим українським культурологом, професором 
Ю. Корзовим). Постановки на київській сцені балетів М. Фокіна 
«Шехеразада» та «Петрушка», які здійснив В. яременко, свідчать 
про те, що балетна трупа Національної опери зберігає й успішно 
репрезентує на київській сцені та за кордоном спектаклі, які по 
праву можна віднести до класичної спадщини, хоча автором їх 
був видатний реформатор початку ХХ  ст., який виступав про-
ти усталених традицій балетного театру, рухаючись «проти те-
чії»  2 у своїх постановках В.  яременко спирався на потужний 
ансамбль провідних солістів, серед яких о. Філіпп’єва, т. Білець-
ка, г.  дорош, М.  Чепик, с.  сидорський, д.  Матвієнко, а.  гура, 
М.  Мотков, Є.  Кайгородов, Н.  Мацак, д.  Недак, Н.  домрачева, 
яна та ярослав саленки, В. Іщук та багато інших. Водночас спек-
таклі В. яременка характеризує жанровий аскетизм: разом із за-
старілими пантомімними сценами з них зникли яскраві розгор-
нуті сюїти характерних танців, а ті, що залишилися, поставлені 
дуже стилізовано. такий підхід характерний для європейської 
традиції постановок балетної класики останніх десятиліть.  

розвиток саме характерного начала і навіть підйом характер-
них образів на новій рівень відносно загальноприйнятої балет-
ної системи амплуа простежується у спектаклях В.  литвинова 
«Попелюшка» с. Прокоф’єва, «Ніч перед різдвом» Є. станковича 
(у новій редакції – «Вечори на хуторі біля диканьки»), «Панноч-
ка і Хуліган» на музику д. Шостаковича, «Буратіно або Чарівна 
скрипка» Ю. Шевченка, «лускунчик» П. Чайковського, що дало 
можливість самовираження для артистів характерного та демі-

 2  «Против течения» – назва мемуарної книги М. Фокіна.
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характерного жанру, таких як д. Клявін, І. Бродська, т. андреє-
ва, В. Чуприн, І. Буличов, о. Шаповал та інші, а провідним кла-
сичним танцівникам – розширити межі свого основного амплуа, 
збагативши його рисами характерності.

Практика останніх двох десятиліть показала, що виконавське 
мистецтво трупи Національної опери піднялося на якісно новий 
рівень, у чому важливу роль зіграв розвиток балетної освіти на 
україні, а також поповнення репертуару новими виставами, як 
сюжетними, так і безсюжетними, що потребуює від артистів ви-
сокого рівня професійної підготовки та образного, пластичного 
мислення для інтерпретації складних завдань як сучасної хоре-
ографії, так і класичної спадщини.

Значення творчості а. Шекери  
для розвитку українського балетного театру.  

режисура, хореографія і виконавська майстерність
творчість видатного хореографа а. Шекери займає особливе 

місце в історії українського балету. Він створив свій унікальний 
авторський хореографічний стиль, який у мистецтвознавстві на-
зивають «шекерівським». Його вистави відкривають нову епоху 
у балетній режисурі: перехід від принципів хореодрами до сим-
фонічної драматургії, створення танцювальної та драматургіч-
ної поліфонії. 17 травня 2015 року Національна опера і вся укра-
їнська театральна громадськість відзначили 80-річчя від дня 
народження а. Шекери. сам балетмейстер не дожив до цієї події: 
він помер на 65 році життя 30 березня 2000 року в самому роз-
квіті творчої діяльності, повний натхнення і планів на майбутнє, 
які, на жаль, залишилися нездійсненними. а. Шекера залишив 
велику мистецьку спадщину у вигляді вистав, що прикрашають 
сцени Національної опери україни та інших українських та за-
кордонних театрів, де балетмейстер працював протягом свого 
життя, а також теоретичних праць, режисерських експлікацій, 
записів танцювальних фрагментів тощо. Вивчення та осмислен-
ня цієї спадщини так само, як і збереження в репертуарі кращих 
вистав а. Шекери мають неоціненне значення як для розвитку 
виконавського мистецтва нових поколінь артистів, так і для 
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формування нової генерації хореографів, вихованої на кращих 
традиціях балетмейстерського мистецтва.

Найкращі спектаклі а.  Шекери (а загалом у доробку балет-
мейстера більше 40 вистав) відкрили нову епоху в балетній ес-
тетиці та, пройшовши випробування часом, стали хрестоматій-
ними. Неможливо представити репертуар Національної опери 
без таких масштабних балетних шедеврів, як «ромео і джульєт-
та» с. Прокоф’єва, «спартак» а. Хачатуряна, «лебедине озеро» 
П. Чайковського, «легенда про любов» а. Мелікова. а. Шекера 
був також майстром малих форм: варто згадати його яскраві по-
становки хореографічних картин в операх «Пікова дама» П. Чай-
ковського, «Князь Ігор» о. Бородіна, «золотий обруч» Б. лято-
шинського, «сорочинський ярмарок» М. Мусоргського. у своїй 
інтерпретації «Болеро» М.  равеля балетмейстер за 18 хвилин 
сценічного часу представляє перед глядачами повну драматизму 
боротьбу почуттів трьох головних персонажів у супроводі ар-
тистів кордебалету, які виконують кілька періодично повторю-
ваних комбінацій в іспанському стилі, причому кожна нова гру-
па вступає з початком наступної ритмічної фігури, що створює 
надзвичайний зріст емоційної напруги. знання законів балетної 
режисури допомагало а.  Шекері створювати по-справжньому 
дієві спектаклі з логічно побудованими характерами героїв, ана-
логи яким можна знайти в реальному житті, але змальованими 
виключно за допомогою виразних засобів умовного балетного 
театру. Його хореографія відзначалася виключною музикальніс-
тю, тонким відчуттям не тільки метро-ритмічної структури, а й  
інструментальної фактури твору, що є дуже важливою умовою 
для розкриття характеру музики і задуму композитора через 
танець і пантоміму. танець і пантоміма у спектаклях а. Шеке-
ри дуже тісно співіснують, причому пантоміма стає, за виразом 
М. габовича, «однією з форм існування танцю»  3. Балетмейстер, 
вихований на традиціях хореодрами, продовжує використовува-
ти її найкращі надбання в царині дієвого танцю та балетної дра-
матургії, але відмовляється від побутової конкретики, віддаючи 

 3 станішевський Ю. Національна опера україни... с. 414.
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перевагу поетиці танцю. за словами того ж М. габовича, «дра-
матургія, причинний зв’язок подій наближається до поетичного 
способу висловлювання. Виникає також принцип наскрізного 
розвитку дії, хореографічного викладу, тобто те, що іноді нази-
вають симфонічною драматургією…»   4. а.  Шекера був новато-
ром у хореографії, створивши свій оригінальний стиль, і почерк 
майстра позначається на всіх його творіннях, незважаючи на їх 
несхожість і жанрову різнобарвність.

а. Шекера закінчив Пермське хореографічне училище (педа-
гоги Є. гейденрейх та Ю. Плахт) у 1956 році і до 1959 року пра-
цював солістом Пермського театру опери та балету, де в його 
репертуарі були як провідні класичні, так і характерні партії. 
у  1964  році а.  Шекера закінчив балетмейстерське відділення 
гІтІсу (Москва), де його педагогом був р. захаров, автор знаме-
нитого «Бахчисарайського фонтану», який розробив теоретичну 
базу балету-хореодрами. у 1964–1966 роках а. Шекера був балет-
мейстером львівського театру опери та балету ім. І. Франка, де 
поставив свої перші балети, серед яких «стежкою грому» К. Ка-
раєва (1963, дипломна робота), «лілея» К.  данькевича (1964), 
«Попелюшка» (1965), «спартак» (1966), «Відьма» В.  Кирейка та 
«досвітні вогні» л. дичко (обидва – 1967 р.). у 1966 році а. Ше-
кера переїхав до Києва, де працював балетмейстером Київсько-
го театру опери та балету ім. т. г. Шевченка (нині – Національ-
на опера україни) до останніх днів свого життя. за цей період 
він двічі очолював балетну трупу  – був її головним балетмей-
стером: у 1974–1977 роках та у 1994–2000 роках. Балетмейстер-
ським дебютом а.  Шекери на київський сцені став спектакль 
«легенда про кохання» а.  Мелікова. Прем’єра цього балету в 
постановці Ю. григоровича відбулася на сцені ленінградського 
академічного театру опери та балету ім. с. М. Кірова (нині Ма-
ріїнський театр). спектакль а. Шекери має той самий сценарний 
план і партитуру, але відрізняється хореографічною лексикою. 
Балетмейстер поєднав східну чуттєву орнаментальність поз із 
класичною гармонією ліній, використав багато акробатичних 

 4 станішевський Ю. Національна опера україни... с. 414.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



467

Інтеграція українського балетного мистецтва....

елементів, силових підтримок. драматичний злам корпусу на-
буває особливої графічної виразності завдяки вдало вибудова-
ному профільному ракурсу (цей прийом вдало використано і в 
інших постановках а. Шекери). у «легенді про кохання» поряд 
із головними героями, характери яких виписані з особливою до-
сконалістю, кордебалет стає рушійною силою балетного дійства: 
його роль не декоративно-зображальна, а дієва, що потребує від 
артистів образного мислення. Найбільш показовим є монолог 
Махмене-бану з жіночим кордебалетом, який символізує сумні 
нав’язливі думки цариці, що передано ідеальною синхронністю 
рухів усіх виконавиць. у сцені ходи воїнів застосовано прийом 
хореографічної поліфонії, де кожен учасник, з’являючись на сце-
ні, починає виконувати одну й ту ж саму комбінації, причому 
фази її виконання у танцюючих поряд не співпадають. у «леген-
ди про кохання» було тривале сценічне життя, спектакль понов-
лювався двічі: у 1993 році після реконструкції Національної опе-
ри, та у 2010 році. остання редакція «легенди» з’явилася на сцені 
Національної опери вже після смерті балетмейстера завдяки 
зусиллям Е. стебляк, вдови а. Шекери, учасниці багатьох його 
спектаклів та незмінного педагога-репетитора, яка з виключною 
коректністю і пієтетом перенесла на столичну сцену цей пре-
красний спектакль.

з балетом «ромео і джульєтта», який був поставлений у 
1971 році, пов’язане міжнародне визнання а. Шекери як хорео-
графа: за цей спектакль він у 1991 році отримав золоту медаль 
ЮНЕсКо. Відомий мистецтвознавець Ю. станішевський ставив 
а. Шекеру в один ряд із джоном Кранко та Юрієм григорови-
чем  – найбільш значимими сучасними хореографами. дійсно, 
творчість а. Шекери та Ю. григоровича розвивалась паралельно: 
вони керувалися новими досягненнями у балетному виконав-
стві, принципами наскрізного розвитку, симфонічної драматур-
гії, ставили спектаклі за однаковими лібрето і партитурами, але 
хореографічне й режисерське втілення цих вистав зовсім різне: 
це оригінальні вистави.

Е. стебляк, вдова а. Шекери, н. а. україни, педагог-репетитор 
Національної опери розповідає: «зазначу, що “спартаківський” 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



468

Єва Коваленко

сюжет Шекера реалізував на сцені ще до того, як у Великому театрі 
з’явилася постановка Юрія григоровича. уперше до цієї теми він 
звернувся, коли ще працював у львівському театрі опери і балету 
[у 1966. – Є.К.]. Через кілька років поставив балет Хачатуряна в Ки-
єві [у 1977. – Є.К.] – і цей спектакль вийшов у нього зовсім іншим, 
ніж львівський. у цьому геніальність Шекери – він ніколи не по-
вторював навіть самого себе, не кажучи вже про те, щоб копіюва-
ти інших хореографів»  5. детальний аналіз київської постановки 
«спартака» з розглядом режисерської концепції, хореографічного 
втілення та інтерпретації ключових образів вистави різними ар-
тистами дає Ю. станішевський у монографії «Національна опера 
україни»  6. серед перших виконавців головних партій В. Клочко, 
В. лебідь, В. Федотов (спартак), В. Ковтун, М. Прядченко (Красс), 
л.  сморгачова, Е.  стебляк, т.  Боровик (Фрігія), Н.  семизорова, 
а. лагода, л. Шатілова, р. Хилько (Егіна). 

Приступаючи до постановки «ромео і джульєтти»  (1971), 
а.  Шекера також не став орієнтуватися на класичний спек-
такль л. лавровського та на київську постановку В. Вронського 
(1955 р.), відстоюючи свою концепцію. Ю. станішевський назвав 
постановку а. Шекери «дійсно новаторською», такою, що «стала 
мистецьким явищем не лише в житті столичного колективу, а й 
всього сучасного балетного театру»  7. Про це свідчить відзначен-
ня спектаклю у 1972 році на Всесоюзному огляді-конкурсі пер-
шою премією, великий успіх на гастролях у японії в 1974 році, 
у 1976 році – на сцені Великого театру, нагородження золотою 
медаллю ЮНЕсКо. за словами Е.  стебляк, тільки в київській 
постановці «ромео і джульєтти» використана авторська парти-
тура с. Прокоф’єва, яку а. Шекера отримав особисто від дири-
гента Великого театру геннадія рождественського. Балетмейстер 
намагався розкрити образну природу музики хореографічними 
засобами. у «танці лицарів» а. Шекера використовує характер-

 5 Наконечная с. Полифония танца. Вторая половина марта в Национальной 
опере пройдёт под знаком анатолия Шекеры. Еженедельник 2000. № 11 (598), 
16–22 марта 2012 г. URL : http://2000.net.ua/2000/aspekty/art/78970.

 6 станішевський Ю. Національна опера україни... с. 452–455.
 7 там само. с. 440.
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ний жест піднятої руки, яка зловісно виростає над головою і 
різко падає вперед, немов розчавлюючи ворога. це зовсім інша 
інтерпретація теми ворожнечі Монтеккі та Капулетті з нерво-
вою синкопованою головною темою та важким поступом басів, 
ніж середньовічний «танець із подушками» із церемоніальними 
поцілунками, який дуже ретельно відтворив у своїй постановці 
л. лавровський і який обов’язково вивчається учнями хореогра-
фічного училища на уроках історичного танцю. за словами само-
го л. лавровського, при постановці танцю на балу він викорис-
тав опис оригінального англійського танцю ХVI ст. – так званого 
танцю з подушкою  8. В інтерпретаціях сцен поєдинків а. Шеке-
ра відмовився від бутафорської зброї, вирішивши їх виключно 
пластичними виражальними засобами, що не позбавило дію 
правдоподібності, а, навпаки, підсилило її драматизм за рахунок 
того, що рухи артистів, перед якими не стояло завдання освоєн-
ня складного і небезпечного реквізиту, стали більш виразними 
й розкутими, з’явилася можливість застосування несподіваних 
ракурсів та хореографічних рішень.  дуети головних героїв від-
значаються посиленою динамікою, емоційною наснаженістю, 
численними технічними підтримками, які, за виразом Ю.  ста-
нішевського, «немов підкреслювали нерозривність, внутрішню 
єдність закоханих»   9. сцена бігу джульєтти до патера лорен-
цо вирішена як пластичний етюд, де балерина своїми різкими 
пор-де-бра-розгойдуваннями надзвичайної амплітуди передає 
стрімкість руху й 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 уособлюють, за виразом Ю. станішевського, 
«високоосвічену молодь епохи Відродження»  10. 

 8 лавровский л. «ромео и джульетта» – история спектакля. документы. ста-
тьи. Воспоминания. Москва : Вто, 1983. 426 с.

 9 станішевський Ю. Національна опера україни... с. 442.
 10 там само. с. 443.
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Німецька газета «зюйддойчецайтунг» від 17 квітня 1992 року 
після успішного показу «ромео і джульєтти» на гастролях у Ні-
меччині відзначила постановку а.  Шекери як одну з кращих у 
світі. «Проникливе розуміння стилістики прокоф’євської пар-
титури зумовило граничну музикальність усієї постановки і ви-
шуканий ретельно розроблений хореографічний малюнок усіх 
навіть епізодичних персонажів. Велика балетна трупа киян, 
прикрашена сузір’ям яскравих акторських особистостей на чолі 
з оленою Філіп’євою (джульєтта) й Миколою Прядченком (ро-
мео) танцювала з повною емоційною віддачею, неначе на одному 
подихові. Балетмейстер і артисти створили новаторську виставу, 
яка підносить київську трупу до вершин балетного мистецтва 
сучасності і ставить її поряд із найкращими театрами світу». те 
ж саме можна віднести й до багатьох інших вистав а. Шекери. 

творчість а.  Шекери представляє собою цілу епоху в укра-
їнському балеті. Його можна назвати не тільки хореографом і 
навіть не тільки теоретиком, а філософом балетного театру. В 
останні роки свого життя балетмейстер відчув потребу переда-
вати свої знання і досвід талановитій молоді і організував свою 
творчу лабораторію  – курс в українській академії танцю для 
майбутніх хореографів. серед учнів а. Шекери був і н. а. укра-
їни В. яременко, який у 2000 році очолив балетну трупу Націо-
нальної опери. Великий інтерес представляють останні інтерв’ю 
а. Шекери та архівні записи, де він висловлює своє ставлення до 
мистецтва балету і перспектив його розвитку.

«опера й балет – нормативні. їх не можна звести до рівня ка-
баре, що роблять деякі режисери в гонитві за модними віяннями. 
Нас постійно заштовхують у якісь стилі й напрямки, перекону-
ючи, що це авангард – нове слово в балеті. я ж вважаю, що наша 
хореографічна школа сильна традиціями, і саме цим цікава усьо-
му світу. На сучасному етапі діапазон балетного театру окресле-
ний широкою амплітудою. Він вбирає в себе фольклорні форми 
танцю, мюзік-хольні, побутові, навіть фізкультурно-акробатич-
ні, елементи так званої вільної пластики тощо. Класичний балет 
асимілює в собі все це розмаїття, використовує як засіб збагачен-
ня й розвитку своїх внутрішніх законів, а балетний театр, анато-
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муючи своє ціле, розпадається на безліч напрямків, тенденцій, 
стилів. Кожен спектакль потребує копіткої праці. Щоб горіти, 
потрібен горючий матеріал. для танцівника це професійна еру-
диція. Без необхідних знань не можна починати репетиції»  11. 

Приступаючи до створення нового спектаклю, а.  Шекера 
завжди ставив перед собою питання, навіщо він потрібен, на-
скільки він буде сучасним. Його хвилювали спектаклі, які не-
суть у собі громадянський пафос, більш, ніж розважальні. Він 
казав: «Балетмейстер реалізує себе через акторів, і моє основне 
завдання – не стільки дати актору зручний для самовираження 
матеріал, скільки спрямувати його зусилля на творчий подвиг, 
щоб новий спектакль став відкриттям нових граней акторської 
індивідуальності»  12. 

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, в Іспанії на прес-
конференції мені поставили питання, чому таке консервативне 
мистецтво, як класичний балет, набуває все більшої популярнос-
ті. Парадокс, чи не правда? я думаю, що тут відбувається плута-
нина і підміна різних понять: консервативність у мистецтві – зо-
всім не образливе слово. Його часто плутають із архаїкою: коли 
щось архаїчне, то воно себе пережило, і, звичайно, потребує 
змін. але, скажіть мені, будь ласка, Біблія хіба не консервативна? 
але це в хорошому розумінні. Чому вона консервативна? тому, 
що вона несе стійкість, сталість критеріїв, що були напрацьовані 
людством протягом історії своєї багатовікової культури. але цю 
консервативність треба розуміти на діалектичному рівні: вона 
стабільна, вона стійка, але вона у кожний період може прояви-

 11 «горючий материал» анатолия Шекеры. сегодня знаменитому балету 
«спартак», созданному прекрасным украинским хореографом, исполняется 
четверть века. татьяна Полищук 17 мая, 2002. URL : http://www.day.kiev.ua/ru/
article/obshchestvo/goryuchiy-material-anatoliya-shekery.

 12 анатолій Шекера. до 70-річчя від дня народження (2015). URL : https://youtu.
be/KSAAOPyVeFQ.
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ти свої нові грані і мати можливість оновлюватися»  13. до цього 
можна додати, що а. Шекера, якого свого часу вважали одним із 
найсміливіших новаторів, який відкрив нову епоху в балетній 
естетиці другої половини ХХ ст., бачив джерело творчого онов-
лення українського балетного театру саме у збереженні та пере-
осмисленні класичної спадщини.

у своїх постановках класичних спектаклів а.  Шекера нама-
гався з максимальною коректністю зберегти найкращі сцени, 
цінність хореографії яких перевірена віками, і в той же час вне-
сти своє бачення загальної концепції вистави, щоб наблизити її 
до сьогодення. Балетмейстер ставив перед собою завдання дина-
мізації балетної дії, привнесення елементу дієвості навіть у сцени, 
які були за первісним задумом дивертисментними, поєднати їх 
внутрішньою логікою розвитку. у першому акті «лебединого озе-
ра» (постановка 1980 року) виконавці па-де-труа розігрують перед 
принцем інтермедію, показуючи, як він зустріне принцесу лебе-
дів, у яку закохається, а потім зрадить. цей епізод набуває смисло-
вого значення для драматургії спектаклю і перестає бути взятим 
окремо дивертисментним номером, а подруги принца грають ролі 
одетти та одиллії, тому хореографія жіночих варіацій, яку балет-
мейстер залишив незмінною, набуває образності – відповідно лі-
ричної і пристрасно-демонічної. у поновленому варіанті вистави 
(1994 рік) а. Шекера відмовився від інтермедії та  повернувся до 
класичної постановки па-де-труа у постановці К.сергєєва. орке-
строва купюра у четвертій, фінальній картині (перед сценою бурі) 
сприяє нагнітанню емоційної напруги.

останньою постановкою а. Шекери стала «Коппелія» з вір-
туозними візерунками класичних варіацій, блискучою харак-
терною сюїтою, веселими танцями дітей, загальною атмосферою 
радості й щастя, де справжня любов завжди перемагає.  

спектаклі а. Шекери, які йдуть на сцені Національної опе-
ри, користуються великим успіхом. Е.  стебляк, вдова ба-
летмейстера і постійний педагог-репетитор його вистав, до-
кладає максимум зусиль для збереження його хореографії. 

 13 анатолій Шекера. до 70-річчя від дня народження (2015)...
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Кожного року проводиться фестиваль вистав а.  Шекери, 
у листопаді 2002 року Національна опера україни і Національ-
ний центр Міжнародного інституту танцю при ЮНЕсКо засну-
вали премію імені анатолія Шекери, якою відзначаються май-
стри балету  – танцівники, балетмейстери, які внесли великий 
вклад у розвиток українського балетного мистецтва. лауреатами 
премії імені а. Шекери стали н. а. україни о. Філіп’єва, прем’єр 
балету сербської національної опери Костянтин Костюков, який 
починав свою танцювальну кар’єру на сцені Національної опе-
ри, н. а. україни В. яременко, художній керівник балету (2000–
2011), учень а. Шекери, н. а. україни В. Писарев, прима-балерина 
Македонського оперного театру таня Вусич-тодоровська  – ви-
конавиця головних партій у балетах «спартак» та «распутін» 
Є. станковича, поставлених а. Шекерою в скоп’є, н. а. україни 
М. Мотков, В. Щербаков, о. голиця, В. Федотов, один із перших 
виконавців ролі спартака, балетмейстер трупи російський балет 
орландо (сШа), д. Клявін тощо. 

вплив творчості а. Шекери на розвиток  
виконавської майстерності артистів балету

як уже зазначалося вище, а.  Шекера сформував не просто 
нову хореографічну лексику, а новий засіб хореографічного ви-
словлювання, що потребувало і формування іншого відношення 
артистів до виконуваної хореографії. говорячи про балетного 
танцівника, навіть про виконавця маленької за значенням пар-
тії, балетмейстер завжди вживав слово «актор», маючи на увазі 
завдання перевтілення у роль, яке перед ним стоїть. у побудові 
масових сцен а. Шекера бачив в ансамблі кожного виконавця як 
окрему індивідуальність, виділяючи перспективних танцівни-
ків невеликим соло, яскравою акторською мізансценою. звичай-
но, іноді балетмейстер залишав місце для імпровізації, або так 
званої самоорганізації артистів. В інших сценах значення має 
саме чіткий сценічний малюнок, балетмейстер навіть придумав 
визначення «мислити малюнком». як видно з описуваних вище 
прикладів композицій масових сцен у «Болеро» та «легенді про 
кохання», а. Шекера дуже майстерно використовував принцип 
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хореографічної поліфонії: він мав унікальну здатність в уяві ба-
чити одночасно усі 16 або 32 пар виконавців і простежити траєк-
торію кожної з них. завдяки такому композиційному прийому 
сцена була завжди живою, наповненою диханням. Приклад такої 
хореографічної поліфонії – постановка вальсу в балеті г. Берліо-
за «Фантастична симфонія» або вальс із більш раннього балету 
«Прометей» на музику Є. станковича.

а. Шекера у своїх виставах формував прекрасний акторський 
ансамбль, максимально використовуючи творчі можливості ар-
тистів і розкриваючи їх індивідуальність. спектаклі а. Шекери 
стали прекрасною школою акторської майстерності і професіо-
налізму для кількох поколінь артистів, серед яких провідні митці 
українського та світового балету, такі як В. Калиновська, Е. сте-
бляк, В. Ковтун, л. сморгачова, а. гавриленко, В. Федотов, Н. се-
мізорова, М.  Прядченко, І.  задаянна, т.  Боровик, о.  Філіп’єва, 
о. голиця, М. Мотков, г. дорош, М. Чепик, К. Кухар та о. стоя-
нов, І. Буличов, І. Мамонов, т. голякова та багато інших. 

 для В.  Калиновської, першої виконавиці Махмене-бану у 
«легенді про любов», ця партія стала однією з найулюбленіших. 
у цьому спектаклі, і, зокрема, у вирішенні цієї партії а. Шеке-
ра відмовився від мімічної акторської гри, зосередившись на 
пластиці тіла: лице балерини закрито напівмаскою, а аскетич-
ний костюм позбавлений декоративних деталей, з якими асоці-
ювалася традиційна балетна східна розкіш. Балерина передає 
душевний стан своєї героїні виключно засобами пластичної ви-
разності, основою якої стає віртуозне володіння технікою кла-
сичного танцю. «Після “легенди” я була повністю виснажена, 
спустошена,»  – зізнається балерина. Перед артисткою стояло 
завдання емоційного наповнення кожного жесту, кожного тан-
цювального елементу, що одночасно забирало багато фізичних 
сил і давало невичерпний запас творчої енергії для розкриття 
образу. спектаклі а. Шекери були цікаві для артистів не тільки 
оригінальним хореографічним стилем, а можливістю прожити 
на сцені життя персонажа.

у репертуарі Е. стебляк було багато провідних партій у кла-
сичних і сучасних балетах. Прекрасна класична школа, віртуоз-
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не володіння технікою, артистизм і відчуття стильових нюансів 
спектаклю дозволили балерині створити цілу галерею неповтор-
них різнопланових сценічних образів: це і гордовита Франциска 
у «Блакитному дунаї», і ніжна Ширін у «легенді про любов», і 
темпераментна Вулична танцівниця у «дон Кіхоті», і стримано-
аристократична раймонда, і багато інших. Е. стебляк  не тіль-
ки була прекрасною виконавицею головних ролей у спектаклях 
а. Шекери, а й знала їх «зсередини», засвоїла творчі принципи 
хореографа, що допомагало їй у роботі репетитора, коли вона 
стала вводити до цих спектаклів нових виконавців. у роботі з 
артистами Е.  стебляк намагається максимально розкрити ін-
дивідуальність кожного. завдяки співпраці з Е. стебляк відбу-
лося творче становлення таких талановитих артистів, як І.  за-
даянна, с. Приходько, К. Костюков, л. данченко, К. родіонова, 
о. Філіп’єва, о. голиця, К. Кухар, о. стоянов, В. Щербаков, І. Бу-
личов та багато інших. 

солістка Національної опери з. а. україни К. Кухар, для якої 
партія джульєтти у шекерівській виставі стала однією з найкра-
щих, відзначає: «спектаклі анатолія Федоровича дуже відріз-
няються від спектаклів інших балетмейстерів тим, що анатолій 
Федорович показував жіноче й чоловіче начало, тобто якщо це 
жінка, то це щось дійсно жіночне або пристрасне, темперамент-
не, але в цих спектаклях дуже чітко простежується різниця між 
чоловічим і жіночим балетом і відношення чоловіка до жінки 
в спектаклі»   14. дійсно, тема любові стала основною в творчос-
ті а. Шекери, тому у своїй хореографії він знаходить безліч ви-
ражальних засобів для змалювання відтінків цього прекрасного 
почуття – від піднесеної романтики до жагучої пристрасті, еро-
тичності. Він сформував своєрідну систему амплуа, принципа-
ми якої керувався не тільки при виборі акторів для своїх вистав, 
а і як керівник балетної трупи, якому належить провідна роль у 
формуванні творчого обличчя колективу. у цій системі знахо-
дилося місце і для провідних танцівників, і для класичних со-
лістів та корифеїв, для деміхарактерних і характерних солістів, 

 14 анатолій Шекера. до 70-річчя від дня народження (2015)...
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мімічних акторів. анатолій Федорович приділяв велику увагу 
не тільки фізичним даним та технічній майстерності артиста, а 
й його сценічній фактурі: балетмейстер мав діже чіткі критерії 
щодо зовнішнього вигляду балетного прем’єра і був достатньо 
консервативним.

система амплуа в балетному театрі склалася ще в епоху кла-
сицизму, але самі ці амплуа з часом трансформувалися. В епоху 
преромантизму К.  Блазис пише про жанри серйозний або ге-
роїчний, деміхарактерний та комічний або пасторальний (про-
тотипом цього жанру К. Блазис вважає «ті звичайні рухи, що в 
усі часи й у всіх народів називаються танцями»)   15. основним 
критерієм для визначення амплуа (тобто здібностей у виконанні 
танців певного жанру) К. Блазис вважав зріст, зовнішність тан-
цівника і особливості будови зв’язок і м’язів ніг. Ф. лопухов та-
кож вважав, що система амплуа повинна існувати в балетному 
театрі.

 а. Шекера теж додержувався деяких принципів. Наприклад, 
виконавцями партії спартака були, як правило, танцівники 
атлетичної статури  – В.  Клочко, В.  Федотов, а.  Козлов, пізні-
ше – І. Мамонов, К. Костюков, І. Буличов, а. гура та інші, адже 
ця постать є головною в спектаклі: виразні жести спартака, що 
кличуть на боротьбу, повинні читатися навіть із останнього 
ряду галерки, а стрибки – буквально розривати простір сцени, 
причому в техніці стрибка має значення не чистота позиції (хоча 
класичні позиції а. Шекера не відміняє), не баллон (паріння над 
землею), а прагнення подолати земне тяжіння.

Велике значення а.  Шекера приділяв акторській індивіду-
альності. Балерині І. задаянній саме спектаклі а. Шекери до-
помогли реалізувати свій акторський потенціал. В.  туркевич 
писав: «дебют Ірини задаянної в партії джульєтти став від-
криттям для балетоманів, які бачили цю виставу за участі при-
мадонн людмили сморгачової та тетяни таякіної, де, здавалося 
б, немає можливості донести щось нове і більш яскраве. а зада-

 15 К. Блазис. искусство танца. Классики хореографи. л.; М. : искусство, 1937, 
с. 127.
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янна змогла! глядач відчув у її танці невимовно ніжне звучан-
ня ледь вловимого павутиння незбагненності щастя. у коханні 
її джульєтта розкривала своє серце не тільки ромео, а й усьому 
світу»   16. Відомий мистецтвознавець також відзначає створе-
ні І. задаянною образи Фрігії у «спартаку», Ширін у «легенді 
про любов», Жізелі в однойменному балеті а. адана як такі, що 
«принесли славу не тільки їй як балерині, але й збагатили укра-
їнське балетне виконавське мистецтво»   17. з партією Жізелі 
пов’язаний успіх молодої балерини на Міжнародному конкурсі 
артистів балету у Варні (Болгарія), де вона одержала бронзову 
медаль. голова журі Ю. григорович був вражений тендітністю 
й грацією І. задаянної, яка своєю зовнішністю та виконавським 
стилем була схожа на Наталю Бессмертнову, дружину знаме-
нитого балетмейстера. свою конкурсну програму І.  задаянна 
готувала з Е.  стебляк, яка стала постійним репетитором ба-
лерини. робота з Е. стебляк допомогла молодій артистці, якій 
спочатку не вистачало стабільності, не тільки вийти на новий 
рівень технічної майстерності, оволодіти прийомами, без яких 
неможливе виконання таких складних партій, як одетта-одил-
лія у «лебединому озері», аврора у «сплячій красуні», Клара у 
«лускунчику» та багато інших, що з’явилися в репертуарі Іри-
ни, а й осмислити кожну партію, кожен рух на сцені. Пам’ятаю, 
як І. задаянна роз’яснювала нам – учням КдХу сцену сватання 
Париса з «ромео і джульєтти», яку ми готували для екзамену 
по акторській майстерності. «ти не просто витягуєш руку: цим 
жестом ти ніби відсуваєш його, будуєш між вами кордон». ар-
тистка розкривала образну природу жестів, яка була закладена 
постановником. творчість І. задаянної була яскравим явищем 
в українському балетному мистецтві, але її сценічна кар’єра 
не була тривалою. Неймовірні фізичні навантаження підірва-
ли тендітний організм балерини, яка була фанатично віддана 
професії і прагнула танцювати якомога більше, незважаючи на 

 16 туркевич  В. обожженные крылья сильфиды. день. 10 июня 2008.URL  : 
http://www.day.kiev.ua/ru/article/den-ukrainy/obozhzhennye-krylya-silfidy.

 17 там само.
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проблеми зі здоров’ям, травми. І.  задаянна залишила сцену у 
2000 році, стала працювати балетмейстером у Національному 
академічному драматичному театрі ім. І. Франка, де здійснила 
кілька яскравих постановок танцювальних сцен. у  2005  році 
вона померла, залишившись у пам’яті колег світлою і щирою 
людиною, яка «жила заради сцени і мистецтва, розкриваючи 
йому своє гаряче серце…»  18.

ольга голиця прийшла до балетної трупи Національної 
опери у  2006 році, і хоча їй не довелося працювати особисто 
з а.  Шекерою, його спектаклі зіграли дуже важливу роль у 
становленні її індивідуальності. о.  голиця прийшла до теат-
ру вже сформованою балериною: її перші виступи у сольних 
партіях відзначалися впевненістю, стабільністю, академічною 
манерою виконання, емоційністю та чарівністю молодості. Ви-
пускниця вже мала неабиякий сценічний досвід: вона взяла 
участь у кількох престижних балетних конкурсах, де отрима-
ла нагороди: «Юність балету» у 2001  році  – І  премія, «артек» 
у 2002 році – ІІІ премія, Міжнародний конкурс ім. с. лифаря 
(Київ, 2004  р.)  – І  премія, «Ваганова-PRIX» (санкт-Петербург, 
2006 р.) – ІІІ премія. Молодій балерині одразу стали доручати 
технічні сольні партії  – па-де-труа в «Корсарі», «лебединому 
озері», «Баядерці», подруги в «дон Кіхоті» тощо. репетитором 
о. голиці одразу стала Е. стебляк, яка побачила в ній потенці-
ал не тільки віртуозної провідної танцівниці, а й справжньої 
творчої особистості, інтелектуально й емоційно обдарованої, 
здатної висловити свої почуття мовою художніх образів, зокре-
ма, і в спектаклях а. Шекери. Педагогу було приємно працюва-
ти з молодою артисткою: у неї не було проблем з опануванням 
техніки танцю, а нові зауваження вона дуже швидко фіксува-
ла  – цю рису відзначали всі репетитори й балетмейстери, які 
працювали з о.  голицею. тендітність порцелянової статуетки 
приховувала неабияку фізичну витривалість: балерина, яка 
була багато зайнята в репертуарі й цілий день проводила в ре-
петиційному залі, кожен день приходила на урок на півгодини 

 18 туркевич В. обожженные крылья сильфиды...
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раніше, щоб виконати цілий комплекс додаткових вправ, і за-
ймалася до кінця навіть після складного спектаклю. дебютною 
головною роллю о. голиці на сцені Національної опери стала 
Білосніжка у дитячому балеті Б.  Павловського «Білосніжка і 
семеро гномів», а зараз у її репертуарі одетта-одиллія у «ле-
бединому озері», Клара у «лускунчику», аврора у «сплячій 
красуні», Жізель, сванільда у «Коппелії», раймонда, лілея та 
інші. о.  голиця  – балерина лірико-романтичного плану. осо-
бливе місце в її творчості займає робота над спектаклями а. 
Шекери – «ромео і джульєттою», «спартаком», «легендою про 
любов», «Болеро», де вона майстерно передала найтонші ню-
анси зміни душевних станів своїх героїнь  – джульєтти, Фрі-
гії, Ширін, дівчини в білому, показала розвиток цих образів, 
виявивши при цьому надзвичайну пластичну обдарованість і 
глибинну емоційність. у 2011 році о. голиця отримала премію 
імені а.  Шекери за вклад у розвиток української хореографії. 
у  2012 році знаменита балерина Н.  Макарова, яка здійснила 
свою постановку «Баядерки» в Національній опері, довірила 
виконання партії Нікії на прем’єрі саме о. голиці, побачивши 
в цій балерині великий творчий потенціал і бажання вчити-
ся. На прикладі о. голиці видно, яке значення для успішного 
сценічного шляху і розкриття індивідуальності балерини має 
поєднання усіх необхідних факторів – природних здібностей, 
школи, витривалості, набування сценічного досвіду і, звичайно 
ж, робота з досвідченим наставником. 

Підсумовуючи все вищесказане про а.  Шекеру, слід додати, 
що його хореографія відома не тільки в нашій країні, але й за 
кордоном, адже балетмейстер здійснив постановки своїх бале-
тів в анкарі (турція), скоп’є (Македонія), Белграді (сербія) та 
Кракові (Польща), де вони йдуть із незмінним успіхом. у хорео-
графа був надзвичайний авторитет у балетному світі: він був од-
ним із ініціаторів заснування в Києві академії танцю – вищого 
навчального закладу для підготовки кваліфікованих балетмей-
стерів і педагогів-репетиторів, де сам був керівником балетмей-
стерського курсу. а. Шекера неодноразово був членом журі Між-
народного конкурсу артистів балету і хореографів ім. с. лифаря. 
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майстри балетного мистецтва україни  
в світовому контексті

якщо у попередньому розділі мова йшла про численні фес-
тивалі, конкурси, які сприяють взаємозбагаченню української й 
зарубіжних балетних культур, утворенню нових стилів, жанрів, 
хореографічних засобів виразності, а також характеристиці ре-
пертуару Національної опери доби незалежності, де представ-
лені вистави, різні за стилістикою й інтерпретаційним потенці-
алом, висвітлені особливості праці балетмейстера на прикладі 
творчості а. Шекери, то даний розділ присвячено талановитим 
виконавцям  – провідним солістам Національної опери, твор-
чість яких припала на означений період.

Місія солістів балету полягає у своєрідній персоніфікації 
творчих здобутків балетного мистецтва певної епохи. Із імен 
майстрів балету, які визначали творче обличчя Національної 
опери після здобуття україною незалежності 1991 року, репре-
зентуючи українське хореографічне мистецтво, одним із перших 
треба назвати ім’я народної артистки україни олени Філіп’євої, 
прийнятої до трупи театру після закінчення Київського держав-
ного хореографічного училища в 1988 році, де її педагогом була 
з. а. україни а. Кальченко. 

дебют о. Філіп’євої на київській сцені в партії Жізелі відбув-
ся, коли вона ще навчалася у випускному класі: театр від’їжджав 
на гастролі до японії, а запрошена солістка, яка повинна була 
танцювати партію Жізелі, захворіла. у дуже стислий термін 
(близько тижня) молодій випускниці довелося вивчити склад-
ний хореографічний текст і мізансцени спектаклю. Балерині 
вдалося створити своє трактування цього безсмертного образу. 
о.  Філіп’єва успішно провела спектакль, підкоривши глядачів 
своєю неймовірною легкістю, елевацією у великих стрибках, якої 
вона досягала за рахунок концентрації сили ніг при зовнішньо-
му спокої рук і корпусу, що створювало ілюзію невагомості. ра-
зом з тим у виконавському стилі молодої балерини можна було 
зауважити риси атлетичної манери – широту, виразність жестів, 
стрімкість обертань. Після такого дебюту і глядачам, і колегам 
стало ясно, що до театру прийшла майбутня зірка балету. Не 
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дивно, що молода випускниця одразу стала солісткою балету і їй 
стали доручати складні сольні партії. Щодо партії Жізелі, то ця 
роль стала однією з найулюбленіших у репертуарі о. Філіп’євої.

На початку кар’єри балерина взяла участь в гастролях На-
ціональної опери до Франції із цим спектаклем. у перші роки 
роботи о. Філіп’єва інтенсивно набувала сценічного досвіду: в її 
репертуарі з’явилися складні сольні варіації у «лебединому озе-
рі», «Пахіті», «сплячій красуні», партія Королеви-мачухи в ба-
леті «Білосніжка та семеро гномів», Клеопатра в картині «Валь-
пургієва ніч» з опери Ш. гуно «Фауст» у постановці г. Майорова. 
головний балетмейстер В.  литвинов залучав молоду артистку 
до участі в нових постановках. Вона була серед перших викона-
виць партії Попелюшки в однойменному балеті с. Прокоф’єва. 
у балеті «дон Кіхот» о. Філіп’єва репетирувала одразу партії по-
друг, Вуличної танцівниці та Кітрі. На початку творчого шляху 
о.  Філіп’євій пощастило працювати зі знаменитою балериною, 
н. а. срср о. Потаповою, і на цей період припадають перші успі-
хи балерини на конкурсах. так, 1989 року о. Філіп’єва отримала 
ІІІ премію на Московському міжнародному конкурсі артистів 
балету: у своїй конкурсній програмі вона блискуче виконала 
ефектну варіацію з балету «лауренсія». у репертуарі балерини 
з’явилися провідні партії в балетах класичного репертуару: одет-
та – оділія в «лебединому озері», Клара в «лускунчику», аврора 
в «сплячій красуні», Кітрі в «дон Кіхоті», Нікія, гамзатті в «Ба-
ядерці», Мавка в «лісовій пісні». Важливим етапом у творчому 
доробку о. Філіп’євої були балети а. Шекери, де вона змогла про-
явити не тільки свою технічну досконалість, а й акторську об-
дарованість, пластичну виразність в образах джульєтти, Егіни 
(«спартак» а. Хачатуряна), Мехмене-Бану («легенда про любов» 
а. Мелікова), дівчини («Фантастична симфонія» г. Берліоза). 

у 1994 році о. Філіп’єва взяла участь у конкурсі «Майя», де 
отримала золоту медаль. разом із виконанням класичної хорео-
графії в умови конкурсу входило виконання постановки на му-
зику з «Кармен-сюїти» Ж. Бізе – р. Щедріна. о. Філіп’єва разом із 
солістом Національної опери І. Мамоновим виконали хореогра-
фічну мініатюру «Кармен» у постановці с. Швидкого, яка була 
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визнана найкращою. у цьому номері балерині вдалося дуже точ-
но відтворити задум хореографа, передавши контраст графічної 
експресії чітких поз із невпинним ритмічним рухом: партнери 
досягли ідеальної синхронності в ритмі й у ракурсах і сприйма-
лися як єдине ціле, а вдало дібрані костюми – широкі чорні мо-
дерні спідниці надзвичайно ефектно підкреслювали пластичну 
виразність рухів танцівників. «Кармен» у постановці с. Швид-
кого залишилася в концертному репертуарі о. Філіп’євої, і вона 
часто з успіхом виконує цей номер. 

зустріч з уславленою Майєю Плісецькою та її визнання зігра-
ли важливу роль у творчій долі балерини. М. Плісецька стала за-
прошувати о. Філіп’єву на гастролі за участі зірок світового ба-
лету, що сприяло зростанню міжнародного авторитету молодої 
танцівниці. Партнерами балерини були, зокрема, зірки балету 
П. дюпон, М. цискарідзе, Ф. рузиматов – прем’єр Маріїнського 
та Михайлівського театрів (санкт-Петербург) та багато інших. 
М. Плісецька також підготувала з о. Філіп’євою партію Кармен у 
«Кармен-сюїті» Ж. Бізе – р. Щедріна, першою виконавицею якої 
була вона сама. у  1996–1999  роках о.  Філіп’єва брала участь у 
міжнародних конкурсах артистів балету в Нагої (японія) і двічі 
здобула срібну медаль.

у  2001  році головним балетмейстером Національної опери 
став народний артист україни В. яременко, який високо цінував 
професіоналізм о. Філіп’євої, її неповторну творчу індивідуаль-
ність. у всіх постановках, які він здійснив на сцені Національної 
опери, о.  Філіп’єва була першою виконавицею. спочатку  – зо-
беїда у «Шехеразаді» М. римського-Корсакова, спектакль із хо-
реографічної спадщини М. Фокіна, Медора в «Корсарі» а. ада-
на, раймонда в однойменному балеті о.  глазунова, кокетлива 
сюзанна у  «Весіллі Фігаро» на музику В.-а.  Моцарта, зоресла-
ва в балеті за мотивами давньої історії «Володар Борисфену» 
Є. станковича. 

Водночас артистка була не тільки блискучою виконавицею: 
її технічний потенціал і необмежені пластичні можливості, по-
чуття стилю та артистизм значною мірою надихали балетмей-
стерів на створення вистав. так В. Ковтун, який 2003 року по-
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ставив у Національній опері «лілею» К.  данькевича, зауважив 
про о.  Філіп’єву, яка танцювала прем’єру спектаклю: «це зірка 
світового рівня, зірка світового класу. це геніальна балерина, 
дуже талановита людина, для якої можна ще ставити багато  
спектаклів». 

у репертуарі о. Філіп’євої також з’явилася партія ефектної та 
спокусливої балерини Карли в балеті а. рехвіашвілі «Віденський 
вальс». у  спектаклі «Майстер і Маргарита» о.  Філіп’єва над-
звичайно проникливо розкрила образ головної героїні роману 
М. Булгакова. роль Маргарити стала однією з найвдаліших робіт 
артистки останніх років. у балеті М. теодоракіса «грек зорба» 
вона була першою виконавицею партії Марини. у варіації Ма-
рини, яку супроводжує грецька народна мелодія і спів вокаліст-
ки, вражає її пластика рук із чітко окресленими положеннями 
долонь, немовби відкритих до неба. «олена Філіп’єва створює 
образ чарівної гречанки, демонструючи в танці внутрішню екс-
пресію й проникливий ліризм», – зазначав Ю. станішевський  19.

Балерині довелося працювати з багатьма педагогами та ба-
летмейстерами, й усі вони відзначають її здатність чітко фіксува-
ти зауваження. у балерини унікальна моторна пам’ять – пам’ять 
відчуттів, яку вона може швидко «увімкнути» навіть тоді, коли 
давно не танцювала партію. останніми роками балерина дуже 
успішно виступала в характерних партіях. це, зокрема, Кили-
на в «лісовій пісні», індуський танець у «Баядерці», еротичний 
етруський у «спартаку», лікеніон у «дафнісі і Хлої», Ніза та гел-
ла в «Майстрі і Маргариті». 

Кожен із цих виступів став подією в мистецькому житті: Ви-
конання о. Філіп’євої піднесло ці партії на вищий рівень порів-
няно з тим, який відведений їм за системою амплуа, де харак-
терні танці вважаються другорядними. артистка прагне більше 
танцювати, щоб завжди підтримувати професійну форму і бути 
прикладом для своїх учнів, адже вона вже почала свій шлях як 
педагог-репетитор Національної опери. о. Філіп’єва – балерина 
лірико-драматичного плану. 

 19 станішевський Ю. Національна опера україни... с. 190.
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Поряд із Філіп’євою слід назвати ганну дорош, яка закінчила 
Новосибірське державне хореографічне училище 1988 року (пе-
дагог а. Нікіфорова) і разом зі своїм чоловіком Максимом Чепи-
ком стала солісткою Новосибірського театру опери та балету. в 
1989 році. Коли Новосибірський театр опери та балету закрився 
на реставрацію, г. дорош і М. Чепик прийняли запрошення дні-
пропетровського театру, де працювали провідними танцівника-
ми з 1989 по 1999 рік. На цей період припадають перші перемо-
ги на конкурсах, міжнародне визнання дуету: дві срібні (Париж 
1990 р.; токіо 1991 р.), гран-прі (люксембург 1993 р.) і золоті ме-
далі (Будапешт 1994 р.). 

у 1999  році г.  дорош та М.  Чепик після перегляду в спек-
таклі «лебедине озеро» були прийняті до Національної опери. 
столичний театр збагатився новим високопрофесійним, ви-
хованим у найкращих традиціях класичної школи дуетом ви-
сокого рівня майстерності. творчий дует г. дорош і М. Чепика 
склався ще в училищі й існував до того часу, коли М. Чепик за-
вершив свою виконавську діяльність, перейшовши на посаду 
педагога-репетитора Національної опери. г.  дорош закінчила 
свою виконавську діяльність кількома роками пізніше й актив-
но займається викладацькою діяльністю. г. дорош – балерина 
лірико-романтичного амплуа, представницями якого в україн-
ському балеті стали Є. Єршова, а. гавриленко та р. Хилько. 

сценічна інтерпретація образів у виконанні г. дорош відзнача-
ється академізмом, витонченою одухотвореністю, довершеністю 
ліній. Найулюбленішими партіями балерини, за її власним ви-
знанням, стали одетта–оділія в «лебединому озері» та аврора в 
«сплячій красуні». Партію принцеси аврори г. дорош готувала з 
видатною російською балериною М. семеновою, для чого їздила 
до Москви цілих п’ять років, а потім М. семенову навіть спеціаль-
но запрошували до дніпропетровська. Балерина із вдячністю зга-
дує репетиції зі знаменитою семеновою: «її “спляча красуня” – це 
сплав хореографічної фантазії, танцювальної техніки та класич-
ного стилю у поєднанні з розкішною музикою Чайковського». 

г.  дорош не просто точно засвоїла нюанси стилю аврори  – 
вона немов купається в танці, живе музикою вистави. танець 
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стає для балерини формою існування на час спектаклю і самої 
його підготовки, й вона навіть відчуває деякий дискомфорт, 
коли спектаклі відбуваються не так часто. г. дорош від щирого 
серця вболіває за долю балетної класики в Національній опері, 
адже такі спектаклі, як «спляча красуня», «лебедине озеро» та 
«Баядерка» повинні бути основою репертуару театру такого рів-
ня, щоб творча молодь зростала на найкращих зразках балетної 
класики, маючи за взірець майстерність досвідчених професіо-
налів. Індивідуальність г. дорош близька до естетики французь-
кого балетного рококо: її танець характеризується неймовірною 
легкістю, досконалим володінням дрібною пуантовою технікою, 
віртуозними маленькими стрибками, заносками. Витонченість 
сценічної фактури балерини, ідеальні з професійного погляду 
особливості – еластичні ноги з високим підйомом, легкий пруж-
ний стрибок, великий крок, розгорнута лінія спини, дозволяють 
не тільки показати володіння технікою, а й розкрити красу ліній 
у танці. г. дорош з успіхом виступає й у виставах, які, на пер-
ший погляд, виходять за межі її сценічного амплуа академічної 
класичної балерини. її Кармен зовсім не схожа на образ зухвалої 
циганки, представлений знаменитою М.  Плісецькою: г.  дорош 
по-своєму побачила цю роль і використовує у своєму трактуван-
ні здебільшого класичні засоби виразності, уникаючи відвертої 
вульгарності. 

Про можливості хореографічного мислення г.  дорош най-
краще свідчить її робота в балеті М. теодоракіса «грек зорба». 
Балетмейстер л. Мясін, який не був ознайомлений із балетною 
ієрархією і системою амплуа, що існує в Національній опері, до-
ручив г. дорош напівмімічну гротесково-трагічну партію мадам 
Хортонс, яку балерина завдяки своїй акторській грі піднесла 
на рівень трагедійного драматичного образу. останніми рока-
ми г. дорош активно займається педагогічною діяльністю, вона 
очолює відділення хореографії в Київській муніципальній ака-
демії танцю ім. с. лифаря, викладає у Київському хореографіч-
ному коледжі, де завідує кафедрою класичної хореографії.

у сценічній кар’єрі з. а. україни Наталі Мацак важливу роль 
зіграла робота з л. сморгачовою. Першим виходом на сцену для 
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Н. Мацак стали «тіні» з балету «Баядерка», де артистка стояла в 
першій лінії. у наступній «Баядерці» вона вже танцювала ІІ варі-
ацію в па-де-труа в тому ж акті «тіней», потім – четвірки: фрей-
ліни в «сплячій красуні», великі лебеді в «лебединому озері», 
подруги в «Марній пересторозі». Коли театр поїхав на гастролі, 
головний балетмейстер В. яременко доручив Н. Мацак складну 
партію Мірти в «Жізелі». Підготувати її за кілька днів – непросте 
завдання для випускниці, адже це не лише фізично складна пар-
тія: в «Жізелі» треба передати романтичний стиль спектаклю. 
звісно, в першому спектаклі вийшло не все, але молода балери-
на продемонструвала впевненість, апломб, амплітуду великих 
стрибків і рішучі виразні жести в мізансценах. 

спочатку Н. Мацак з найбільшим успіхом виступала в партіях, 
де віртуозна техніка поєднувалась із яскравим сценічним характе-
ром. такою була роль балерини Карли в балеті на музику Штраусів 
«Віденський вальс», постановку якого в Національній опері здій-
снила а. рехвіашвілі. робота над спектаклем допомогла балерині 
розкритися в новому хореографічному стилі, у новому образі, де 
уявлення балетмейстера про майбутній персонаж та індивідуаль-
ність талановитої виконавиці ідеально збігалися. Після вдалого 
дебюту Н. Мацак почали доручати провідні партії у спектаклях, 
які є шедеврами балетної класики, такі як одетта–оділія в «лебе-
диному озері», Кітрі в «дон Кіхоті», Медора в «Корсарі», раймонда 
в однойменному балеті, гамзатті, а згодом Нікія в «Баядерці». Ви-
конавський стиль Н. Мацак відзначається експресивністю, вірту-
озністю, широкою амплітудою та атлетизмом, що поєднується з 
надзвичайною пластичністю. Балерина наділяє створені образи 
чуттєвістю, тому їй близькі глибоко драматичні ролі з яскравими 
характерами персонажів. якщо говорити про формування тради-
цій балетного виконавства в Національній опері, то індивідуаль-
ність Н. Мацак близька до ефектної й темпераментної В. Калинов-
ської, але балерині вдалося проявити себе також у суто ліричних 
партіях, таких як Жізель та сильфіда, аврора в «сплячій красу-
ні», Клара в «лускунчику» тощо.

заслужений артист україни Микола Міхеєв уже завершив тан-
цювальну кар’єру і перейшов у статус педагога: він передає свій 
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досвід і секрети майстерності молодим танцівникам. М.  Міхеєв 
був непересічною творчою особистістю, тому аналіз сценічних 
образів, створених ним у різних спектаклях, має велике значення 
для розуміння процесу роботи над роллю в балетному театрі, що 
на сьогоднішній день є дуже актуальним. М. Міхеєв закінчив Ки-
ївське державне хореографічне училище 1983  р. Його педагогом 
спочатку були І. Булатова та В. денисенко. Багато з випускників 
того року стали справжніми майстрами балету, які прославили 
українське хореографічне мистецтво. це народні артисти україни 
Вадим Писарев та Інна дорофеєва, з. а. україни дмитро Клявін 
та інші. Партнеркою Миколи на випускному концерті була Інна 
дорофеєва, яка вирізнялася з-поміж усіх дівчат випуску витонче-
ною формою, красивими та співучими лініями тіла, академічною 
манерою танцю. Педагогом дівчат була Варвара Павлівна Мей – 
учениця знаменитої а. Ваганової, тому всі випускниці мали висо-
кий рівень підготовки –  вплив уславленої санкт-Петербурзької 
школи. На випускному концерті М. Міхеєв та І. дорофеєва тан-
цювали па-де-де зі «сплячої красуні» П. Чайковського. Після ви-
пуску М. Міхеєв разом із своїми однокласниками В.Писаревим та 
І. дорофеєвою за розподілом поїхали працювати до донецького 
театру опери та балету, де були потрібні молоді солісти. там він 
почав танцювати невеликі сольні партії, але вирішив повернутися 
до Києва та пройти проби до столичного театру опери та балету.

до Національної опери його взяв тодішній балетмейстер 
В. Ковтун, якому сподобався здібний танцівник, але М. Міхеєв 
спочатку був зарахований до кордебалету. Його надзвичайну 
старанність було помічено педагогами, які ставилися до нього 
із симпатією. у нього була здібність швидко вивчати балетний 
текст, орієнтуватися в масі, тому він був зайнятий майже в усіх 
спектаклях – як у балетних, так і в оперних. у вільний від загаль-
них репетицій час артист працював над удосконаленням своєї 
техніки, репетирував сольні партії: спочатку сам, потім із педа-
гогами – з В. денисенком, з В. Ковтуном, потім – із М. Прядчен-
ком, який сам ще танцював і був у чудовій формі, але вже шукав 
молодих талановитих учнів, яким він міг би передати секрети 
своєї майстерності. Молодого артиста неможливо було не помі-
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тити: він привертав увагу навіть у масових танцях своєю майже 
дитячою безпосередністю, емоційністю, нестримним бажанням 
танцювати. 1984 р. М. Міхеєв узяв участь у ІІ Всеукраїнському 
конкурсі артистів балету, що проходив у донецьку, і, хоча не 
отримав там нагороди, його виступ у варіації з балету а. адана 
«Корсар» було відзначено колегами.

у трупі на той час було багато прекрасних провідних тан-
цівників старшого та середнього покоління, таких як М. Пряд-
ченко, с.  лукін, В.  Відінєєв, В.  яременко, а також ціла когорта 
талановитої творчої молоді, серед якої вирізнявся олексій рат-
манський. саме він став залучати М. Міхеєва до своїх перших 
творчих експериментів. о. ратманський, наприклад, ініціював 
концерти творчої молоді, сам розробляв їх програму і поставив 
кілька балетних мініатюр. М. Міхеєв із випускницею училища 
Н. Івановою танцював адажіо з балету П. Чайковського «лебе-
дине озеро». Н. а. україни І. лукашова, яка була педагогом-ре-
петитором молодої артистки, обрала саме М. Міхеєва тому, що 
він мав досконалу школу дуетного танцю, а також природне від-
чуття партнерства, благородство манери, без чого неможливий 
класичний балетний дует.

Балетмейстер В. литвинов помітив комедійний талант моло-
дого артиста і доручив йому партію алена в «Марній пересторо-
зі» л. герольда. у Київському театрі опери та балету ім. т. г. Шев-
ченка цей спектакль ішов у постановці о.  Виноградова із 
санкт-Петербурга: складна хореографія, побудована на дрібній 
техніці класичного танцю, поєднується з яскравими гротеско-
вими мімічними сценами та характерними танцями. образ сіль-
ського дурника алена – один із центральних у балеті. для його 
втілення недостатньо лише акторської майстерності: в партії 
багато суто технічних танцювальних фрагментів, віртуозних ва-
ріацій. дебют М. Міхеєва в ролі алена був надзвичайно вдалим: 
він провів партію на високому рівні, й глядачі запам’ятали цей 
зворушливий образ. особливо виразною у виконанні артиста 
вийшла сцена, коли герой збирається вчинити самогубство, ді-
знавшись, що наречена його покинула, й за мить втішається й 
радіє, отримавши нову іграшкову конячку.
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Поступово артистові стали доручати дедалі більше серйозних 
партій, а трохи згодом він став танцювати й балетних принців. 
спочатку це був Королевич у балеті «Білосніжка та семеро гно-
мів» Б. Павловського, потім – Принц у «лускунчику» П. Чайков-
ського. у цьому спектаклі М.  Міхеєв перетанцював майже всі 
партії, починаючи від кордебалету мишей, солдатиків, рожевого 
вальсу, сольної четвірки того-таки вальсу, потім  – східний та-
нець і, нарешті, Принц. ця партія, за словами артиста, стала його  
улюбленою. Він дуже тонко відчував стилістичні особливості 
цієї вистави, підкреслюючи їх із вишуканою манірністю. 

М. Міхеєв приділяв особливу увагу філігранній роботі стопи, 
що додавало лініям його танцю особливого шарму. артист бага-
то часу проводив перед дзеркалом, вивіряючи кожну позу, кожен 
жест. Він також цікавився манерою танцю та методикою його ви-
кладання у школі Паризької гранд-опера, передивлявся рідкісні 
на той час записи р. Нурієва, М. Баришникова, Н. Макарової, за-
кордонних зірок балету, аналізував їх. М.  Міхеєв застосовував 
нові гімнастичні вправи для розвитку гнучкості, виворотності, 
еластичності стопи, комбінації з французького екзерсису, ню-
анси виконання класичних варіацій і навіть естетику балетних 
костюмів зарубіжних майстрів сцени. Прем’єри деяких вистав 
М. Міхеєв станцював саме на гастролях. особливе значення для 
творчої кар’єри М. Міхеєва мало співробітництво із донецьким 
театром опери та балету ім. а.  солов’яненка та його художнім 
керівником В. Писаревим, який запрошував артиста до участі в 
численних концертах, фестивалях, гастролях трупи. Протягом 
12 років М. Міхеєв брав участь у Міжнародному фестивалі «зір-
ки світового балету», що проходив під патронатом Президен-
та україни. Він танцював зі знаменитими балеринами, такими 
як народні артистки срср Надія Павлова, людмила семеняка 
з Большого театру (Москва), із провідними солістками Націо-
нальної опери україни народними артистками україни ганною 
Кушніровою, тетяною Боровик, з. а. україни Іриною задаянною, 
солісткою балету Катериною Козаченко та іншими. Виступи на 
цих фестивалях допомагали артисту зростати в творчому пла-
ні, набувати сценічного досвіду, підвищувати свій авторитет у 
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балетному світі. Він брав участь у І Міжнародному конкурсі ар-
тистів балету ім. с. лифаря в Києві та Міжнародному конкурсі 
артистів балету у Варні (Болгарія). 

На початку 1990-х років артистові довелося працювати за 
кордоном – у місті Марибор (словенія, колишня Югославія). це 
було на початку 1990-х р, коли відбувалося становлення україни 
як самостійної держави. Економічна ситуація в країні погірши-
лася, і багато талановитих артистів, щоб реалізувати себе, по-
їхало до західних балетних труп, а деякі з них залишилися там 
назавжди, зробивши кар’єру за кордоном. М. Міхеєв теж мав такі 
пропозиції, але вирішив інакше. «за все своє довге творче життя 
я пройшов багато етапів у становленні не тільки як артист, а й як 
громадянин. я – патріот. я дуже люблю свою країну і свою зем-
лю. І перш за все хочу відзначити, що українська земля – це неви-
черпне джерело талантів, натхненності та новизни». Крім того, 
артист добре розумів, що Національна опера  – це театр дуже 
високого рівня, де він знайде кращих педагогів та кращі тради-
ції виконавського мистецтва, на які треба орієнтуватися у сво-
їй творчій діяльності. М. Міхеєв став більше танцювати, з ним 
працювали провідні педагоги театру – М.Прядченко, В. Круглов, 
Е.стебляк, балетмейстери залучали його до нових постановок, 
де він виконував сольні та провідні партії. однією з творчих 
удач артиста стала партія Івана-царевича у балеті «Жар-птиця» 
І. стравінського в постановці В.литвинова. При поновленні ба-
лету «Чиполліно» К. Хачатуряна г. Майоровим М. Міхеєв дуже 
вдало виступив у ролі графа Вишеньки. у цій партії він не тільки 
продемонстрував високий технічний рівень (у спектаклі три вір-
туозні варіації, що потребують класичного вишколу, та велике 
адажіо зі складними підтримками), а й створив яскравий гумо-
ристичний образ, збагативши його своїми акторськими нюан-
сами. Іноді артист так входив у роль, що починав під час танцю 
приспівувати, підкреслюючи мімічно кожен рух.

у репертуарі М. Міхеєва – дуже різнопланові ролі. у «лебеди-
ному озері» він танцював і принця зігфріда, і злого лицаря рот-
барта, а також угорський та іспанський танці, у «Кармен-сюїті» 
Ж. Бізе – р. Щедріна – Хозе, Ескамільо та цунігу, у «лускунчи-

IM
FE

www.etnolog.org.ua



491

Інтеграція українського балетного мистецтва....

ку» – Принця, Мишачого короля та східний танець, у «дон Кіхо-
ті» – Еспадо, у «сплячій красуні» – Кота, сірого вовка та принця 
дезіре, у «ромео і джульєтті» с. Прокоф’єва – графа Париса, сі-
ньора Капулетті та герцога Верони, люсьєна у «Пахіті» л. Мін-
куса та багато інших. артист також з успіхом виконував сучасні 
хореографічні номери.

до М. Міхеєва прийшло визнання: у нього з’явилося багато 
шанувальників як серед глядачів, так і серед колег. генеральний 
директор Національної опери П. Чуприна написав у характерис-
тиці артиста: «Микола Міхеєв  – один із найяскравіших пред-
ставників сучасної української хореографічної школи… творча 
манера Міхеєва позначена органічним поєднанням ліризму та 
експресивності, досконалим володінням технікою танцю, глибо-
ким психологізмом створюваних на сцені образів, тонким від-
чуттям партнерства».

у 2002 році за вагомий особистий внесок у розвиток україн-
ського балетного мистецтва, пропаганду досягнень вітчизняної 
культури та  високу професійну майстерність М. Міхеєв був на-
городжений Почесною грамотою Міністерства культури і мис-
тецтв україни.

Наприкінці балетної кар’єри артист проявив себе в несподі-
ваному амплуа. головний балетмейстер театру В. яременко, який 
ставив спектакль «Весілля Фігаро» на музику В.-а. Моцарта, до-
ручив йому роль Марцеліни, де артист проявив своє комедійне 
обдарування. у балетному театрі дуже часто чоловіки викону-
ють комічні або гострохарактерні жіночі ролі: фея Карабос у 
«сплячій красуні», зла чаклунка Медж у «сильфіді», Марцеліна 
у «Марній пересторозі». р. Нурієв у своїй постановці «Попелюш-
ки» у Паризькій гранд-опера не тільки доручив роль Мачухи 
чоловіку, а й примусив його танцювати на пуантах. у  «Весіллі 
Фігаро» Марцеліна теж танцює на пуантах, причому цей танець 
використано як режисерський засіб, щоб підкреслити роман-
тичність її натури: уві сні вона бачить себе в оточенні молодих 
юнаків і дівчат (серед яких і Фігаро, в якого вона закохана) і від-
чуває себе неземним створінням, що дозволяє їй легко стриба-
ти й виконувати кілька піруетів на пальцях, як прима-балери-
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на. «для мене її небажання розлучатися з молодістю і коханням 
цілком зрозуміле. звичайно, зі сторони воно може видаватися 
безпідставним, а тому смішним»,  – розповідає артист   20. за за-
думом балетмейстера, Марцеліна танцює на пуантах. «для мене 
її небажання розлучатися з молодістю і коханням цілком зрозу-
міле. звичайно, зі сторони воно може видаватися безпідставним, 
а тому кумедним», – розповідає артист  21. 

за виконання ролі Марцеліни М.  Міхеєв отримав у 2007  р. 
диплом театральної премії «Київська пектораль» у номінації «за 
краще виконання жіночої ролі другого плану». цей спектакль 
став останнім у творчій кар’єрі артиста: на своєму бенефісі він 
танцював Марцеліну у «Весіллі Фігаро». указом Президента 
україни від 3 липня 2008 р. М. Міхеєву присвоєно почесне зван-
ня «заслужений артист україни». 

у 2010 році М. Міхеєв залишив артистичну кар’єру та працює 
репетитором з класу балету Національного академічного театру 
опери та балету україни ім. т. г. Шевченка та педагогом-репетито-
ром Київської муніципальної академії танцю ім. сержа лифаря.

М.  Міхеєв завжди відчував у собі покликання педагога: «я 
відчуваю в собі силу й потребу передати свою майстерність, 
уміння та життєвий досвід молодому поколінню. я завжди був 
небайдужим до доль людей, тим більше – до талановитих тан-
цівників. саме тому я – Педагог. знаючи всю балетну кухню зсе-
редини, я намагаюся давати своїм учням те, що, можливо, недо-
отримав сам».

у 1998 році він закінчив Київський державний інститут теа-
трального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого за спеціальністю 
педагог-хореограф s балетмейстер. Йому пощастило навчатися у 
таких прекрасних педагогів, як Валерій Петрович Ковтун, тетя-
на луківна ахекян та інших. у 1997 році на сцені театру росій-
ської драми ім. лесі українки М. Міхеєв виступив у ролі хорео-
графа-постановника вистави «Королівські ігри» г. горіна.

 20 Жиліна л. Марцеліна побувала і в Швейцарії. Театрально-концертний Київ, 
№ 4, 2006. с. 17–18.

 21 там само.
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Ще під час своєї роботи артистом балету М.  Міхеєв робив 
перші спроби педагогічної діяльності. Він танцював і викладав у 
японських балетних школах, потім працював у Київській муні-
ципальній академії танцю імені сержа лифаря педагогом дует-
ного танцю. Коли ж він став репетитором Національної опери, у 
нього дуже швидко з’явилося коло талановитих учнів серед яких 
з. а. україни андрій Писарев (син Вадима Писарева), н. а. украї-
ни олександр стоянов, н. а. україни олександр скулкін, олек-
сій тютюнник та багато інших.

у 2011 році М. Міхеєв підготував на Міжнародний конкурс 
артистів балету ім. с. лифаря (м. донецьк) п’ятьох учнів: трьох 
у старшій віковій категорії, двох  – у молодшій. гран-прі цього 
конкурсу отримав молодий соліст балету андрій Писарев (ан-
дрій Писарев – син Вадима Писарева, лауреат і переможець ба-
гатьох міжнародних конкурсів, працював у провідних балетних 
трупах в україні й за кордоном, у тому числі – у Національній 
опері україни). друге місце (старша група) дісталося  провідному 
танцівникові Національної опери олександру стоянову (старша 
група). олександр скулкін (молодша група), випускник Київ-
ської муніципальної академії танцю імені  с.  лифаря, отримав 
приз Ю. станішевського. дякуючи блискучим результатам, що 
були показані його учнями, М. Міхеєв був нагороджений Пер-
шою премією та званням лауреата VII Міжнародного конкурсу 
артистів балету ім.  с.  лифаря як кращий педагог конкурсу, а 
творча кар’єра його учнів згодом склалася дуже вдало.

М. Міхеєв розповідає про них із неприхованою гордістю: «зі 
своїми учнями я вже зробив багато провідних партій у реперту-
арі Національної опери. Мені дуже цікава і важлива ця робота. 
Приємно відчувати, що мої учні – кращі танцівники театру і кра-
їни. Багато з них гастролюють по всьому світу, беручи участь як 
у спектаклях, так і в концертних програмах». 

учень М. Міхеєва олексій тютюнник, який у перший рік ро-
боти в Національній опері з успіхом станцював Еспадо в «дон 
Кіхоті» та Принця в «лускунчику», нині презентує українське 
балетне мистецтво за межами країни: він працював у Маріїн-
ському театрі в санкт-Петербурзі, де був відзначений у кількох 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



494

Єва Коваленко

вдалих дебютах, а нині він провідний соліст Новосибірського те-
атру опери та балету (росія), виступає в якості запрошеного со-
ліста закордонних балетних труп.

 М.  Міхеєв говорить: «Найбільша радість у житті для мене 
особисто – віддавати, творити й дарувати добро, тепло, душу й 
серце. добро завжди перемагає у казках, і я впевнений, що якщо 
дуже вірити в це, то казка стає реальністю, життям! у цьому й 
полягає вся велика суть мистецтва в цілому і балету зокрема! 
лускунчик – це Принц! Хто посперечається?»

Віру в казку М. Міхеєв зберіг на все життя, хоча йому дове-
лося перенести багато випробувань. у житті артист завжди по-
сміхається, на уроках і репетиціях у нього завжди піднесений 
настрій. М.Міхеєв ніколи не сидить на місці: сам показує вправи, 
дуже емоційно робить зауваження, не дає артистам розслабити-
ся. Навіть у ролі педагога він продовжує бути артистом. 

таким чином, творчий шлях М. Міхеєва наочно демонструє 
діалектику таланту, школи й неймовірної працездатності в ста-
новленні артиста. Підготовка танцівника стає фундаментом, без 
якого неможливий всебічний вияв його здібностей, але й вишкіл 
має свої результати лише на основі природної обдарованості. На 
прикладі педагогічної діяльності танцівника, який представляє 
школу видатного українського педагога н. а. україни Володими-
ра денисенка, яскраво простежується формування виконавської 
традиції на основі індивідуального передавання досвіду. Вод-
ночас формування і розвиток традицій неодмінно передбачає 
зростання творчої індивідуальності та її носіїв – артистів. звідси 
випливає проблема створення неповторного творчого обличчя 
тих, кому призначено цей досвід удосконалювати й поглиблю-
вати, яку дуже успішно вирішує з. а. україни М. Міхеєв у своїй 
творчій лабораторії.

творча лабораторія соліста:  
спроба анкетного обстеження

Наведені характеристики солістів балету Національної опе-
ри україни свідчать, що створення творчих портретів цих акто-
рів слід вважати актуальним завданням майбутніх досліджень. 
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тому доцільними видаються методи «вбудованого спостережен-
ня», зокрема, безпосереднє опитування артистів. Із цією метою 
нами було застосовано модифіковану анкету, яку вже майже 
століття тому апробували в дослідженні  творчості драматичних 
артистів. 

Матеріали анкетування для висвітлення психічних особливос-
тей драматичних артистів було зібрано і опрацьовано в моногра-
фії П. якобсона 22, висновки якого дозволяють констатувати їхні 
істотні відмінності порівняно з балетними артистами. Користую-
чись величезним матеріалом щирих зізнань артистів про перебіг 
творчого процесу, дослідник наголошує на складності проблеми 
інтерпретації зафіксованих висловлювань. «Психологічний зміст 
часто вловлюється лише між рядків», зазначає автор  23. зокрема, 
«актор навчається розпалювати власні почуття як сценічні»  24. 

Поставивши за завдання перевірку відомого парадоксу дідро 
про нібито байдужість артиста до зображуваних («удаваних») 
на кону пристрастей, автор відзначив значно складніші взаєми-
ни між внутрішнім життям актора й тим, що подається на кону. 
«Фіктивні почуття артиста діалектично розвиваються з природ-
них почуттів»  25. Відмінність переживань балетних і драматичних 
артистів виявляється, приміром, у ролі самозабуття  26, необхідно-
го для ідентифікації з персонажем драми та обмеженого музич-
ним контекстом у балеті. Навпаки, самоконтроль і самовладання, 
без якого немислиме балетне виконання, для драматичних артис-
тів не раз постає метою, якої ще треба досягти, як свідчить відпо-
відь артистки Н.о. смирнової: «Коли нарешті перемагаю себе, то 
виникає велика радість»  27. для балетного тренінгу про це можна 
сказати як про рутину. зазначимо, зокрема, що в балеті немис-

 22 якобсон П. М. Психология сценических чувств актера. Этюд по психологии 
творчества. / ред. и предисловие В. Колбановского.Москва : Художественная 
литература, 1936, с. 16.

 23 там само, с. 43.
 24 там само, с. 119.
 25 там само, с 9.
 26 там само, с. 87 і далі.
 27 там само. с. 172.
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лима така постать драматичного театру, як суфлер, оскільки про 
жодне самозабуття на сцені не може бути й мови.   

окрему публікацію П. якобсона присвячено докладному ви-
світленню творчого процесу артиста МХат М. Хмельова. ціка-
во, що вихідним стимулом для розгортання творчості над обра-
зом опитуваний назвав зовнішню характерність, наслідування 
окремих деталей поведінки, які вбачалися в ролі. очевидна від-
мінність такого підходу від творчого процесу балетного артис-
та, де характерність визначено танцювальним матеріалом або 
пантомімою. На запитання, «чи впливають на роботу над роллю 
перші враження від п’єси», актор відповів: «Перше враження від 
читання п’єси має вирішальне значення… я іду від зовнішньо-
го до внутрішнього. спершу я створюю увесь образ, а потім за-
повнюю його своїми елементами характеру»   28. Вагу зовнішніх 
чинників окреслено у відповіді на запитання, «як виникає у Вас 
образ ролі», де актор вказує на діалогічні стосунки себе з образом 
як сторонньою особою, так що «…цей образ стоїть біля мене, але 
він ще не в мені, я дивлюся на нього, і він дивиться на мене, а по-
тім я його забуваю.., і я вже стаю ним»  29. Водночас такі зовнішні 
стосунки осмислюються як шукання внутрішніх властивостей 
самого артиста, які можуть ототожнюватися із характерністю 
образу. тут констатується процес поступової ідентифікації із об-
разом: «…надходить певне злиття почуттів і переживань образу 
з його особистими переживаннями»  30. 

На запитання, «із чого Ви виходите у створенні зовнішньо-
го вигляду образу», артист відповідає, «що треба іти від себе і 
бачити себе у створеному мною образі»  31. П. якобсон, підсумо-

 28 Хмелев Н. П. анкета государственной академии Художественных Наук по пси-
хологии актерского творчества (1929). Ежегодник Московского Художественно-
го театра за 1945 г. Москва, ленинград: искусство, 1948. т. 2. с. 357–373.

 29 там само. с. 360.
 30 якобсон П. М. о психологии творчества Н. П. Хмелева. Ежегодник Москов-

ского Художественного театра. 1945 г. Москва, ленинград: искусство, 1948. 
т. 2. с. 181–210.

 31 Хмелев Н. П. анкета государственной академии Художественных Наук по пси-
хологии актерского творчества... т. 2. с. 357–373.
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вуючи таке ставлення до зовнішньої характерності як предмета 
засвоєння (інтеріоризації), звертає увагу на притаманну цьому 
акторові відсутність або непомітність спеціального моменту 
мобілізації для програвання ролі. «це був стан готовності, але 
дуже спокійний. ця риса Хмельова – особливий творчий спокій 
на початку роботи  – був дуже істотною ланкою його творчого 
процесу»  32.

Істотним видається і оцінка ставлення актора до ситуації, де 
постає завдання уявити зовнішні обставини програвання ролі. 
запитання про те, «чи слід Вам повірити в реальність ситуації, в 
якій знаходитеся за роллю», одержує відповідь: «треба повірити 
так, як вірять діти, як дорослі вірити вже не можуть»   33. таким 
чином, питання ситуативності й характерності опиняються в 
центрі уваги драматичного актора. Вельми промовисте звер-
нення до дитячого досвіду довіри, яке відсилає до давно відомих 
уявлень про дитячу гру як першоджерело театру. Підсумовуючи 
результати опитування, П. якобсон вказує на «вічну» проблему, 
що її доводиться розв’язувати артистам: «іти від себе до образу 
чи від образу до себе, …відійти від своєї особистості у втіленні в 
образи своїх героїв чи …через них виражати себе» 34. очевидною 
є актуальність цієї проблеми і для балету, де особисті дані артис-
тів мають першорядне значення.  

дуже стислі, але чіткі відповіді на варіант цієї анкети запро-
понувала М.  Єрмолова. так, на запитання, «чи для Вас цікава 
в підготовці ролі насамперед сама роль чи вся п’єса», акторка  
дала коротку відповідь  –  «насамперед п’єса»   35, наголошуючи 
на пріоритеті цілісності. Водночас роль повинна постати в уяві 

 32 якобсон  П.  М. о психологии творчества Н.П.  Хмелева... т.  2. с.  181–210, 
с. 186–187.

 33 товстоногов г. зеркало сцены. Москва : искусство,1984. 372 с. URL : http://
teatr-lib.ru/Library/Tovstonogov/Zerkalo_sceni_1/.

 34 якобсон П. М. о психологии творчества Н. П. Хмелева... т. 2. с. 181–210.
 35 Ермолова  М.  Н. ответы на анкету театральной секции российской ака-

демии Художественных Наук по психологии творчества М.Н. Ермолова. 
Письма. из литературного наследия. Воспоминания современников. / сост.., 
вступ. ст. и комм. проф. с. Н. дурылин. Москва : искусство, 1955. с. 294–302.  
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з максимальною деталізацією. На запитання, «що виникає рані-
ше – психологічний, пластичний чи звуковий образ ролі», вона 
категорично відповіла: «усе разом. Не могла розпочати вчи-
ти роль, не побачивши все “до останнього бантика”, як казала 
Н. М. Медведєва»  36. особливо значущі свідчення М. Єрмолової 
стосовно значення переживання в акторській грі. На запитання 
про «переживання в самому спектаклі при кожному його повто-
ренні… чи лише в процесі підготовки» дано відповідь, що «для 
кожного спектаклю переживання потрібне»  37. Більше того, у від-
повіді на запитання про «відмінність життєвих і сценічних емо-
цій» ця теза посилюється згаданим прикладом виконання: «…
раптом відчула щось дивне, нове. сама зазнала сильного почут-
тя, бачила в публіці екстаз – вперше зрозуміла, що таке художня 
творча уява»  38. таким чином, зафіксовано свідчення існування у 
вигаданому, уявному світі, створеному самими акторами. 

дуже змістовні відповіді на анкету надав В. Качалов. для спе-
цифіки переживань і сценічного самопочуття драматичного ар-
тиста, зокрема, вагомі його міркування щодо співвідношення 
життєвих і сценічних почуттів і категоричне заперечення т.  зв. 
самозабуття на сцені. зокрема, злиття почуттів, їхня неподіль-
ність становить не вихідний пункт роботи артиста, а результат 
наполегливої праці, вживання в роль. «Чим більше розвинута в 
артиста уява, …тим щиріше віддається він своїм сценічним пере-
живанням, тим більш схожі й більше зливаються його сценічні 
переживання із життєвими, відрізняючись водночас від справ-
жніх життєвих тим, що в них завжди наявний елемент творчої 
радості. …актор …милується в такі моменти цими почуттями»  39.

 36 Ермолова  М.  Н. ответы на анкету театральной секции российской ака-
демии Художественных Наук по психологии творчества М.Н. Ермолова... 
с. 295.

 37 там само, с. 299.
 38 там само, с. 299.
 39 Качалов В. и. из творческой лаборатории В.и. Качалова. анкета государ-

ственной академии Художественных Наук по психологии творчества / Ва-
силий иванович Качалов. сб. статей, воспоминаний, писем. Москва : искус-
ство, 1954. с. 637–648.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



499

Інтеграція українського балетного мистецтва....

така ідентифікація артиста й ролі досягається тим, що дійо-
ва особа «пережита… в самій суті ролі, в її зерні», і після три-
валої роботи «це зерно завжди буде давати паростки»   40. Про 
відмінність від роботи балетного артиста свідчить і визнання 
В. Качалова, що «не уявляю собі роботу над роллю перед дзер-
калом»  41 –те, що для балету становить необхідну умову роботи. 
Варто нагадати також і те, що артист часто брав для своїх образів 
риси поведінки своїх знайомих, зокрема, науковців і офіцерів. 
таке наслідування конкретних жестів виключається в балеті 
внаслідок абстрактності та умовності художніх засобів.

Після перших спроб П.  якобсона вдруге до таких методів 
дослідження творчого процесу в театрі вдалася у Вірменії в 
1970-х роках дослідниця л. тальян, яка одержала результати, що 
дозволяють, зокрема, говорити про особливості перевтілення 
драматичних артистів, для яких визначальними є вияв прихо-
ваних намірів, мети, а не зовнішніх ознак поведінки персонажів. 
Варто вказати, зокрема, на констатацію ролі вихідної, так званої 
«застільної» фази роботи й раціональної основи: «Процес пере-
втілення починається з довгих і критичних шукань розуму»   42. 
Інший висновок стосується співвідношення внутрішнього світу 
актора і його гри: «…який відгук не знайшли б в нашій душі пе-
реживання іншої людини, вони не можуть дорівнювати за гли-
биною нашим власним переживанням»  43. у перевтіленні йдеть-
ся не так про відтворення емоційного стану персонажів, як про 
мету, цілеспрямованість їх учинків, і саме в розкритті намірів 
полягає завдання драматичного актора. 

Подібні дослідження стосовно артистів балету ніколи не 
проводилися. тому для з’ясування природи психології творчос-
ті балетного артиста автор провела бесіду з видатною україн-
ською балериною, педагогом-репетитором Національної опери, 
н.  а.  україни р.  Хилько, запропонувавши їй відповісти на дея-

 40 там само, с. 645.
 41 там само, с. 640.
 42 тальян л. Ш. Некоторые особенности психологии актера в творческом про-

цессе. Ереван : айастан, 1978, с. 228.
 43 там само, с. 123.
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кі запитання, що стосувалися ознайомлення з новим балетним 
текстом, спілкування з партнерами, словесних характеристик 
хореографічних образів. 

На відміну від драматичного театру, де існує стадія читання 
п’єси «при столі», артист балету починає ознайомлення з роллю 
з вивчення балетного тексту в репетиційному залі. у цьому про-
цесі важливе значення має робота педагога-репетитора, який не 
тільки допомагає артистові опанувати технічні завдання, а й ви-
будовує партію залежно від його індивідуальності. артист пови-
нен повністю довіряти своєму педагогові. за приклад саме таких 
творчих стосунків між учнем і вчителем може правити співпраця 
р. Хилько з Н. Верекундовою, яка була її єдиним педагогом, почи-
наючи з хореографічного училища. Коли її не стало, балерина так 
і не знайшла для себе іншого репетитора, рівноцінного їй, і стала 
працювати над підготовкою спектаклів самостійно, довіряючи 
своєму почуттю сценічної естетики та зауваженням партнера. 

р.  Хилько заперечує необхідність особливого спілкування 
з партнерами, наголошуючи лише на технічній злагодженос-
ті. Водночас у  сценічній практиці артистка досягала рідкісної 
гармонії та одухотвореності в дуетах   44, які ставали справжнім 
діалогом, сповненим найтонших нюансів переживань. сама 
р.  Хилько пояснює цей феномен особливостями процесу сце-
нічного перевтілення. «Під час вистави я перестаю бути собою 
і повністю стаю персонажем спектаклю, набуваю його рис». Ба-
лерина вважає, що в балетному образі не можуть знайти відо-
браження життєвий досвід і характер виконавця, більше того, 
«якщо артист на сцені показує себе, то краще йому взагалі на 
сцену не виходити». симпатія та антипатія до персонажа також 
не мають значення, але р.  Хилько визнає, що їй довелося про-
тягом своєї сценічної діяльності виконувати тільки ті партії, які 
їй подобалися та були близькі її індивідуальності. Формування 
сценічного образу відбувається у процесі тривалої й копіткої ре-
петиційної роботи, результатом якої стає творче осяяння. 

 44 упродовж тривалого часу постійним партнером р.  Хилько був В.  Відінєєв, 
і цей період був особливо плідним у творчості обох артистів.
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р. Хилько розповідає насамперед про нюанси роботи над хо-
реографічним текстом і музикою, наводячи приклади з практики 
своїх учениць, що підтверджують необхідність індивідуального 
підходу до кожного виконавця. На запитання, чи застосовувала 
вона специфічні засоби виразності для створення образу, бале-
рина відповіла, що в балеті основні засоби виразності – це му-
зика та хореографія, які тримають артиста в рамках. дійсно, в 
балетному театрі грим, вдало дібраний костюм, освітлення сце-
ни, сценографія мають важливе значення у створенні сценічного 
образу, але це допоміжні засоби виразності, особливо якщо мова 
про провідні класичні партії, де внутрішній світ персонажів роз-
кривається через розвиток академічного канону балетного вико-
навства. сама р. Хилько була гідним носієм традицій балетного 
академізму, і найкращими її досягненнями стали ліричні обра-
зи  – Жізель, одетта–оділія, Нікія, аврора, сильфіда, а також 
виконання «лебідя» сен-санса. 

Хореографічні властивості балетних образів визначають істотну 
відмінність у ставленні до створюваного персонажа у драмі та в ба-
леті. у балеті не використовується етюдна робота для вживання в 
роль, коли артисти уявляють можливі діяння, відсутні ланки життя 
персонажа між виходами на сцену. «у балеті існують хореографічні 
образи, які обмежуються перебуванням персонажа на сцені», – за-
значає р. Хилько. стосовно самоспостереження та образу дзеркала 
на сцені балерина відповіла, що артист не повинен на репетиції ди-
витися у дзеркало, а його дзеркалом стає педагог-репетитор. дійсно, 
артист, який звик контролювати себе тільки за допомогою дзерка-
ла, виходячи на сцену, почувається розгубленим. Важливу роль має 
формування власної самооцінки як результату тривалої й копіткої 
праці та набування сценічного досвіду. 

Із цього приводу доречним буде навести свідчення відомого 
педагога, римми Федорівни онацької  45, яка визнає, що в процесі 
роботи в неї сформувалася здатність бачити себе зі сторони – так 
зване третє око. р. онацька була не лише прекрасною ліричною 

 45 у минулому прима-балерина донецького театру опери і балету, р. онацька 
довгий час була педагогом-репетитором Є. Коваленко.
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балериною, а й виконавицею характерних танців – циганських, іс-
панських  46. Про неймовірні акторські здібності балерини свідчить 
той факт, що, вже закінчивши танцювальну кар’єру, вона створила 
кілька яскравих образів – як гротескових, так і драматичних – у 
кіно та на телебаченні. у педагогічній практиці р. онацька також 
застосовувала образні метафори, наприклад, «магічний погляд», 
«концентрація енергії», що допомагало, наприклад, автору цього 
дослідження, зрозуміти сенс виконуваної хореографії та мобілі-
зуватися на виконання акторського завдання. дослідження цього 
практичного досвіду становитиме окреме завдання для проблеми 
специфіки творчої лабораторії артистів балету. 

Повертаючись до інтерв’ю з р. Хилько, слід додати кілька за-
уважень про її ставлення до репетиційної роботи як невідділь-
ної частини творчого процесу. Балерина вважає, що для соліста 
балету репетиція не може стати рутиною (як показує досвід дея-
ких солістів, без регулярних індивідуальних репетицій вони на-
віть відчувають дискомфорт), на відміну від кордебалету, де «іде 
конвеєр, немає одухотвореності виконання». звичайно, це не 
стосується всіх без винятку артистів кордебалету (серед яких ба-
гато потенційних солістів), але подібне спостереження вказує на 
принципову відмінність масових репетицій, де напрацьовується 
синхронність виконання, від індивідуальних, де ставляться за-
вдання роботи над образом.

здійснене опитування свідчить, що подальші дослідження за 
такою методикою допоможуть висвітлити цілком не розроблені 
питання творчої лабораторії артистів балету, створення хорео-
графічного образу в балеті, його відмінностей від перевтілення в 
драматичному театрі. Потребують фіксації та узагальнення усні 
спостереження над роботою, своєрідний «професійний фоль-
клор» артистів, які розкривають творчі таємниці й деталі робо-
ти. Перспектива психологічного дослідження артистів балету 
очевидна і може розглядатися як завдання для майбутнього.

 46 р.  онацька розповідала, як відомий балетний критик радянської доби 
М. Ельяш, який побачив її спочатку у «Жізелі», а наступного дня у циган-
ському танці з «дон Кіхоті», подумав, що це дві різні артистки.
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Проблеми інтерпретації хореографічного тексту  
в балетних виставах на сцені національної опери

Інтерпретація хореографічного тексту в балетній виста-
ві включає як режисерський (балетмейстерський), так і вико-
навський аспект, адже праця артиста балету є активним ви-
конавством, джерелом створення нових сенсів хрестоматійно 
знайомого художнього образу, і дуже часто саме непересічна 
індивідуальність артиста стає первинним фактором у створенні 
художнього образу й балетної вистави в цілому.

один із таких геніальних артистів  – зірка світового балету 
Володимир Малахов, по праву названий кращим танцівником 
ХХ  ст., який, так само, як і знамениті Вацлав та Броніслава Ні-
жинські, серж лифар, пов’язаний коренями свого походження з 
україною. Володимир Малахов народився у Кривому розі і по-
чав займатися балетом у дитячому гуртку Будинку металургів, де 
педагог т. Паршина одразу звернула увагу на унікальні здібності 
хлопчика і порекомендувала батькам віддати його вчитися балету 
професійно. Батьки одразу подали документи до Московського, 
ленінградського та Київського хореографічних училищ, і отрима-
ли всі позитивні відповіді. обрали Московське, яке завжди сла-
вилося своєю школою чоловічого класичного танцю. В. Малахов 
учився в класі знаменитого педагога Петра антоновича Пестова, 
який виховав багатьох прекрасних танцівників – В’ячеслава гор-
дєєва, Миколу цискарідзе, олексія ратманського (останній вчив-
ся з В.  Малаховим в одному класі). Після закінчення училища 
В.  Малахов, який був кращим випускником, не був прийнятим 
до Великого театру, бо не мав московської прописки, зате Мос-
ковський театр класичного балету під керівництвом Н. Касаткі-
ної та В.  Васильова отримав молодого талановитого провідного 
танцівника, який одразу став танцювати весь діючий класичний 
репертуар і втілювати нові задуми хореографів. до цього періоду 
належать і перемоги В. Малахова на конкурсах: гран-прі Міжна-
родного конкурсу артистів балету в Варні (1986), І премія Всесо-
юзного конкурсу артистів балету і балетмейстерів у Москві (1988), 
І премія Міжнародного конкурсу артистів балету в Москві (1989), 
гран-прі імені сержа лифаря Міжнародного конкурсу артистів 
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балету в Парижі (1989), І премія Міжнародного конкурсу артистів 
балету у джексоні (сШа, 1990).

у 1991  р. відбулися перші зарубіжні гастролі В.  Малахова у 
Нью-Йорку, де він станцював 50 вистав і мав шалений успіх: гля-
дачі аплодували йому стоячи. артист уклав кілька контрактів 
і залишився жити за кордоном. В.  Малахов працював у Штут-
гартському державному театрі, в Канадському національному 
балеті, з 1995 – в американському балетному театрі (Нью-Йорк), 
у Берлінській державній опері, у Віденській державній опері. 
з 2002  року він  – директор балету та провідний соліст балет-
ної трупи Берлінської державної опери, з 2004 по 2014 рік – ін-
тендант об’єднаної трупи державного балету Берліна, в якому 
об’єдналися колективи Берлінської державної опери (Staatsoper), 
Німецької опери (Deutsche Oper) і Комічної опери (Komische 
Oper). з 2014 року працює в японії з «токіо-балетом». у 1997 році 
В. Малахов був відзначений премією «Перший танцівник світу» 
(«Божественний») ардані артист Менеджмент (сШа) та Пре-
мією імені сергія дягілєва (Перм, росія), у 1998 отримав Приз 
міжнародної асоціації діячів хореографії «Benois de la dance», 
у 2002  – Премію імені Вацлава Ніжинського (Монако, Monaco 
Dance Forum). В. Малахов неодноразово відвідував україну: ви-
ступав на фестивалях, був членом журі балетних конкурсів, зо-
крема, конкурсу імені сержа лифаря знаходив час працювати з 
талановитою молоддю  – проводив репетиції й майстер-класи. 
у Київській муніципальній академії танцю імені с. лифаря на-
віть є зал, названий ім’ям В. Малахова.

дуже плідним стало співробітництво Володимира Малахо-
ва з Київським державним хореографічним училищем, де він 
поставив уже 4 балетні вистави  – «Бал-маскарад» на музику 
дж. Верді, «Пахіту» л. Мінкуса, уривок з балету «Пері» Ф. Бюрг-
мюллера та «Коппелію» л.  деліба. Всі ці вистави, різні за сти-
лем, об’єднує віртуозність та вишуканість хореографічної лекси-
ки, класична естетика, стильова єдність. студенти працювали 
зі складним хореографічним матеріалом і навчилися не тільки 
долати технічні труднощі, а й розуміти складну мову художніх 
образів спектаклю. сценічна практика для учнів має величезне 
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значення, адже, працюючи навіть над маленькою балетною варі-
ацією, майбутній танцівник проявляє себе як артист, а якщо він 
бере участь у балетній виставі, стає частиною цілісного дійства, 
об’єднаного задумом хореографа, він повинен виконувати більш 
складні режисерські завдання, взаємодіяти зі сценічними парт-
нерами, оволодівати специфічними засобами виразності та сти-
лем вистави. у передмові до свого підручника «основи класич-
ного танцю» а. Ваганова писала: «Багато разів мені доводиться 
вказувати на те, як поступово підходимо ми до вивчення якого-
небудь pas від схематичної його форми до виразного танцю»  47. 
схематична форма балетного pas – це початковий та необхідний 
етап його засвоєння, без якого неможливе формування каркасу 
для нарощення технічної майстерності. але однією технікою – 
кількістю обертань, висотою стрибків та батманів  – майстер-
ність танцівника не вичерпується. Існує безліч нюансів, навіть 
у виконанні канонічних поз – арабесків, аттітюдів, що їх може 
відчути, а головне – передати, тільки артист, наділений особли-
вими пластичними даними та образним мисленням. Володимир 
Малахов був наділений унікальними здібностями для класично-
го танцю, він перетанцював всі провідні партії в класичних ба-
летах, у його репертуарі 20 сценічних версій одного лише «лебе-
диного озера». Настав момент, коли артисту стало затісно у тому 
репертуарі, який він блискуче виконував: саме бажання розви-
ватися в творчому плані і стало однією з основних причин його 
від’їзду за кордон. «якщо я б залишився, то як артист, як людина 
я б не розвивався. […] я б не знав, що таке Марта грем, що таке 
Марк Морріс, джон Ноймайєр, Вільям Форсайт, Начо дуато. […] 
я хотів працювати з хореографами, я хотів танцювати щось нове 
і побачити світ, і ще – працювати на кращих сценах світу – це 
була моя мрія завжди»  48.

В.  Малахов багато працював зі знаменитими зарубіжни-
ми хореографами, які ставили спектаклі спеціально для нього: 

 47 Ваганова а. я. основы классического танца. издание 6. серия «учебники 
для вузов. специальная література». сПб. : издательство «лань», 2000, с. 14.

 48 «Владимир Малахов. один день и вся жизнь» документальний фільм. автор 
сценарію й режисер Кеті Хараідзе. арт Капітал Фільм 2011 р. 
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його пластика цікаво розкрилася в модерних хореографічних 
стилях  – відбувся синтез класичної кантилени вишуканих лі-
ній танцівника з загостреною експресією  сучасної хореографії, 
де він проводив проникливо ліричну тему, що стала основною 
в його творчості, незважаючи на широкий акторський діапазон 
артиста. «Він танцівник, чиє тіло ніби налаштовано природою 
для танцю, як музичний інструмент для виконання музики. 
Воно викликає уявлення про юного грецького бога. Все разом – 
високий, ніби без зусиль, польотний стрибок, музичність кожної 
виконаної фрази, краса ліній – стає для нього лише способом ви-
раження музики, емоцій, образу. Він  – тонкий артист, здатний 
на сцені на глибокі ліричні переживання й вишукані артистичні 
нюанси», – зазначала американський театральний критик Ніна 
аловерт  49, відзначаючи вишукану лірику, співучість плавних лі-
ній, естетизацію витонченої краси як риси виконавського стилю 
В. Малахова  50. 

Київські глядачі неодноразово могли бачити хореографічну 
мініатюру «Вояж» на музику В.а. Моцарта (балетмейстер ренато 
занелла), що стала своєрідною візитною карткою знаменитого 
танцівника, де він розкриває цілу гаму почуттів мовою хорео-
графії. Фабула номера проста: молодий герой, повний сил і на-
дій, вирушає у далеку подорож. це його життєвий шлях, де він 
пізнає світ, зустрічає й втрачає друзів, бореться за своє місце під 
сонцем, падає й піднімається знову. удавана валіза, з якою він з 
легкістю вирушає в дорогу, стає важкою, сили поступово його 
покидають, а втрати сприймаються все більш відчутно. герой 
розуміє, що його шлях закінчується: він прощається – посилає в 
зал свій останній привіт, у його очах – смуток і жаль. Він поверта-
ється і йде у темряву. звичайно, переказ змісту хореографічного 
номера не дає уявлення про виконання Володимира Малахова, 
його неповторну сценічну індивідуальність. артист розкриває 
свій суб’єктивний внутрішній образ світу, відбувається мімезис, 
спрямований на особистість, а не на обставини буття. 

 49 аловерт Н. Н. Владимир Малахов. Москва : алеаторика, 2003. 212 с.
 50 там само.
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В.  Малахов уже давно паралельно з виконавською діяльніс-
тю працює як хореограф. серед його постановок – вистави різ-
них хореографічних стилів: «Баядерка» л. Мінкуса за мотивами 
спектаклю М. Петіпа (1999, Віденська державна опера; 2002, Бер-
лінська державна опера), «Верді-балет: Бал-маскарад» на музику 
дж. Верді (2001), у Берлінському державному балеті «Попелюш-
ка» с. с. Прокофьєва (2004), «спляча красуня» П. І. Чайковсько-
го за мотивами спектаклю М. Петіпа (2006), «Пері» Ф. Бургмюл-
лера (2010). 

В останні десятиліття у світовому балетному театрі можна 
спостерігати прагнення до реконструкції аутентичних текстів, 
коли балетмейстер перш, ніж приступити до постановки, довго 
й ретельно вивчає архівні матеріали – історію створення виста-
ви, записи танців, мізансцен. яскравий приклад таких рекон-
струкцій – спектаклі П’єра лакотта, олексія ратманського, сер-
гія Віхарєва. Хореографічний текст романтичного балету «Пері» 
(1843), лібрето до якого написав теофіль готьє, автор «Жізелі», 
був зовсім забутий, отже Володимир Малахов створив його сам, 
користуючись наявними партитурою, гравюрами, лібрето та ре-
цензіями очевидців вистави. як у кожному романтичному творі, 
у балеті «Пері» існує конфлікт між реальним буденним життям 
і піднесеною, неземною мрією героя – східного принца ахмета, 
який полюбив безтілесну лісову фею і поплатився за це влас-
ним життям. В балеті присутній східний колорит, що є ще од-
нією ознакою романтизму. Пері (парі, пайріка – перська) – фан-
тастичні істоти в образі прекрасних дівчат у перській міфології 
(збереглися у легендах тюркомовних народів Малої та сердньої 
азії, Північного Кавказу, закавказзя, Поволжя і Південного ура-
лу). у найбільш ранніх переказах пері виступали як темні сили, 
пізніше – як уособлення добра. В іранській міфології пері – це 
злі духи, які мають багато спільного з шайтанами. Вони можуть 
з’являтися у вигляді тварин та прекрасних дівчат, зачарувати 
людину так, що вона стає навіженою, втрачає пам’ять. у більш 
пізніх уявленнях пері  – прекрасні надприродні істоти, які 
з’являються в образі жінки. Пері допомагають своїм земним об-
ранцям. Посланцями й виконавцями їх волі стають чарівні тва-
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рини та птахи. Поява самих пері супроводжується надзвичайно 
приємним ароматом та пахощами. Пері наділені надприродною 
силою, вони здатні вступити в бій і перемогти лихих  демонів та 
джиннів. Пері – неодмінні учасниці дійства в міфах та казках на-
родів Ірану та середньої азії: персів, афганців, таджиків, узбе-
ків, белуджів та ін., де грають роль фей у західноєвропейській 
культурній традиції  51. 

Вперше балет «Пері» на музику Ф. Бургмюллера був поставле-
ний у 1843 році за сценарієм т. готьє та Ж. Кораллі балетмейсте-
ром Ж. Кораллі на сцені Паризької опери. Першою виконавицею 
партії Пері була Карлотта грізі, ахмета – люсьєн Петіпа. у 1844 
спектакль був поставлений у росії балетмейстером Фредеріком: 
спочатку – у Петербурзі (у Большому театрі), потім – у Москві; а у 
1989 році – поновлений на сцені московського Большого театру. 
у ХХ столітті спектакль був забутий, але па-де-де з балету «Пері», 
хореографія якого претендує на оригінальність, виконувалася в 
різні роки відомими артистами (алісія алонсо, любов Кунакова 
та інші). Постановка В. Малахова на берлінській сцені – це спро-
ба реконструкції шедевру балетного романтизму. у виставі брав 
участь сам Володимир Малахов, у ролі чарівної діви Пері висту-
пали Шоко Накамура (японія), діана Вишнєва. 

у Київському державному хореографічному училищі В. Ма-
лахов поставив не всю виставу, а лише її частину – сон героя, де 
він опиняється в чарівному лісі, оточений цілим сонмом пре-
красних фей і закохується в найпрекраснішу й найтендітнішу 
з них, невловиму й безтілесну, як дух повітря. у романтично-
му балеті багато таких образів – вілліси в «Жізелі», сильфіди, 
наяди, дріади, але в кожній виставі  – свої специфічні засоби 
виразності для зображення цих чарівних істот. сильфіди в од-
нойменному балеті а. Бурнонвіля відрізняються від сильфід у 
«Шопеніані» (цей балет –стилізація М. Фокіна під романтизм) і 
навіть від французької «сильфіди» (хореографію Ф. тальоні на-

 51 у європейській культурі вперше пері згадуються в творчості ірландсько-
го письменника томаса Мура: за мотивами його поеми «рай і пері» (1817) 
р. Шуман написав однойменну ораторію (1843). Ще існує балет французько-
го композитора Поля дюка «Пері» (1911–1912).
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магався реконструювати П’єр лакотт, збагативши її віртуозною 
пуантовою технікою другої половини ХХ століття) – в останній 
немає такого яскраво вираженого анфасного нахилу корпусу 
вперед, розвинута тема дуетного адажіо і класичного тріо. осо-
бливість пластичного малюнка для пері – своєрідне схрещене 
положення рук у ІІІ позиції зі спущеними ліктями, корпус змі-
щений вперед з тенденцією наверх, що за умови підтягнутості 
й виворотності ніг дає ілюзію польоту – поза не статична, а на-
повнена диханням. танці кордебалету теж ніби поєднані спіль-
ним диханням, настільки синхронно, легко й безшумно уче-
ниці середніх класів училища  виконують складні комбінації, 
змінюючи мереживоподібні сценічні малюнки: усі без винятку 
учениці засвоїли особливу стилістику вистави і працювали з 
великим задоволенням. особливе враження справляють висо-
кі підтримки – польоти в адажіо, де беруть участь ще 3 юнака 
(за лібрето), використовуються дуже складні прийоми підтрим-
ки: балерина не відштовхується з п’ятки на стрибок, що значно 
полегшує роботу партнера, а стоїть на пуанті, партнер знімає 
її й переносить – і вона ніби злітає у повітря. успіх постановки 
одного з найкращих романтичних балетів у Київському дер-
жавному хореографічному училищі дає підстави для висновку, 
що, незважаючи на численні досягнення й трансформації, що 
відбулися протягом майже двох століть у балетному театрі, ро-
мантизм був і залишається найвищим щаблем майстерності в 
балетному виконавстві, і робота з таким матеріалом показала, 
що студенти Київського державного хореографічного училища 
мають великий потенціал.

у своїй постановці гран-па з балету «Пахіти» (насправді «Па-
хіта» – це 2-х актиний балет, а відоме гран-па з дитячою мазур-
кою – це його заключна картина) В. Малахов додержувався тра-
диційної хореографії, прийнятої в Маріїнському театрі, тільки 
па-де-труа стало па-де-катром, який виконували 2 дівчини й 
2 хлопця. слід відзначити академічність манери, синхронність 
виконання ансамблю, професіоналізм солістів. В.  Малахов ви-
брав маловідомі й складні варіації для солісток, де кожна могла 
якнайкраще проявити свою індивідуальність. 
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Балет «Бал-маскарад» на музику дж.  Верді був першою по-
становкою В. Малахова в КдХу (2015). це хореографічна сюїта в 
неокласичному стилі, яка складається з чотирьох частин: 4 пори 
року – «зима», «Весна», «літо», «осінь». Кожна частина має свою 
пластичну характеристику. «зима» – Балерина в оточенні 4 тан-
цівників. її танець дуже динамічний, з різкими змінами напря-
мів арабесків, шене, широкі стрибки через усю сцену, підтримки. 
у цьому образі поєдналися динаміка хореографії зі статичністю 
корпусу балерини (це Юлія Чепик), яка своїми жестами ніби від-
дає накази.

Весна – це хоровод лісових німф у великих віночках із лілей, 
Весна – це пробудження почуттів: саме такий характер грайли-
вого дуету німфи й фавна.

літо – адажіо, де на перший план виступає поезія нескінчен-
них арабесків, аттітюдів, ліній і класичних поз, виліплених за 
законами естетики, дует  – це безперервна кантилена, де немає 
різких кінцівок, високих ефектних підтримок, накручування ве-
ликої кількості піруетів, але один пірует виконується повільно, 
пластично і не закінчується, а ніби виростає в наступну позу. 

осінь  – це дует з варіаціями, кодою й антуражем. адажіо 
більш динамічне, технічне, витончено-кокетливого характеру. 
Балерина (це В. гордіна, нині солістка Національної опери) де-
монструє прекрасне володіння технікою класичного танцю. за-
вершується балет загальною кодою, де об’єднуються всі учасни-
ки вистави. 

останньою постановкою В. Малахова в КдХу став балет на 
музику л. деліба «Коппелія», який є дуже популярним не тільки 
у професійних балетних трупах, а й у хореографічних школах за-
вдяки великій кількості різнохарактерних танців, мізансцен, що 
дає можливість учасникам проявити на тільки свій професійний 
вишкіл, але й акторські здібності, розкривши характер того чи 
іншого персонажа, а для солістів – це ще й можливість показати 
свої образи у розвитку протягом вистави. «Коппелія»  – коміч-
ний балет, який з’явився в той період, коли європейське балетне 
мистецтво перебувало в стані кризи. у суспільстві балет розці-
нювали як суто розважальний вид мистецтва, не спроможний 
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до вирішення значимих творчих завдань. Вистава «Коппелія» 
стала першим кроком на шляху подолання цієї ситуації і, зокре-
ма, симфонізації балетної музики. Балет, створений видатним 
французьким композитором, учнем а.  адана л.  делібом, про-
довжує кращі традиції романтизму. разом із тим у пластичній, 
гармонійній, пройнятій ритмами вальсу музиці розвиваються 
симфонічні елементи, великого значення набувають описові мо-
менти й жанровий колорит, підвищується реалістично-психо-
логічна виразність образів. Використовуючи досвід створення 
оперет, деліб уводив до балету жанрові замальовки персонажів. 
Балетна музика деліба отримала високу оцінку П. Чайковського 
та о. глазунова, яким були близькі його творчі принципи, у пер-
шу чергу симфонізація балету.

Постановку «Коппелії» вважають найбільш вдалою з робіт ві-
домого французького балетмейстера а. сен-леона: це був його 
останній у житті балет, який він поставив у Парижі після 10-річ-
ного перебування в росії на посаді головного імператорського 
балетмейстера. (Інші відомі постановки а. сен-леона – «горбо-
коник» ц.  Пуньї за казкою П.  Єршова, «золота рибка» л.  Мін-
куса, «Маркітантка» ц. Пуньї). творчість а. сен-леона неодно-
значно розцінювалася сучасниками, серед яких було багато його 
критиків, особливо в росії, де існував навіть термін «сенлеонів-
щина» для позначення суто розважального балету, де драматич-
на складова цілком витіснялася танцювальною дивертисмент-
ністю, а характерні танці були настільки стилізованими, що не 
мали нічого спільного з народним фольклором. разом із тим слід 
признати, що а. сен-леон був майстром створення віртуозних 
хореографічних сюїт, і деякі його твори й нині прикрашають ре-
пертуар багатьох балетних труп, як то відомий па-де-сіс із «Мар-
кітантки», «Фрески» з «горбоконика» (обидва – музика ц. Пуньї). 
Через 4 місяці після успішної прем’єри «Коппелії» а. сен-леон 
раптово помер у віці 48 років. 

як уже зазначалося вище, у своєму прагненні до підвищення 
видовищного розмаїття а. сен-леон розвивав жанр характерно-
го танцю, стилізуючи національні танці для балетної сцени. так 
і дія балету «Коппелія» перенесена до галіції, що дає можливість 
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для демонстрації характерного дивертисменту – мазурка, чардаш, 
вальс. «Коппелія або дівчина з блакитними очима» (або «дівчи-
на з емалевими очима»), останній французький балет романтич-
ного направлення, признається світовою балетною критикою як 
вершина всієї творчості а. сен-леона. цей твір завершує собою 
жанр балетного романтизму, початком якого стала «Жізель». за 
словами дж. Баланчина, у той час, як «Жізель» признана найве-
личнішою трагедією в історії балету, «Коппелія» – найвеличніша з 
хореографічних комедій. Хореографія а. сен-леона не збереглася 
у своєму оригінальному вигляді, але найбільш близькими до по-
чаткового задуму у сучасному театрі вважають постановку сергія 
Віхарєва, який у Новосибірську, а потім у Москві, на сцені Боль-
шого театру реконструював санкт-петербурзький спектакль 1918 
року балетмейстерів М. Петіпа та Е. Чекетті, а за кордоном – по-
становку П. лакотта в Паризькій опері.

у Київському державному хореографічному училищі «Коп-
пелія» вперше була поставлена у 1982 році олегом Виноградо-
вим (цей спектакль був уперше поставлений балетмейстером у 
1973 році на сцені ленінградського Малого театру і в 1992 році в 
Маріїнському театрі). Провідні партії виконували молоді солісти 
Київського державного академічного театру опери та балету іме-
ні т. г. Шевченка т. Білецька, а. Козлов, І. Кальченко, І. скрип-
ник, В. савченко, І. Погорілий, у сольних партіях яскраво про-
явили себе учні старших та середніх класів, серед яких майбутні 
майстри балету В. Писарев, М. Міхеєв, д. Клявін, І. дорофеєва, 
В.  Борисов. основною рисою цієї вистави була яскрава харак-
терність кожного образу. Навіть кожна з 4-х подруг сванільди 
мала свій малюнок мізансцен, виконавиці мазурки стали персо-
нажами – пряхами й прачками, всі активно брали участь у поді-
ях, що відбувалися на сцені. Кожна лялька (ІІ картина «Кімната 
в будинку Коппеліуса») «оживала» й танцювала свою варіацію:  
іспанська, шотландська, китайська. По-своєму балетмейстер ле-
нінградського Кіровського театру трактував відомі музичні но-
мери: наприклад, відому варіацію сванільди в останньому акті 
на мотив польки він віддав її друзям та подругам, поставивши 
витончено-гумористичний танцювальний опус із заносками, 
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стрибками, поцілунками, високими підтримками. Всі виконавці 
з великим задоволенням працювали над виставою з досвідчени-
ми репетиторами В. денисенком, В. Володько, які були відпові-
дальними за всю виставу, та своїми педагогами, які відпрацьову-
вали окремі номери зі своїми учнями. 

В. Малахов повернувся до класичного варіанту вистави, осно-
ваного на хореографії Маріуса Петіпа, оригінального лібрето та 
структури музичних номерів. звичайно, з часу прем’єри «Коппе-
лії» в 1870 році балетний театр, його естетика змінилися, а тех-
ніка класичного танцю збагатилася новими елементами, підви-
щилася віртуозність, з’явилися нові структурні балетні форми. 
На першій виставі в Паризькій опері партію Франца виконувала 
жінка – танцівниця травесті Е. Фіокр, оскільки рівень чоловічо-
го класичного танцю був дуже низьким, отже віртуозні чоловічі 
варіації й па-де-де – це нашарування більш пізніх постановок.

у спектаклі В.  Малахова лірична дивертисментність прева-
лює над характерністю: тут багато красивих класичних варіа-
цій – аврора, ранок – символічні образи, а не реальні персонажі, 
адажіо, масових танців, і в сценічних малюнках панує симетрія, 
синхронність. роль Коппеліуса грав сам В. Малахов. цей образ 
має велике смислове навантаження: знаменитий артист, який 
уже відійшов від активного виконавства й перейшов на мімічні 
партії, представив свого персонажа без всякого відтінку демо-
нічності, як, наприклад, задумано в постановці о. Виноградова, 
яка розглядалася вище. Він чарівник, але не злий, а дуже добрий і 
мудрий. звідси комічні деталі: незграбна хода, здиблене волосся, 
величезні окуляри, – усе це вкупі з нюансами тонкої акторської 
гри зробило образ проникливим та зворушливим. Коппеліус до-
помагає закоханим сванільді й Францу  помиритися і знайти 
своє щастя. Балерина – виконавиця партії сванільди грає по суті 
дві ролі – саму дівчину й ляльку Коппелію, в яку вона перевдя-
гається, щоб дати урок своєму коханому Францу. тут необхідно 
передати нюанси пластичних характеристик двох персонажів, 
причому дуже важливо, що сванільда – не лялька, а дівчина, яка 
грає ляльку, і саме в цьому невичерпне джерело для комічних си-
туацій. Коппелія-сванільда не підкоряється майстру, проявляє 
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свій характер. Мова йде про гіперболізацію, яка служить тут від-
окремленню деталей, зосередженню уваги на часткових подро-
бицях. у цій характерній ролі, яку сванільда бере на себе, визна-
чальними стають саме специфічні реакції, актуальні для даної 
ситуації, позиції, в якій вона опинилася – скутість, дерев’яність 
пластики рук, ніг. образ ляльки дає їй можливість вільно про-
являти свої почуття – злість, образу, роздратування. апофеозом 
сцени є варіація сванільди в костюмі іспанської ляльки, де вона 
проявляє весь свій темперамент, після чого Франц упізнає її. В 
образах головних героїв поєдналися характерність і ліричність. 
ліричне першоджерело балету проявляється в узагальненій, 
символічній образності. Відволікаючись від побутової конкре-
тики (що є властивістю чистої пантоміми), балет демонструє 
картину світу, в якій за наявними подіями й постатями просві-
чує суть дії. як казала о.  лепешинська, «ми танцюємо певний 
твір, його філософську тему»  52. тому і постійна рухливість і мін-
ливість становить закон балетного мистецтв Про це йшлося у 
П. Валері: «у балеті бувають моменти, коли рух раптом завмирає 
й групи виконавців постають як нерухома, хоч і хитка декорація 
..., являючи дивовижний приклад нестійкості. ... у світі танцю 
... нерухомість є чимось вимушеним та невластивим йому пере-
хідним станом ... у звичайному, повсякденному світі рухи – не 
самоціль»  53. 

Провідна роль постаті соліста зумовлена пріоритетом рефлек-
сії як творчої основи балету. літературні та музичні джерела як 
матеріал прочитання і переосмислення хореографічними засо-
бами відкривають безмежні можливості саме завдяки індивіду-
альним постатям солістів. саме солісти відкривають нові влас-
тивості в старому, знаходять нові сенси в добре відомій драмі. 
розкриваючи внутрішній світ образу, артист балету знаходить 
неповторні моменти життя в виконуваних незмінних танцю-
вальних фігурах, одухотворюючи їх життям власним. г. уланова 

 52 солодовников а. В. ольга лепешинская. Москва : искусство, 1983. 165 с.
 53 Валери П. дега. танец. рисунок. Эдгар дега. Письма. Воспоминания совре-

менников. Москва: искусство, 1971. с. 203–252.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



515

Інтеграція українського балетного мистецтва....

казала: «Наперед встановлені пози і па чергуються незмінно … 
виконуючи їх, я … намагаюся наче пропустити їх через призму 
того образу, яким живу в даному спектаклі. тут у моєму танці 
з’являються нюанси, часом цілком непомітні, які в підсумку і 
допомагають виникненню потрібного пластичного образу»   54 
[підкреслено мною. – Є.К.]. Виконавці провідних партій у балеті 
«Коппелія» з честю справилися зі складним завданням: усі три 
сольні пари продемонстрували професійну досконалість у вико-
нанні складної хореографії, артистизм, одухотвореність, образ-
не мислення, акторську зрілість, про що свідчать змістовні, по-
дорослому серйозні інтерв’ю молодих виконавців, деякі з яких 
уже є лауреатами престижних балетних конкурсів (олександра 
Панченко, тетяна Куліш, анастасія гурська та інші).

так на прикладах останніх масштабних прем’єр у Київському 
хореографічному училищі видно, якими шляхами вирішуєть-
ся проблема оволодіння хореографічним стилем. це звернення 
до історії балету, архівних матеріалів або створення вистави на 
основі своїх асоціацій, що їх породжує музика, лібрето або хоре-
ографія іншого балетмейстера. 

за визначенням, що дає філософська енциклопедія, худож-
нім стилем називають «сукупність прийомів, спрямованих на 
досягнення цілісної виразності витвору мистецтва й утворюю-
чих стійку поетичну формулу зі своїми постійними елемента-
ми. стиль – це, як зауважує М. Шапіро, «…не  те, чим володіє 
мистецтво, стиль – це те, чим є мистецтво»  55. якщо застосувати 
це до балетного театру, саме стиль і робить балет балетом, тому 
проблема збереження стилю настільки актуальна в сучасну епоху 
глобалізації культурних процесів. сучасні технології не оминули 
й театральне мистецтво, зокрема, балетне: творчі пошуки 
приводять до цікавих результатів у царині хореографії, режисури, 
виконавського мистецтва, балетної педагогіки (адже сучасний 

 54 Богданов-Березовский В. М. галина сергеевна уланова. изд. 2-е, испр. и 
допл. Москва : искусство, 1961, с. 107. 

 55 стиль художественный. Философия  :  Энциклопедический  словарь.  Мо-
сква : гардарики. Под редакцией а. а. ивина. 2004. URL :: https://dic.academic.
ru/dic.nsf/enc_philosophy/1159/%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9B%D0%AC.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



516

Єва Коваленко

репертуар ставить нові вимоги перед школою, завданням якої є 
виховання артистів, готових до його виконання), відбувається 
синтез нових напрямів у хореографії, використовуються 
виражальні засоби інших видів мистецтв, спортивні прийоми, 
медитативні практики і т. п. однак іноді виражальні засоби 
інших видів мистецтв витісняють, підміняють собою класичний 
танець, що призводить до збіднення хореографічної лексики або 
появи витвору мистецтва, який має високу художню цінність, але 
не має ніякого відношення до балетного театру. у зв’язку з цим 
великого значення набуває виховання майбутніх професійних 
артистів балету на кращих зразках хореографії, виховання в них 
естетичного смаку й відчуття стилю, вміння знаходити нюанси 
в різнобарвній палітрі класичного балету: преромантизм, 
романтизм, академізм Петіпа, імпресіонізм Фокіна, неокласика 
і багато інших стилів, включаючи, звичайно, й модерні. І дуже 
символічно, що серед тих, хто долучає талановитих українських 
дітей – майбутніх артистів до шедеврів балетної класики, і наш 
співвітчизник  – геніальний танцівник, зірка світового балету 
В. Малахов, який усією душею вболіває за майбутнє українського 
балетного театру. 

як вирішують проблему виховання майбутніх артистів ба-
лету на авторських виставах провідних українських сучасних 
хореографів видно з історії постановки балету «Попелюшка» в 
культурному центрі «Кияночка». Балет «Попелюшка» у поста-
новці а.  рехвіашвілі з дня першої прем’єри кілька разів змі-
нювався. Вперше він був представлений на сцені Київського 
муніципального театру опери та балету для дітей та юнацтва. 
Музика до вистави не обмежується партитурою с. Прокоф’єва, 
навпаки, її основу складають твори П. Чайковського – уривки 
з опери «Євгеній онєгін», балету «спляча красуня», Вальс із 
«серенади для струнних», уривки з симфонічних творів. зви-
чайно, уривки з балету с. Прокоф’єва теж присутні, і органічне 
поєднання різностильового музичного матеріалу стало одним 
із основних завдань, які довелося вирішувати постановникам 
вистави. Нещодавно балет «Попелюшка» увійшов до репертуа-
ру театру «Молодий балет Києва», де його виконують студенти 
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й учні культурного центру «Кияночка», хореографічної гімназії 
«Кияночка» та Київського хореографічного коледжу. Молоді ар-
тисти вже їздили з цією виставою на гастролі, а 10 червня 2018 
року відбулася подвійна прем’єра «Попелюшки» (ранкова й ве-
чірня вистави) на сцені Національної опери україни. «Кияноч-
ка» -- це багаторівнева виховна й навчальна структура, до якої 
входять дитячий садок, хореографічна гімназія, хореографічний 
коледж, де працюють провідні педагоги-викладачі хореографіч-
них дисциплін. діти приходять до «Кияночки», починаючи вже 
з трьох років: спочатку – до дитячого садочку, потім переходять 
до гімназії, потім – до хореографічного коледжу, де здобувають 
кваліфікацію артиста балету. особливістю й визначальною ри-
сою цього колективу є те, що з раннього дитинства діти при-
вчаються до сцени: це дуже позитивний момент, бо вони стають 
відповідальнішими, дисциплінованими, відчуваючи себе ма-
ленькими артистами. уся сценічна практика має за мету охопи-
ти більшу кількість дітей, розкрити максимально їхні здібності. 
залучення максимальної кількості учасників стає одним із го-
ловних принципів режисерської концепції як у концертних но-
мерах, так і у виставах колективу – балетах «лускунчик», «лебе-
дине озеро», «спляча красуня», «Кармен-стріт», «сім смертних 
гріхів» та багато інших, де задіяні діти, які навчаються не тільки 
класичній хореографії, але й сучасній, народній. так сталося і з 
виставою «Попелюшка», де поряд з учнями хореографічного ко-
леджу, які виконують сольні партії, демонструючи високий рі-
вень майстерності, танцюють зовсім маленькі діти. Наприклад, 
Попелюшка у І акті вперше предстає перед глядачем в оточенні 
цілого сонму метеликів, бабок у білих балетних купальниках, 
які махають у такт її танцю крильцями з повітряного газу та ко-
ників-стрибунців у яскраво-зелених блискучих комбінезонах 
і капелюшках з вусиками, які, виходячи з І куліси, утворюють 
лінію біля оркестрової ями, тримаючись за руки. Поява малень-
ких дітей, серед яких деякі тільки навчилися ходити, викликає 
пожвавлення й оплески в залі: діти поводяться безпосередньо й 
органічно вписуються у сцену, де в цей час дійсно літають мете-
лики й бабки більш старшого віку, які танцюють дуже віртуоз-
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ні сольні варіації. Попелюшка не виглядає сумною й нещасною 
сиротою, вона більш схожа на діснеєвську Білосніжку. Музика 
Вальсу з «серенади для струнних» дуже вдало передає атмос-
феру тихого щастя й замріяності. Поява Мачухи й сестер стає 
дисонансом гармонії, що панує на сцені. В хореографії цих об-
разів поєднано гротескну незграбність із віртуозністю виконан-
ня класичних па. Наприклад, одна з сестер завершує одну з хо-
реографічних реплік цілим каскадом фуете у стрімкому темпі 
з кількома обертами навколо своєї осі. роль Мачухи виконує 
чоловік – артист Микита Кайгородов, який на той час уже за-
кінчив Київський хореографічний коледж і станцював кілька 
сольних партій на сцені Національної опери україни, де він на 
той період працював. Микита Кайгородов – танцівник у третьо-
му поколінні: він онук дмитра та галини Кайгородових – засно-
вників «Кияночки», син з.а. україни Євгена Кайгородова, дуже 
здібний класичний танцівник. амплуа артиста не обмежується 
лише балетною класикою: в його репертуарі кілька яскравих ха-
рактерних, комедійних образів.

Крім традиційних, у балеті з’явилися й нові персонажі, яких 
немає у відомій казці: це хитрий і пустотливий, але по суті до-
брий і лагідний Кіт, ласий до смачних сосисок, як і маленькі ко-
шенята. По ходу дії на балу Кіт зустрічає свою любов – маленьку 
чорну Кішечку. Безумовно, на такий режисерський хід поста-
новників вистави надихнули саме виконавці цих партій – тала-
новиті іноземні студенти коледжу джордано сіньоріле з Італії та 
ріріко Мацумото з японії – дуже технічні танцівники. однією з 
особливостей хореографічної манери джордано, якого можна по 
праву назвати спадкоємцем великого Вестріса, є м’який та плас-
тичний стрибок з фіксацією пози в повітрі та безшумним котя-
чим приземленням.

сцена підготовки Попелюшки до балу перетворюється на 
розгорнутий дивертисмент, де феї пор року дарують головній 
героїні бальну сукню, діадему, прозорий блискучий плащ з 
довгим шлейфом та «кришталеві черевички»  (пуанти, розши-
ті стразами). Композицію сцен вистави можна назвати «зво-
ротною»: балет починається зі сцени балу, де молодий Принц 
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нудьгує серед красивих дівчат-придворних. це «ранок у пала-
ці». Початок  ІІ дії знов переносить нас до королівського па-
лацу, де триває свято, прибувають нові гості й відбуваються 
дива. серед гостей  – екстравагантна Мачуха з незграбними 
дочками, кумедний Кіт та грайлива Кішечка. але поява чарів-
ної незнайомки буквально зачаровує всіх присутніх, а Принц 
одразу закохується в неї. Момент першої зустрічі Принца й  
Попелюшки став одним із найпроникливіших у виставі. Ви-
конавець ролі Принца Кирило Мороз наділений всіма даними 
для балетного прем’єра: в нього еластичні ноги, високий стри-
бок, він дуже пропорційний, але головне, він має романтичне 
світосприйняття, весь час перебуваючи в стані емоційної напо-
вненості. у своїх варіаціях молодий артист показує володіння 
складними технічними елементами, легкість та велику амплі-
туду стрибків, складних обертів з дуже чистими й вишуканими 
фінальними позами, але перші оплески артист заслужив, коли, 
вперше побачивши Попелюшку, бере її за руку  – зародження 
романтичного почуття він передав так проникливо, що одразу 
знайшов відгук у залі. Варто відзначити також нюанси сценіч-
ної поведінки артиста в адажіо – балетних дуетах, де він про-
довжує нести образ, не обмежуючи своє завдання технічною 
підтримкою балерини. К. Мороз засвоїв справжню романтич-
ну виконавську манеру. Висловлюючи своє ставлення до ство-
рюваного образу, артист підкреслює імпульсивність, дитячу 
безпосередність Принця: «для мене він схожий на ромео». Ви-
конавиця партії Попелюшки Вікторія Мельничук – танцівниця 
ліричного амплуа. Вона  ще не є випускницею коледжу, хоча в її 
репертуарі вже кілька провідних партій у виставах колективу: 
одетта-одиллія в «лебединому озері», Клара в «лускунчику», 
В. Мельничук – лауреат кількох балетних конкурсів. однак по-
вернемося до «Попелюшки», а саме – до дуетів головних геро-
їв, адже це, по суті, еквіваленти сценічних діалогів, де «висту-
пають пластичні мотиви, недоступні ні одному з танцюючих, 
взятих окремо…»  56. Про Ірину Колпакову в партії «Попелюш-

 56 Карп П. М. о балете. Москва: искусство, 1967. 228 с.
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ки» писали, що вона «…перетворювалася не в той момент, коли 
Фея-бабуся «одягала» її …, а в момент зародження любові», 
тобто в адажіо   57. І молоді солісти дуже майстерно продемон-
стрували це духовне перетворення казкових героїв, зароджен-
ня в них першого почуття, піднявши виставу на високий рівень 
професіоналізму й хореографічної метафоричної образності. 
Витоки цих успіхів – не тільки в природних здібностях, а й у 
прекрасній школі педагогів – н. а. україни г. дорош, К. Істомі-
ної, а. глазшнейдера, а. Ващука, л. Житнікової, Н. Єфремової 
та інших, які на своїх уроках і репетиціях прививають куль-
туру класичного танцю, розкривають індивідуальність студен-
тів, перетворюючи показові уроки на справжні вистави на тему 
«тріумф балетної класики». 

звичайно, постановникам та репетиторам «Попелюшки» 
є над чим попрацювати: оформлення вистави відзначається 
еклектикою, костюми підібрані з різних спектаклів наприклад, 
сестри Попелюшки – за сюжетом це яскраві характерно-гротес-
кові образи – виступають у блідих пейзанських платтях з «Мар-
ної перестороги», вистави, вже давно знятої з репертуару Наці-
ональної опери, придворні дами танцюють у костюмах дівчат із 
«лускунчика», балетні пачки й класичні хітони – поряд із гімнас-
тичними купальниками та комбінезонами, та й музичне оформ-
лення не завжди співзвучне тому, що відбувається на сцені, осо-
бливо, якщо це добре відомі варіації з балетів та опер («спляча 
красуня», «Євгеній онєгін»…). але постановники нової вистави 
справилися з головним завданням – створили атмосферу свята 
як для глядачів, так і для самих маленьких артистів, для бага-
тьох з яких цей виступ може стати початком блискучої балетної 
кар’єри, великого шляху до вершин майстерності. 

у Київській муніципальній українській академії танцю 
(КМуат) імені с. лифаря учні в процесі навчання оволодівають 
багатьма різними танцювальними стилями. у цьому унікально-
му навчальному закладі є як класичне, так і народне відділен-
ня, де працюють висококваліфіковані педагоги, балетмейстери: 

 57 ильичева М. а. ирина Колпакова. ленинград : искусство, 1986. 204 с.
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майбутні артисти виховуються на кращих зразках класичної та 
сучасної хореографії, серед яких твори дж. Баланчіна, В. Вайно-
нена, М. Петіпа, Ю. григоровича, дж. роббінса, р. Петі та інших, 
постановках педагогів КМуат. Важливого значення надається 
збереженню класичної спадщини сержа лифаря. Нещодавно 
Київська муніципальна українська академія танцю вшанувала 
пам’ять геніального танцівника й балетмейстера, який народив-
ся в Києві, постановкою балету «лифар-сюїта» на музику Е. лало, 
яку здійснив заслужений артист україни дмитро Клявін – педа-
гог і голова вченої ради КМуат. Вибір теми й музичної партиту-
ри нового балету не були випадковими: 19 червня 2018 року ви-
повнюється 75 років з дня прем’єри одного з найкращих балетів 
сержа лифаря «сюїта в білому» в трупі Паризької національної 
опери. д. Клявін, так само, як і геніальний французький хорео-
граф, використав у своїй постановці музику маловідомого балету 
«Намуна» французького композитора Едуарда лало, створивши 
власну музичну редакцію. тож у глядачів, знайомих із «сюїтою 
в білому» – неокласичним шедевром с. лифаря, новий балет по-
роджував певні асоціації, порівняння хореографічного стилю, 
естетики та атмосфери вистав.

Про сценічну історію «сюїти в білому» – безсюжетного бале-
ту, якому судилося стати знаковим у творчості с лифаря, та його 
постановку в Національній опері україни йшлося в першому 
розділі даного дослідження. 

Метою постановки «лифар-сюїти» в Київській муніципаль-
ній українській академії танцю стало вшанування пам’яті сер-
жа лифаря та його геніального балету «сюїта в білому», з дня 
прем’єри якого виповнилося 75 років. На відміну від безсюжет-
ного балету с. лифаря, постановка д. Клявіна збагачена фабу-
лою, програмністю, для розкриття якої балетмейстер викорис-
товує виключно хореографічні виразні засоби. дія відбувається 
в балетній трупі Паризької опери, зрозуміти це допомагають 
картини, що змінюють одна одну на заднику сцени: балетний 
зал Паризької опери, фойє, сцена, глядачевий зал. Балетна тру-
па – це складний «механізм» зі своїми законами й традиціями, 
де кожний артист виконує свою роль і займає своє місце в ба-
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летній ієрархії. ось Чорна етуаль, яка вже багато років стоїть на 
вершині балетного олімпу, чотири прими-балерини, прем’єри, 
солісти, які змагаються в технічній вправності, кордебалет, 
який створює вишуканий антураж. Все змінюється з прихо-
дом нової молодої балерини – Білої етуалі, яка не поступається 
майстерністю Чорній етуалі й прагне зайняти її місце. Протя-
гом усієї вистави відбувається своєрідне хореографічне зма-
гання між двома балеринами в адажіо, варіаціях, іскрометних 
обертаннях у коді. Біла етуаль перемагає, але, цитуючи лібрето 
«володаркою трупи все одно залишається Чорна етуаль, адже 
поєднання досвіду з майстерністю непереможне». у виставі не-
зримо присутній образ головного майстра, який прославив ба-
летну трупу Паризької опери – сержа лифаря: це він створив 
ці вишукані композиції сценічних малюнків, підняв техніку 
класичного танцю й змінив його естетику, виховав цілу плеяду 
зірок балету, серед яких Івет Шовіре, лісет дарсонваль, Ніна 
Вирубова, ліан дейде, Клод Бессі та багато інших. Вистава мала 
великий успіх: д. Клявіну, який не пішов шляхом копіювання 
хореографії с. лифаря, вдалося передати дух, який панував у 
Паризькій опері в часи, коли геніальний хореограф очолював 
провідну французьку балетну трупу й створював свою «сюїту 
в білому». студенти працювали з повною віддачею й достойно 
справилися з неокласичними стильовими нюансами хореогра-
фії, складною технікою, синхронністю, сценічною композицією 
(педагоги-репетитори – д. Клявін та Н. ятченко). двом соліст-
кам-виконавицям партій Чорної та Білої етуалей Марії яломі 
та діані Іванченко вдалося створити два протилежних харак-
тера: Чорна етуаль – конфліктний образ, владна вольова, і Біла 
етуаль – лірична, символ чистої балетної класики, світлої краси 
ліній, Чорна етуаль домінує, пригнічує, Біла – парить у повітрі. 
Постановка «лифар-сюїти» в КМуат показала нові перспекти-
ви для розвитку майстерності майбутніх артистів саме у нео-
класичній хореографії, де на перший план виходить досконале 
володіння технікою класичного танцю й форма, візуальний об-
раз танцівника або балерини. а балетмейстер д. Клявін отри-
мав за свій спектакль премію імені а. Шекери. 
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сценічна практика має неоціненне значення в процесі вихо-
вання артистів балету, набуття професіоналізму, формування 
виконавської школи, розкриття творчої індивідуальності. І тому 
вкрай важливо, щоб учні, студенти провідних хореографічних 
шкіл україни розвивали свою майстерність на кращих зразках 
класичної та сучасної хореографії, що й демонструють постанов-
ки, розглянуті в цьому дослідженні.
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су ч асн а у кра їнськ а режису ра  
в Полі міжкультурних вЗаЄмодій

вітчизняна транскрипція постмодернізму  
на театральній сцені ххі століття

Постмодерні явища в україні спостерігаються достатньо трива-
лий період. В той же час сам постмодерн, як відомо, не є абсолютно 
однозначним поняттям. до нього відносяться цілком відмінні і за 
масштабом, і за формою, і за змістом, і за своєю естетикою явища, 
оскільки постмодернізм – це лише в останню чергу – мистецька те-
чія. Крім термінологічних різночитань та інтерпретацій у світовій 
гуманітаристиці, саме явище також характеризується регіональни-
ми відмінностями, незважаючи на його глобальний характер.

Первісно постмодерном був означений стан і етап розвитку 
суспільства. зокрема, «класичний» постмодернізм – явища, що 
настають як наслідок процесів модернізації у різних сферах  – 
економічній, інтелектуальній, соціальній, породжених бурхли-
вим розвитком капіталістичних відносин.

«упродовж декількох десятиліть соціальну і культурну реаль-
ність нашої планети формувала культурна домінанта, що впер-
ше спромоглася на, в буквальному сенсі, на глобальний засяг. ця 
глобальна соціоекономічна ситуація дістала назву «постмодер-
ности», а її культурна логіка – «постмодернізму»  1.

тож, насамперед, це постмодернізм «економічний». зокрема 
його характеризує андреас гуйсен у своїй праці «Картографуючи 
постмодерний простір» – дана категорія пов’язана, насамперед, із 
економічним розвитком сШа та інших економічно розвинених 
країн заходу. Існує модель «економічна», що наголошує ідентич-
ність, а не відмінність, якій притаманна «різка асиміляція досі 
автономних національних ринків і виробничих зон у єдину сфе-

 1 Чарнецький В. Картографуючи посткомуністичні культури / авторизований 
переклад з англійської. Київ, Критика, 2013 . с. 13–14.
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ру, зникнення національних засобів до існування, примусова ін-
теграція країн з усього світу в новий глобальний розподіл праці, 
… … картина стандартизації в масштабі, який не знає собі рів-
них; а також примусової інтеграції у світову систему… (Jameson 
Frederic Notes of Globalization as a Philosophical Issue)  2.

 явище постмодерну і спосіб мислення, описаний, насампе-
ред, у працях американських дослідників, породжений у мисте-
цтві крім усього іншого розвитком технологій та пов’язаними з 
ними специфічними суспільними тенденціями, а також: тира-
жуванням, маскультом, кітчем, промисловим та іншими видами 
дизайну, прикладними мистецькими формами. Появою «муль-
тинаціональних монополій, комп’ютерної цивілізації, шизофре-
нії постіндустріального суспільства». Про них пишуть андреас 
гуйсен, гел Фостер, джеймісон Фредерік («ситуація постмодер-
ну»), Франсуа ліотар («состояние постмодерна»). 

 Інші різновиди постмодернізму, що історично з’являються 
«після модернізації» суспільства, пов’язані з іншими формами 
«пост-» суспільств – «третього світу» або «постколоніальними» 
країнами африки, Південної америки та ін. і «посткомуністич-
ними» – так званого «другого світу». до них віднесені колишні 
радянські республіки, країни соціалістичного табору. На жаль, 
у цій системі класифікації україна опиняється у стані подвій-
ного «пост»  – постколоніальна і посткомуністична одночасно. 
Що спричиняє цілу низку абсолютно унікальних чинників і об-
ставин її розвитку – зокрема, значно більшу глибину розколу з 
попереднім періодом існування  3. сьогодні її марковано іншим 
терміном – «посттоталітарний». 

«у 60-х роках новий міжнародний порядок (неоколоніалізм, 
молодіжна революція, комп’ютеризація, поширення інформати-
ки) встановлюється і одночасно двигтить і розсіюється від вну-
трішніх суперечностей»  4.

 2 там само.
 3 там само.
 4 джеймисон Фредерик. Постмодернизм и общество потребления. URL : www.

ruthenia.ru/logos/number/2000_4/10.htm. 
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Первісно постмодерн пов’язували виключно з західним сві-
том. Правомірність застосування даного поняття стосовно схід-
ної Європи, країн другого і третього світу викликали сумніви 
у колах західних дослідників, але лише тому, що реально ці до-
слідники не мали можливості близько познайомитися з практи-
кою і специфікою розвитку цих територій. 

окрім постмодерну як ситуації і стану розвитку суспіль-
ства, згодом сформувалося розуміння постмодерну як певної 
культурної стратегії і, зрештою, вималювався певний комплекс 
ознак, які характеризують постмодернізм як естетичний на-
прям. Мистецтво в цей період стає необ’єктивним, алогічним, 
химерно-екзотичним, ірраціональним, експресивним, ускладне-
но інтелектуальним. Воно показує суб’єктивну реальність, у тво-
рах з’являються ознаки неупорядкованості та хаосу, зникає при-
чинно-наслідковий зв’язок. Постмодернізм створив особливий 
спосіб формоутворення тексту – поєднання цитат і запозичень 
у попередніх стилів і періодів. тож усі складові за сукупністю 
становили комплекс ознак постмодерного твору, як і відсутність 
сюжету, цитування. зображення, які мали би нагадувати реаль-
ні, відірвалися від своєї природної форми, а твори – від дійснос-
ті. «основною властивістю гіперреальности, в якій ми перебува-
ємо, є відсутність відмінності між уявним і реальним»  5.

оця гіперреальність у мистецтві існує за своїми власними, не 
логічними законами.

Принципово «новий елемент є тим, що зазвичай називають 
«смертю суб’єкта», або кінець індивідуалізму як такого, інди-
відуальності, котра, очікувано повинні генерувати своє влас-
не унікальне бачення світу, і відтворювати власний унікальній 
впізнавний стиль»  6.

На заході суспільством опановувала відмова від «ідеї про-
гресивної реалізації соціального і індивідуального звільнення в 
масштабах всього людства»; відмова від «глобальної реконструк-

 5 Бодрійяр Ж. симулякри і симуляція. Київ. основи, 2004.
 6 джеймисон Ф. Постмодернізм и общество потребления...
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ції простору, населеного людиною», відмова від раціональності і 
свободи, пов’язаних з модерном і певну консервацію його форм  7.

Постмодернізм у поезії, кіно, образотворчому мистецтві  – 
поп-арт, панк і рок нової хвилі, сучасний роман – на заході «всі 
ці види постмодернізму виникають як специфічна реакція щодо 
утвердження форм високого модерна, по відношенню до того 
або іншого типу високого модернізму, який завоював універси-
тети, музеї, мережу художніх галерей і всі можливі фонди»  8.

згідно з характеристикою Ф. джеймісона те, що відбувалося в 
культурному плані це «…постмодерне свято відмінностей і роз-
різнень: раптом усі культури світу опиняються в толерантному 
контакті одна з одною у своєрідному безмежному культурному 
плюралізмі, який важко не вітати. Крім того, поза початком свя-
та культурних відмінностей, а часто тісно з ним пов’язане, заро-
джується святкування входження всієї величезної низки груп, 
рас, гендерів, етнічностей у царину публічного мовлення; відхо-
дять у минуле структури, що прирікали цілі сегменти населення 
на мовчання і підкорення; по всьому світі зростає народна демо-
кратизація …. …., що, здається, має певний стосунок до еволюції 
медій, однак її виражають нове багатство і різноманіття культур 
у новому світовому просторі». (Jameson Frederic Notes of Globali-
zation as a Philosophical Issue )  9.

Всі ці модерні форми «для покоління 60-х стають втіленням 
істеблішменту і, тим самим, головним ворогом – мертвотним, та-
ким, що душить, нав’язує свій канон – застиглими монументами, 
котрі треба зруйнувати, для того, щоб створювати , щось нове.» 
На погляд Ф.джеймісона «очевидно, що останнє ніяк не полег-
шує завдання описання постмодернізму як цілісного феномену , 
оскільки єдність цього нового імпульсу, якщо така і існує – дана 
не в ньому самому, а саме в тих типах модернізму, місце яких він 
намагався зайняти»  10.

 7 джеймісон Фредерик Постмодернізм, або логіка культури пізнього капіта-
лізму. – Київ, Курс, 2008.

 8 джеймісон. Фредерик Постмодернизм и общество потребления...
 9 Чарнецький В. Картографуючи посткомуністичні культури...
 10 джеймисон Фредерик. Постмодернизм и общество потребления...
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зовсім відмінну ситуацію маємо в українському і всьому по-
страдянському просторі, очевидно, частково і в країнах схід-
ної Європи. Модернізм, який починав завойовувати мистецьку 
свідомість і панівні позиції, був різко обірваний, а по суті по-
валений новою ідеологічною доктриною. Художній напрям був 
припинений директивно і репресивно, з ліквідацією і самих 
модерністів, на догоду реалістичним, а точніше псевдореаліс-
тичним формам в усіх видах мистецтва. лише згодом частково 
почав відроджуватися. у 60–80-ті роки ХХ ст. це відродження 
супроводжувалося різними обмеженнями, а у 90-ті він уже був 
поборюваний новою мистецькою хвилею, породженою новою 
суспільною реальністю. Інша оптика з’явилася у нас без оголо-
шення смерті автора, як у теоретиків постмодернізму, а значно 
конкретніше – після оголошення смерті сталіна.

україна, як і весь регіон, до якого вона входить, не пережила 
тої стадії розвитку капіталізму, для якого постмодернізм був ло-
гічною завершальною фазою. тим не менше, в якийсь незбагнен-
ний спосіб ми всі стали свідками і учасниками явищ і процесів 
його наслідків. 

окрім постмодернізму економічного та культурно-мистець-
ких стратегій, які виникли внаслідок впливу постмодерного 
світогляду на свідомість митців та художню творчість існує ще 
один варіант у цій класифікації – «Постколоніальний розвиток 
парадигми, що її гел Фостер означив як «постмодернізм опору» 
поширюючи її на контекст взаємодії з імперським метанаррати-
вом та способом його повалення»   11. це постмодернізм бунтів-
ний, або протестний. думаю, що це визначення не потребує до-
даткових пояснень. 

саме він з’явився, втілився і знайшов відданих апологетів на 
наших теренах. Наша суспільна і культурна ситуація розвивала-
ся під знаком «пост-»: після розпаду – і радянського суспільства, 
його ідеології, соціалістичної економіки і мистецького мислен-
ня соціалістичного реалізму – як подолання їх наслідків. Хоча 
українське суспільство, стикаючись з усіма цими наслідками зо-

 11 Чарнецький Віталій Картографуючи посткомуністичні культури...
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всім не відчувало себе тими, хто існує «поміж чимось», «після 
чогось», що скінчилося фатально і безповоротно. Навпаки, це 
було велике пасіонарне піднесення, сповнене великих сподівань 
на багатообіцяючі історичні перспективи, які раптом відкрили-
ся. такий стан спостерігався не лише в україні, а й у більшості 
пострадянських країн які визволилися від тиску і влади срср і 
ввійшов в історію як «весна народів».

ранні стадії цих процесів, добре помітних, зокрема, в україн-
ській літературі, образотворчому мистецтві, кіно, знайшли відо-
браження у працях різних вітчизняних авторів, й у відповідних 
дослідженнях з театрознавства. це дисертація а.липківської 
захищена ще у 90-тих роках «Молодий театр україни 80-х – по-
чатку 90-х років», стаття «Молодий театр україни кінця 80-х – 
початку 90-х: постмодерна ідеологема свідомості та її відбиток 
у сценічному артефакті»   12. у наукових статтях Н.Корнієнко: 
«ціннісні орієнтації та картини світу у візіях молодої театраль-
ної режисури»; «Масова й елітарна культура в інтер’єрі постмо-
дернізму». Хоча у 1996 році більшість театральних митців іще не 
відчувала, що перебувають в інтер’єрі постмодернізму. 

у всій європейській культурі, і у постколоніальній чи постко-
муністичній, постмодернізм пов’язаний з епохою зламу, руйну-
вання і деконструювання практично всіх існуючих систем і пра-
вил  – не лише ідеологічних та економічних, а й природничих, 
етичних, естетичних та інших. у вітчизняному театрі 1990-х ро-
ків також спостерігаються подібні процеси – наприклад свідоме 
і навмисне порушення законів драми. Нерідко саме в цьому і по-
лягала суть опору.

для багатьох митців, дослідників і інших представників да-
ного способу мислення ідея постмодерного релятивізму та плю-
ралізму була своєрідною індульгенцією на безкарне паплюження 
цінностей, які доти вважалися незаперечними або непорушними 
табу. однак такі тенденції не були з ентузіазмом сприйняті пере-

 12 липківська г. Молодий театр україни кінця 80-х  – початку 90-х: постмо-
дерна ідеологема свідомості та її відбиток у сценічному артефакті. Записки 
Наукового товариства імені Т.Г.Шевченка. львів, 1999. т. 237: Праці театро-
знавчої комісії..
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важною частиною суспільства, яке, до того ж, не підозрювало, що 
живе у постмодерну добу, з усіма наслідками, які з цього випли-
вали. тому, як і на заході, дуже скоро їм довелося розпрощатися з 
цими ілюзіями, оскільки суспільство – і українське, і у росії, і на 
заході – не збиралося прощатися з абсолютно всіма цінностями 
одразу. якісь речі все одно залишалося табуйованим, а якісь – са-
кральними. якщо не церква – то людська індивідуальність опи-
нялася на вершині ціннісної ієрархії, якщо більше не вважався 
непорушним шлюб, то незаперечною вартістю залишалося кохан-
ня. Вони не опротестовувалися у виставах того ж романа Віктю-
ка, який у цей час працював на дві країни. Народжений у льво-
ві «за Польщі», він закінчив театральну студію в україні, а свої 
спектаклі ставив і в росії і в україні. Його московські постановки 
«М.Баттерфляй» 1991 року та інші раптово розкрили перед вра-
женими глядачами цілий світ духовних і сексуальних переживань 
геїв. Презентованих не у брутальному вигляді, а у вишуканій теа-
тральній формі. тобто замість «звичайного», уже деконструйова-
ного кохання режисер пропонував теж кохання, але інше, більш 
чесне, на його думку. так само і у його московській виставі «лолі-
та» за Набоковим це кохання існує не за суспільними нормами, а 
всупереч їм. Естетизм постановок служив певним художнім ви-
правданням позиції режисера. 

ставлячи у цей же час вистави у Києві в театрі імені лесі 
українки, Віктюк залишався у межах звичного типу театру і тра-
диційної системи цінностей, хоча й тут в його «уроках музики» 
л.Петрушевської, «священних чудовиськах» Ж.Кокто родина, 
як інститут зазнавала критичних атак, виступаючи як руйнівна 
сила стосовно кохання і самих закоханих.

тенденцію поступового зниження політично спрямованого 
викривально-руйнувального імпульсу добре видно на долі росій-
ського образотворчого постмодернізму 90-х років – критичного 
за своїм пафосом щодо радянської системи і різних аспектів існу-
вання «колишньої радянської людини» – «хомо советикус». у цій 
системі «соц-арту» і поза нею немало іронії і сарказму було з при-
воду радянської скульптури і зображень вождів як гіпсових, так 
виготовлених з більш цінних матеріалів; на різні побутові теми – 
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«туалетного паперу» і інших тимчасових труднощів. І поступово 
це все втратило актуальність новизни і свій пафос руйнування, 
який був названий сучасниками «веселим апокаліпсисом». 

аналогічні процеси ми могли спостерігати і в україні, не 
лише щодо радянських, а й стосовно національних культурних 
цінностей. Варто згадати книжку олеся Бузини «Вурдалак тарас 
Шевченко» (2000 р.), постановку «сни за Кобзарем» Валентина 
Козьменка-делінде в Національному театрі імені Івана Франка 
у середині 90-х, яка викликала не менш скандальний резонанс, 
деякі літературознавчі розвідки. 

На заході «тотальна іронічність і плюралізм постмодернізму 
заперечує об’єктивність оцінок і створює передумови для подаль-
шого вибору, оскільки постмодернізм не є кінцевим продуктом 
свідомості, а лише періодом у процесі розвитку людства». але це 
точно не про нас. для пострадянського простору, для багатьох 
митців 90-х років постмодернізм абсолютизувався як останнє 
слово людства, що йде до фіналу – як тисячоліття так і свого влас-
ного апокаліпсису, що обумовлено збігом завершення кількох іс-
торичних циклів: імперії, століття, тисячоліття, ери Водолія тощо.

серед головних засад постмодернізму, на думку Іхаба гассана 
є та, що творець, з метафізичної точки зору, нічого не здатен ска-
зати про «кінцеві істини»  13. Можна було бачити такі вистави на 
початку і в середині 90-х. для непідготовленого глядача від усіх 
них залишалося враження незавершеності твору. Причому не 
концептуальної, а безпорадної незавершеності – дуже часто гля-
дач залишався з дивним відчуттям: що він не до кінця зрозумів 
виставу, чи молодий митець сам не знав, що хотів цим сказати. 
так були сприйняті постановки молодих режисерів 90-х років. 
однак, пізніше стали з’являтися твори з більш визначеним зміс-
том і проблематикою – серед них вистави а.Жолдака «Хто бо-
їться Вірджинії Вульф» Е.олбі, о.ліпцина «у відкритому морі» 
с.Мрожека, деякі постановки В. Кучинського  – «Благодарний 
Еродій» г. сковороди, «забави для Фауста» за достоєвським, 
«Маруся Чурай» л.Костенко у львівському театрі імені леся Кур-

 13 лексикон загального та порівняльного літературознавства. Чернівці, 2001.
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баса, у них же – «лісова пісня» а.Приходька. також «Постріл в 
осінньому саду» В.Більченка за «Вишневим садом»Чехова, «Пав-
лік Морозов» л.Подерв’янського режисера а. Крітенка, «Карна-
вал плоті» («Войцех») у постановці д.Богомазова в театрі на лі-
вому березі. для цих творів характерні самоіронія і самопародія 
постдраматичного театру, наявність численних алюзій, широко 
розкритих у культурно-історичний контекст.

Парадоксальним чином у багатьох театральних виставах на ру-
бежі ХХ і ХХІ століть ознаки постмодернізму присутні або у змісті, 
або у формі постановок, коли беруться постмодерні за визначен-
ням літературні твори. Наприклад, «Московіада» Ю.андруховича 
у Молодому театрі режисера с.Моїсеєва. сама вистава загалом ви-
рішена в координатах більш традиційного театру ніж повість ан-
друховича. На протилежному полюсі – «гамлет. сни» а.Жолдака у 
Харкові – ренесансна шекспірівська трагедія була здійснена режи-
сером як серія кліпів. Між ними – «Карнавал плоті» д.Богомазова 
за «Войцехом» Бюхнера в театрі на лівому березі».

Поступово постмодернізм в театрі почав формувати власні 
сценічні форми. лесь Подерв’янський у 70-ті роки у своїй твор-
чості являє ранні зразки бунтівного «протестного» постмодерніз-
му «опору». це «стьоб», це «магнітофонний текст» його п’єс «сни 
Василіси Єгоровни», «гамлет або Феномен датського кацапізму», 
«Король літр», «Павлік Морозов». Характерні ознаки його творів 
забезпечують йому загальне визнання як гуру, метра вітчизняно-
го постмодерну. Насамперед, його вирізняє критичний дискурс. 
це саме його текст «розхитує історичні, культурні, психологіч-
ні засади читача, його звичні смаки, цінності спогади, викликає 
кризу в його стосунках з мовою»  14. у творах Подерв’янського, на-
писаних іще в 70-ті роки, здійснюється деконструкція і деміфо-
логізація мистецьких, культурних, історичних міфів і міфологем, 
їх зниження і карнавально-викривальне осміювання. Його тексти 
складаються з елементів інших текстів  15.

 14 Барт р. «удовольствие от текста» /Барт р. избранные работы: семиотика: 
Поэтика. Москва, Прогресс, 1989.

 15 голобородько ярослав артерграунд. український літературний істебліш-
мент. збірка статей. Київ : Факт, 2006.
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у його п’єсах мова нерідко виступає як основний зміст його 
авторського повідомлення: «Вони це називають так». у такий 
спосіб створюється достатньо інформативний текст, що містить 
величезну енергію заперечення і нищівну іронію. носієм якого є 
сама мова – в даному випадку вишуканий мат, оскільки мова як 
основне повідомлення і творить мовну картину світу. Простежу-
ється утворення нових семантичних зв’язків – гри смислами із 
слів високого стилю і сфери та перетворення їх на ненорматив-
ні через звукову, семантичну або контекстуальну спорідненість 
(назва «Король літр»). 

ризоморфність властива більшості п’єс Подерв’янського, так 
само, як і інтертекстуальність, що становить його вихідну по-
зицію. особливо наочним є приклад його «Павліка Морозова». 
Павлік виявляється сином сави Морозова (тому, що він теж 
Морозов),а його матір – Пелагея Нилівна (героїня повісті горь-
кого «Мати»). Водночас він є братом Павла Власова, (очевидно – 
за світоглядом), котрий також фігурує у творі Подерв’янського 
як «побочний син» Нилівни. до цієї «родини» належить і гене-
рал Власов – він коханець Пелагеї Нилівни і відповідно батько 
Павла Власова. Все разом утворює семантичну конструкцію 
ризоми – принципово позаструктурного і нелінійного способу 
організації цілісності, яка розгалужується на нові сфери явищ: 
«фашисти», «піонери», «диверсанти», «лісові люди» – туристи і 
міфічні істоти. 

Вистави за творами Подерв’янського «сни Василіси Єгоров-
ни» і «Павлік Морозов» здійснив режисер а.  Крітенко. Кітче-
вість, поп-культура, елементи медіа-арту привнесені постанов-
ником і завдяки участі в них медійних постатей – телеведучих 
світлани Вольнової, Миколи Вересня в ролі генерала Власова, 
андрія середи – соліста групи «Кому вниз».

На жаль, більшість його п’єс на сьогодні залишаються драма-
ми для читання. та ненормативна лексика, якою вони написані, 
на сцені звучить як звичайна брутальна лайка, в той час, як у тек-
стах вона контрастно і іронічно відтінена витонченими автор-
ськими ремарками, котрі не виголошуються зі сцени. Перевес-
ти це все на мову сценічних образів практично неможливо. для 
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цього лексичний ряд треба замінити візуальним. Велика частина 
дотепів і гумору автора має в своїй основі мовну гру.

згідно з висновками сучасних західних дослідників нової сус-
пільної і мистецької формації, модернізм і постмодернізм співіс-
нують одночасно. тим більше, що у них багато подібних ознак, 
таких як умовність, відхід від міметичності , повстання проти 
канонів тощо. Водночас, не лише прийомами, й світоглядними 
засадами вони суттєво відрізняються один від одного: в основі 
модернізму закладений намір зробити світ кращим, шукати нові 
форми і способи самовираження і впливу.

Постмодернізм виходить з того, що все вже сказане, ми може-
мо тільки перебирати пазли (уламки) минулого. людина зникла, 
світ загинув, лишилася тільки мова. Недостатня увага до оточен-
ня, цитатність, втрата довіри до принципу загального прогресу 
людства в сфері мистецтва, технологій, знання; «смерть суб’єкта» 
або індивідуалізму як такого. 

для модернізму характеристичними ознаками є заперечення 
матеріальної основи буття, спроби осягнути духовну суть люди-
ни і світу. гіпертрофована увага до неповторної індивідуальності 
автора, героя, занурення у підсвідомість, психологізм особистос-
ті, внутрішній світ, а не зовнішні події. символічність образів. 
лірична складова, увага до почуттів. Естетизм, звернення до 
стилів минулого, їх високих зразків. герой – виняткова особис-
тість. Культ надлюдини, волі, боротьби. Переконання в тому, що 
людина здатна перебудувати світ, заклик до такої перебудови. 

На практиці тривалий час існує суміш постмодерних прийо-
мів і модерних ідей які досі лишаються актуальними в суспіль-
стві. Наші ж театральні митці шукали насамперед нові форми, 
вірячи в те, що вони неодмінно мають бути винайдені І таки їм 
це вдалося – з’являється візуальний театр, театр неміметичний, 
без ідей і режисерського концептуалізму.

основні складові нової ситуації в українській культурі і мис-
тецтві наводить у своїй монографії т. гундорова  16. серед інших 

 16 гундорова т. Післячорнобильська бібліотека: український літературний по-
стмодернізм. Київ : Критика, 2013.
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ознак – втрата довіри до принципу загального прогресу людства, 
розвитку мистецтва, технологій, знання корисного людству. «На-
впроти, створюється враження, що результати й наслідки (пло-
ди) цього розвитку постійно дестабілізують людську сутність , 
як соціальну так і індивідуальну»  17. «слідом за теодором адор-
но скористаємось словом символом «освенцим». Після нього 
«не існує позитивної орієнтації, яка б могла відкрити перед нами 
якусь нову перспективу», пише Ж. Бодрійяр  18 з приводу приро-
ди таких змін у світовідчуванні сучасної людини. 

Натомість такі діячі, як л. Подерв’янський, а. Жолдак дають 
ці позитивні відчуття: по-перше  – звільнення, коли сама мож-
ливість говорити у ситуації безвиході, мати змогу констатува-
ти безвихідь, дає відчуття точки опори, порівняно з ситуацією, 
коли всі радісно простують у прірву, роблячи вигляд, що нічого 
страшного не відбувається, співаючи з «комсомольським задо-
ром» бадьорі пісні. зрештою, виникає своєрідна радість від адек-
ватної оцінки реальності, і це розуміння дає надію на те, що ви-
хід існує, на нові позитивні перспективи.

український постмодернізм, як і весь напрям взагалі, немож-
ливо звести до одного визначення. Він представлений такими 
різновидами, як гротескний, феміністичний, апокаліптичний 
(Іздрик, В.  Шевчук), попкультурний, популярний (Ю.  Винни-
чук)  19. Ми не можемо остаточно визначити його ознаки, особли-
во, перебуваючи в контексті територій, які не є визначальними 
для формування ситуації постмодерну, його остаточне визна-
чення взагалі практично неможливе. т. гундорова звернула на 
це увагу у розділі «Постмодерн і постмодернізм», говорячи про 
існування більше як одного постмодернізму – постмодрнізми ін-
дивідуальні і варіанти локальні  20.

 17 лиотар Жан-Франсуа. заметка о смыслах «пост». иностранная питература. 
№ 1. 1994.

 18 Бодрійяр Ж. общество потребления/ пер. с фр. Москва : республика, 2006.
 19 гундорова т. Післячорнобильська бібліотека: український літературний по-

стмодернізм...
 20 там само.
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Щодо появи постмодернізму, то у нашій країні не було різкого 
вододілу. зокрема, історичний рубіж, але не мистецький – це роз-
пад срср. Ще одна знакова дата – Чорнобиль. до того тривалий 
час ані суспільство, ані митці не відчували себе існуючими на 
грані. Хоча наприкінці століття виникає відчуття втоми від усіх 
існуючих мистецьких форм, їх вичерпаності. І тоді, зрештою, ви-
ступає на авансцену постдраматичний театр

театральна режисура першого десятиліття двадцять першого 
століття характеризується певною стагнацією, стабілізацією і за-
вмиранням мистецького експерименту. Помітна зміна художніх 
парадигм відбувається на рубежі ХХ – ХХІ ст., коли явно відчу-
вається вичерпування постмодерних інтенцій.

тому новації спостерігаються переважно в театрі пошуково-
му, лабораторному, експериментальному, який в більшості ви-
падків існує не в режимі репертуарного театру. як, наприклад, 
театральна лабораторія при центрі ім. л.Курбаса. Хоча є винят-
ки – львівський молодіжний театр імені л.Курбаса Володимира 
Кучинського у львові, який частково розвиває в своїй практи-
ці театральні ідеї Єжи гротовського та анатолія Васильєва. Він 
працює на репертуарній основі і йому вдається поєднувати ла-
бораторну роботу з регулярним показом вистав. 

Натомість, художній експеримент пов’язаний з перформатив-
ністю. На думку Н.Корнієнко «актуальне мистецтво виступає 
як фермент, що провокує нові смисли на межових територіях». 
як приклад вона наводить перформанс антона соломухи «Чер-
вона Шапочка відвідала лувр». Ніколя Пуссен «Викрадення са-
бінянок» (2009 р.) це поєднання фотографії, живопису і театру. 
Фотокартини з цієї серії являють собою сценічний простір з тем-
ним фоном, заповненим фігурами живих акторів, які зображу-
ють це саме викрадення сабінянок  21.

з іншого боку є режисери театру класичного, навіть розмов-
ного або театру слова. театру, до якого звик глядач, і на який 
глядач ходить. Існують і працюють митці, виховані на літера-

 21 Корниенко Н. Нелинейное театроведение: постнеклассический ландшафт. 
от Фауста до Протея. Киев : альтерпрес, 2014. 
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турному театрі, сформовані ще у самодіяльних або університет-
ських театрах . це старше покоління режисури – Е.Митницький, 
а.резникович, а.Бабенко. але є і інший, сучасний, авангардний 
різновид цього старомодного «театру слова». це нова когорта 
«балакунів», «розмовників» із їх виставами – «синій автомобіль» 
я.стельмаха в постановці І. славинського, «дон Жуан» станіс-
лава Моїсеєва в Київському Молодому театрі», «Наше містеч-
ко» д Богомазова на сцені Київського театру на липках, «Майн 
кампф» таборі у постановці Е.Митницького. Хоча говорити про 
них, як про представників мистецьких традицій виключно ми-
нулих епох не доводиться також. Бо це не є театральні діалоги в 
традиційному смислі. тут говорить переважно сам автор виста-
ви – режисер, це практично його власне висловлювання. І дія у 
цих спектаклях не є виключно словесною. 

Водночас, експериментальна сфера на рубежі 90  – 2000-х 
розвивається, головним чином, за рахунок перформативного 
напрямку. Початково вона була представлена поодинокими ра-
зовими мистецькими акціями – перформансами, до яких вдава-
лися переважно театральні художники. це мистецтво, власне, 
виходить за межі театру, оскільки тут відсутнє перевтілення, 
лицедійство і виконавство. акторська гра – це те, що нам перш 
за все цікаво в театрі і те, що складає його фундаментальну суть. 
Перформанс же нерідко відбувається поза актором, незважаючи 
на його присутність і участь у події. а таких компонентів, як ви-
конання ролі, життя в образі, перевтілення, або створення ха-
рактеру не спостерігається.

радикальний авангардизм, лабораторні пошуки в театрі – це 
справа «обраних» і такі експериментальні форми існують. та 
ж театральна лабораторія при центрі Курбаса з постановкою 
«гамлет-лабіринт» о.ліпцина, «Вільна сцена» д.Богомазова. 
свого часу суто експериментальною платформою залишалися 
театральна робітня  – театр пластичної імпровізації а.Черкова, 
театр ім. л.Курбаса Володимира Кучинського, «дах» Влада тро-
їцького та багато інших. згодом, так чи інакше їм доводиться 
припиняти своє існування через різні зовнішні, переважно фі-
нансові обставини. 
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В той час, як західний світ другої половини ХХ ст. живе пе-
редчуттям і відчуттям катастрофи, для мистецтва радянсько-
го періоду це відчуття незнайоме. однак, це незнання не рятує 
театрального мистецтва від участі у загальних процесах. Від-
бувається вибух Чорнобиля і з того моменту мистецтво театру 
забарвлюється дедалі більше відчуттям катастрофи. образи 
Чорнобиля з’являються у багатьох постановках. Пригадується 
«Маруся Чурай» л.Костенко у львівському театрі ім. М.занько-
вецької в постановці Ф.стригуна. Постаті в білому захисному 
одязі фігурують у сюжеті на зовсім іншу тему. 

розпад радянського союзу багато театральних режисерів 
теж пережили трагічно, бо мислили себе радянськими, росій-
ськими, загальносоюзними або всесвітніми митцями і ситуація 
відокремлення україни викликала у них стан глибокої кризи. 
тим більше, що вона супроводжувалася кризою економічною – 
про спектаклі цього періоду і есхатологічні настрої постмо-
дерної доби уже багато писали. Можна навести назви «Птахи з 
невидимого острова» Ю.Шевчука, «Постріл в осінньому саду» 
В.Більченка, постановки «В чеканні годо» с.Беккета, «гамлет.
сни» андрія Жолдака, «Фараони» Віталія Малахова. 

людство почало усвідомлювати, що ситуації, обставини і на-
слідки їх сподівань і вчинків не обмежуються тільки видимими 
діями і почуттями, або сказаними словами. Ми не чуємо і не ба-
чимо як у людини шалено калатає серце, піднявся тиск, забракло 
дихання. Що багато речей визначається не нашими намірами, 
вчинками або бажаннями, а числами, обставинами, територі-
ями. Що тіло людини продукує енергію і генерує електричний 
струм якого вистачить, щоб світилась електрична лампа. герци 
об’єднані в мільйони у сполученні з енергіями планети , її елек-
тромагнітним полем і іншими видами випромінення впливають 
на клімат, погоду, рух хмар, супутників, поведінку астероїдів (!), 
що вже зовсім недобре. І ще багато існує невидимого у взаємодії 
всесвіту, людини, природи; ментального, фізичного і фізіологіч-
ного аспектів буття. їх впливу на теперішнє, майбутнє, ба, на-
віть, минуле. На таких спостереженнях і явищах ґрунтується 
«нова постмодерна чуттєвість», яка показує дійсність у її нових, 
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нібито ірраціональних взаємозв’язках. як зазначає Ж.Бодрійяр, 
«основною властивістю гіперреальности, в якій ми перебуває-
мо, є відсутність відмінностей між уявним та реальним»  22.

якщо в радянському постмодернізмі основною була політич-
на складова, то наш був свідомо аполітичним, часом антиполі-
тичним. Чомусь вони вирішили усунутись від «битви двох сві-
тів» і ідеологій, як про це було уже сказано.

Мистецькі тенденції західної Європи, безперечно, вплинули 
на східну, оскільки на заході всі ці явища виникли значно ра-
ніше. а на територію срср це нове мистецтво протягом ХХ ст. 
потрапляло з окремими оказіями – гастролями, художніми ви-
ставками, мистецтвознавчою літературою. зрештою постмодер-
ний спосіб мистецького мислення і художніх стратегій виявився 
універсальним для обох частин Європи.

Негатив щодо постмодернізму, як і його привабливість на 
територіях колишнього срср пов’язані з його запереченням 
будь-якої ідеології, яку можна було б нав’язати людині і групі і 
впливати на її поведінку. В цьому полягав антиутопічний пафос 
постмодернізму, який відобразив настрої суспільства і театраль-
них митців кінця ХХ – початку ХХІ ст.

сучасне театральне мистецтво і режисура, які бурхливо змі-
нювалися протягом періоду з 80-х років ХХ ст. до початку ХХІ-го, 
перебувають в стані певної стабілізації, не зазнаючи принципо-
вих новацій. разом з тим, чітко виокремлюється експеримен-
тальний напрям. театральний експеримент пов’язаний з відсут-
ністю: а) сюжету; б) п’єси; в) конфлікту; г) дійових осіб; д) актора; 
е) традиційного театрального приміщення. І навіть – тексту. цей 
перелік можна було б продовжувати. театр експериментує, ви-
користовуючи так званий «мінус-прийом», вилучаючи почерго-
во той або інший елемент із театрального синтезу. це дозволяє 
продовжувати лабораторне дослідження природи театрального 
мистецтва та закладених в ньому інтенцій.

акціональність, а не вербальність є родовою прикметою те-
атрального дійства – цей факт на сьогодні цілком усвідомлений 

 22 Бодрійяр Ж. симулякри і симуляція. Київ : основи, 2004.
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сучасною режисурою. Крайнім виявом акціональності є вистава 
без тексту. Проте це винахід не тільки нашої доби. Європейський 
і світовий театр пройшов цей довід ще у минулому столітті. тут 
можна згадати постановки Егімунтаса Някрошюса «Піросмані, 
Піросмані…» у Молодіжному театрі литви, «Муму», де герой 
глухонімий за сюжетом, «гамлет. сни» а.Жолдака, який ішов на 
сцені Харківського драматичного театру імені т.Шевченка прак-
тично без тексту. у цих спектаклях ніхто нічого не говорить. з 
одного боку спостерігається помітна девальвація слова у сучас-
ній культурі. «Істина, яка вимовлена, – неправдива»

у світовому мистецтві образи постмодерну пов’язувалися з 
кінцем тисячоліття, яке віщувало кінець одної епохи і початок 
іншої, або апокаліпсис. В той час, як у нас нове тисячоліття дій-
сно принесло соціальні катаклізми досить великого масштабу. 

апокаліптичний настрій і тема – «все руйнується» стає домі-
нуючою не лише в трагічних сюжетах, а й в комедіях, які мають 
«чорне» забарвлення. як, наприклад, у виставі «глядачі на ви-
ставу не допускаються» Ю.одинокого в театрі на лівому березі. 
тут театральна трупа репетирує якусь буржуазну драму, п’єсу з 
адюльтером на основі банального сюжету. оскільки це комедія, 
то сам репетиційний процес уже супроводжується низкою без-
перервних недоладностей. Персонажі докладають багато твор-
чих зусиль, праці, переживають складні життєві колізії в про-
цесі роботи над спектаклем. Хтось закохується, від когось іде 
дружина. І все це безславно закінчується проваленою виставою 
у закинутому провінційному містечку  – ніхто не пам’ятає тек-
сту, позабували мізансцени, несуть «отсебятину», дехто зовсім 
нетверезий.

таким песимістичним настроєм забарвлені інші виста-
ви – «Майн кампф или носки в кофейнике» таборі поставлену 
Е.Митницьким в театрі на лівому березі. у спектаклі йдеться 
про період, на який припадає юність гітлера і закінчується ре-
пресіями в Німеччині після його приходу до влади. у фіналі на-
ставник і опікун гітлера вішається, не маючи сили це пережити. 

світ після катастрофи планетарного масштабу показаний у 
«гамлеті» тернопільського театру імені т.Шевченка. режисер П. 
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ластівка і художник а. александрович-дочевський іще у вісім-
десяті роки створили апокаліптично забарвлену інтерпретацію 
«гамлета». автор рецензії В. гайдабура цитує р.Бредбері: «…–Час 
вам знати, що ми прилетіли зовсім не рибу ловити. я все відкла-
дав, не говорив…земля загинула…той спосіб життя довів свою 
непридатність і сам себе задушив. тепер ми самі. Ми і ще купка 
людей… досить, щоб почати спочатку ... … автори тернопіль-
ського «гамлета» фантазують. земля загинула, а людям дала 
притулок одна з планет.» 23 с.15

Катастрофізм бачимо і у пізніших постановках д.Богомазова 
«Moritury te salutant» за оповіданнями В. стефаника в Національ-
ному академічному театрі імені І. Франка. смерть, голод і горе 
українських селян досягають свого апогею у монолозі батька 
(В. Баша), у якого на фронті загинули обидва сини. у постановці 
д. Богомазова «Наше містечко» т. уайлдера на сцені Київського 
театру на липках головні герої помирають і далі дія відбувається 
на цвинтарі і на «тому світі». Притому глядачі повністю занурю-
ються у відчування небіжчиків. 

також варто згадати низку «гамлетів» : у постановці Харків-
ського «театру 19»; Петра ластівки у Волинському драматично-
му театр ім. лесі українки, андрія Жолдака в Харківському те-
атрі імені Шевченка. до них можна додати виставу «земля» за 
о. Кобилянською Мирослава гринишина у Чернівецькому теа-
трі імені о. Кобилянської і «сон» за Шевченком В.гірича у театрі 
юного глядача, «лісову пісню» а.Приходька у львівському мо-
лодіжному театрі ім. л. Курбаса. їх прем’єри відбулися протягом 
останнього десятиліття. слід відзначити, що катастрофізм як ес-
тетична категорія постмодерну у багатьох виставах переходить у 
катастрофізм історичний. 

у «нормальних» або «традиційних» театрах майже не спосте-
рігається експериментів у галузі форми. Натомість переважну 
більшість постановників більше хвилює і цікавить зміст їхнього 

 23 гайдабура Валерій. «“Бути чи не бути” у відблисках Всесвіту». Український 
театр. №5, 1991 р.
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режисерського повідомлення, або ж месидж. їхнє бачення ре-
альності в ситуації між двох «майданів» надзвичайно трагічне. 

Ще одна тенденція полягає в актуалізації змісту. Вже прак-
тично ніхто не звертається до минулого. ставлячи спектаклі з 
далеких історичних епох, постановники осучаснюють події. роз-
пусні дії чеховських героїв, вчинки царя душянти – у стародав-
ньому індійському сюжеті («Шакунтала» Калідаси написана на 
основі Махабхарати), цар душянта не хоче визнати власної поза-
шлюбної дитини, народженої апсарою (німфою) 

Ще один приклад  – «анна Кареніна» у постановці Едуарда 
Митницького. це історія нерозумної молодої жінки, яка знехту-
вала високими почуттями ніжності, благородства її немолодого 
чоловіка, сповненого рідкісної душевної краси і зовсім не від-
разливої зовнішності. у глибині сцени підвішені два невеликі 
дзеркала, одне з них прямо навпроти очей глядачів – з нього в 
очі глядачів б’є промінь прожектора як фара, що світить з по-
їзда, котрий насувається в темряві. так само в темряву занурена 
і вся сцена – «чорний кабінет», на якому світлом виділені фігури 
персонажів, і ще – два ряди стільців позаминулого століття, роз-
ташовані півколом.

Інтродукцією до сюжету на сцені по черзі з’являються пари 
дійових осіб. ось дует доллі  – облонський. Вони почергово 
обмінюються надзвичайно драматичними репліками, наочно 
демонструючи основні лейтмотиви спектаклю, взяті постанов-
ником Е.М.Митницьким з роману толстого. серед інших лунає 
і тривожне повідомлення про те, що анна приїде нічним по-
їздом. «Фара» загрозливо світить у похмурій темряві як сим-
вол невблаганного фатуму. І підсумовують всю цю увертюру 
ключові фрази роману, що лунають зі сцени. їх промовляють, 
немов до самих себе, дійові особи, проходячи і на мить зупиня-
ючись на авансцені. «Щасливі сім’ї схожі одна на одну, кожна 
нещаслива сім’я – нещаслива по-своєму». «Все змішалося в домі 
облонських». останні репліки – про поїзд, який когось збив на 
смерть.

дзеркало № 2 підвішене на тлі чорного оксамиту трохи вище, 
ніж перше і нахилене під кутом до глядача. до того ж воно не-
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рівне і викривляє людські силуети і простір, що відображається 
в ньому. На тлі чорної імли воно стає своєрідним вікном у інший 
вимір, інобуття. там рухаються якісь нечіткі деформовані силуе-
ти, в цьому вікні – в «іншому просторі», відбувається щось незро-
зуміле нам. Воно живе своїм власним життям. дзеркало викрив-
лює все, що відображається в ньому, тому що це не дев’ятнадцяте 
століття, а міленіум, 2000 рік, третє тисячоліття, що насувається 
невблаганним потягом у темному мороці невідомого.

Нарешті головна тема щасливих і нещасливих подружніх 
стосунків увиразнюється в діалозі між стівою і левіним: «Жін-
ка старіє. а ти не можеш її любити тією любов’ю, як би ти її не 
поважав», – пояснює він левіну причини своїх подружніх зрад.

отже, вистава про чоловіків, які закохуються в чужих і не чу-
жих дружин; про жінок, які закохуються в чоловіків. а не про 
саму лише одиноку анну Кареніну. Історії подібні до тої, що від-
бувається з нею, відбувається з усіма персонажами цієї вистави, 
і, зрозуміло, роману. а значить – і з усіма іншими людьми.

анна у виконанні тетяни Круликовської, як і в Ксенії Нико-
лаєвої  – цілком сучасна жінка. Будь-яка. Будь-хто. Вона нічим 
би не вирізнялася в сучасному натовпі – досить висока, досить 
струнка. В її одязі – туалетах – чітко пізнаються прикмети су-
часного одягу: прозорі кофтинки з тканини «сіточки», улюбле-
ні чорні шовкові спідниці цілком вписуються у сучасну моду. у 
Вронському андрія Мостренка також немає нічого надзвичай-
ного – такий собі середній чоловічий стандарт. Флірт анни або 
адюльтер – типова розвага жінок середнього або бальзаківсько-
го віку, для яких родинне життя вже встигло перетворитися на 
звичайну рутину або дало тріщину.

анна т.Круликовської – морфіністка, вона коле морфій, щоб 
зняти нервову напругу. здається, що вона має палити, напевно – 
сигарети з ментолом. сучасність подій, зображених у виставі, 
поєднана з активною присутністю теми темряви, що невблаган-
но поглинає героїв. темряви як образу катастрофи, що насува-
ється, катастрофи, імовірно, більш глобальної, ніж сама загибель 
анни Кареніної під поїздом. І навіть світло в кінці цього тунелю 
виявляється прожектором поїзда-убивці. 
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Переводить в сучасний контекст «землю» Кобилянської у 
Чернівецькому театрі постановник Мирослав гринишин  – у 
нього це історія з серії «кохана, ми вбиваємо дітей». адже ре-
жисер приходить у театр із життя, так само, як і глядач. тому 
усі його герої – жертви неправильного батьківського виховання. 
Вони завжди схвалювали дії одного сина, і незмінно критично 
ставилися до іншого. тож ненависть і убивство саввою свого 
брата породжене цією вихідною батьківською несправедливіс-
тю. яка в такий спосіб особливо споріднює сюжет вистави з іс-
торією Каїна і авеля.

у «Карнавалі плоті» д. Богомазова та в інших театральних ін-
терпретаціях «Войцеха» Бюхнера режисерів зазвичай цікавили 
не історичні реалії, а сучасні.. якщо на сучасній сцені ставиться 
«гамлет» – то це тільки про наше теперішнє і ні по кого іншого. 
це в нас один король підступно відбирає владу у іншого. це в нас 
претендентові на корону загрожує реальна загибель. 

При всій багатозначності трагедії «гамлет» Шекспіра і мно-
жинності існуючих інтерпретацій твору, в його основі герой, який 
протестує проти несправедливої недосконалості світоустрою, або 
констатує цю несправедливість. у інші періоди з’являлися також 
гамлети  – філософи, що замислились над головною дилемою  – 
«бути чи не бути?» і чи варто жити взагалі, чи краще зректися 
життя, як випробування занадто болісного і обтяжливого. 

Не ці питання стоять перед театром і головним героєм ви-
стави Волинського театру. Перед нами розгортається боротьба 
за владу, в якій гамлет, без власного бажання, в силу свого наро-
дження (він законний син короля) став головною, але далеко не 
єдиною перешкодою і мішенню. цю думку наочно підтверджує 
фінал спектаклю. 

Могильник, що уже брав участь у подібних ситуаціях  – ви-
возив трупи, вивозить візок – тачку сміттяра і збирає зі столу в 
сміттєвий чорний поліетиленовий мішок зі столу рештки посуду 
і накриває стіл чорною скатертиною. На стіл кладуть офелію, за-
квітчують, накривають саваном, персонажі один за одним при-
носять корзини з квітами. Міцний дерев’яний стіл на коліщатах 
з тілом небіжчиці на ньому везуть з жалобною процесією.
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з’являється гамлет і запитує стиха: «Кого ховають?». тут, біля 
могили офелії вони зустрічаються з лаертом, тут промовляють-
ся відомі слова про сорок тисяч братів, які не зможуть її любити 
так, як любив гамлет. тут гамлет і лаерт борються один з одним, 
але поки іще без зброї і не на смерть. 

гамлет у скорботі схиляється біля тіла мертвої. На «екрані» 
бачимо картину – силуети померлої офелії, рух придворної про-
цесії, яка проносить труну – все це нагадує витинанки. Корзини 
перетворюються на високі урни з квітами. Підсвічені імлистим 
світлом на екрані вони створюють картину спорожнілого смут-
ного цвинтаря у вечірніх сутінках. На цьому тлі гамлет домовля-
ється із гораціо про свій поєдинок з лаертом..

остання сцена виглядає дуже урочисто. усі одягнені в біле, а 
король – у чорному. Всі столи на сцені, а їх не мало, об’єднані в 
один ряд. На них відбуваються поєдинки. В сутичках між лаер-
том, гамлетом і Клавдієм лаерт ранить гамлета, але той лиша-
ється живий. Клавдій пропонує гамлету келих з отруєним ви-
ном, який гамлет відмовляється пити. тоді королева, розуміючи, 
що відбувається насправді, зі словами «краще вже я його вип’ю» 
підходить і рішуче випиває келих з отрутою. Клавдій кричить, 
намагаючись її зупинити, але вона не слухає його. зате завдяки 
йому гамлет довідується про змову. Із слів смертельно поранено-
го лаерта він дізнається також про отруєну рапіру. тому гамлет 
нарешті кидається до головного злочинця і коле шпагою короля. 
Клавдій падає але не вмирає. гамлет полишає короля, на якого 
всі перестають звертати увагу, хоча той і гукає до своїх підда-
них і придворних, наказуючи хапати і в’язати гамлета, але його 
вже ніхто не слухає. В агонії він розпачливо кричить: «але ж я 
живий!». але даремно, очевидно, для них він уже вмер і підлеглі 
його не слухають. І скоро він падає мертвим.

один за одним, тіла королеви, короля, лаерта за тією самою, 
тільки прискореною процедурою, що і попередніх небіжчиків у 
виставі – гамлетового батька, блазня, Полонія, офелію – виво-
зять на столах-каталках вглиб сцени. ці столи викликають чітку 
асоціацію з моргом. Нарешті отрута з рапіри діє і на гамлета і 
зі словами «а ти, гораціо, лишайся на цім безладнім світі. Ну а 
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тепер  – мовчання.»  – він також помирає. але це ще далеко не 
фінал. як і у Шекспіра, до речі.

Після того, як всі тіла були розкладені по столах цього імпро-
візованого моргу, нагорі, на підвищенні-містку, за яким на екра-
ні вимальовується безкрайній морський простір, з’являється 
сучасний, вдягнений у підкреслено бездоганний костюм неви-
разний чоловік з підкреслено бездоганною краваткою, сорочкою 
і зачіскою. В руці він тримає файлик з якимось папером. При-
дворним, які вціліли після цього побоїща він, піднімаючи файл 
з документом вгору, оголошує – «у мене є права на цю державу». 
для тих, хто не відразу відчув або зрозумів, він, спускаючись 
сходами вниз до присутніх на сцені, показує усім свій «папірець» 
і повторює ще раз: «у мене є права на цю державу – ось папір». 
затим влаштовується святковий фуршет на честь нового «госпо-
даря» – правителя. це Фортинбрас.

Низка постановок прямо резонують з Євромайданом 
2014 року. трагічні оповіді В. стефаника про життя українців 
на початку двадцятого століття у постановці «Moritury te salu-
tant» д. Богомазова на Малій сцені театру імені І. Франка пере-
гукуються з подіями 2014 року. Майже всі новели б’ють у ціль, 
характеризуючи найгостріші колізії сучасного моменту, а осо-
бливо – новела-голосіння батька за синами, які пішли до вій-
ська і загинули. «Ерік ХІV» а. стріндберга в постановці с. Мо-
їсеєва в театрі імені І.Франка завершується повстанням країни 
проти правителя. Кадри з Майдану 2013–2014 року є у виставі 
«сон» В. гірича за Шевченковими творами (театр на липках), 
і у багатьох інших.

грузинський режисер автанділ Варсімашвілі у спектаклі «рі-
чард ІІІ» 2015 року у на сцені театру імені І.Франка також ство-
рює не лише апофеоз катастрофізму, але і «деталізує» картину, 
занурюючи глядача у психологічні аспекти, свого роду психоло-
гію катастрофи.

звернення до шекспірівського «річарда ІІІ» є непростим ви-
пробуванням для будь-якого мистецького колективу тому, що це 
твір, у якому, в принципі, все заздалегідь відомо, немає ніяких 
дискусійних питань на зразок – «бути чи не бути», і те, що «уби-
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вати недобре» відомо кожному ще з дитинства. тут важко по-
відомити щось нове. тому і нічим здивувати глядача постанов-
никові, який береться за цей твір. але це в мирний час. у менш 
спокійні періоди ці питання актуалізуються знову і набувають 
нових значень. І хоча відповіді на них лишаються такими ж не-
змінними, пошук цих відповідей і способи вирішення мають 
свої особливості. 

Постановник, грузинський режисер автанділ Варсімашвілі 
створив із шекспірівської трагедії текст, який дуже відрізняєть-
ся від відомих досі сценічних версій. П’єси Шекспіра настільки 
великі за обсягом, що для того, щоб озвучити весь їхній текст, 
потрібен майже цілий день, і в такому режимі вони демонстру-
валися в шекспірівські часи. сучасні режисери виокремлюють 
головні лінії дії і, зосереджуючись на них, відкидають все, що 
є, на їхній погляд, менш важливим. так сформувалося певне 
стереотипне уявлення про твір – його хрестоматійний вигляд і 
ключові фрази. такі, наприклад, як – «Коня! Корону я віддам за 
одного коня!». 

Постановники с. данченко у львові, р. стуруа в грузії, М. гі-
ляровський в севастополі, а. літко в Харкові ставили свої твори 
про те, що річард – злочинець, тому що він убиває. спочатку з 
необхідності, потім за потребою, потім зі страху і безвиході. 

у спектаклі Варсімашвілі ні про якого коня не може бути і 
мови. у виставі важливо не те, що річард когось убиває. Важ-
ливо, кого саме він убиває і як. а він убиває спочатку відданих 
друзів, братів, потім жінок  – дружину, потім дітей. Поступово 
розкриваючи нам складні грані цієї особистості, яка виявляє 
себе у різних аспектах. Не маючи ніяких талантів, хисту, при-
вабливості, розуму він перетворюється на потворну, бридку, без-
душну машину для убивства. 

режисер вирішує зосередитися на постаті річарда. Йому, у ви-
конанні Богдана Бенюка, не надані нові, оригінальні, відмінні 
від першоджерела риси. скоріше постановник і актор зосеред-
жуються на психологічному портреті і особливостях поведінки 
такого непересічного негативного людського індивідуума, чим 
власне він і привернув до себе увагу В. Шекспіра, а також всіх 
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тих, хто звертався до цього твору як режисер і виконавець. а їх 
було немало. Не лише в україні декілька таких річардів виходило 
на сцену. загальна тенденція не оминула і грузію, де на рубежі 
70-80-х років на сцені тбіліського театру імені Шота руставелі 
рамаз Чхіквадзе зіграв річарда ІІІ у спектаклі роберта стуруа. 

дія, показана на сцені театру імені І. Франка – це часи війни, 
на чорному тлі над сценою – місяць у вигляді мідного щита. 

На сцені побудований невисокий вузький дерев’яний «по-
міст»  – ще одна сцена. стративши короля, річард у виконанні 
Бенюка – низенький товстуватий чоловічок – просить у анни, 
його дружини, прощення. Він нюхає рештки короля в корзині: 
«так, я вбив короля – ги-ги». але при тому нахабно заявляє свої 
претензії на її почуття. «Мені місце в твоїй постелі», – повідо-
мляє він. «твоя краса – причина» злочину, який він скоїв. І, крім 
того, він зможе любити краще, ніж мертвий. річард Б. Бенюк дає 
їй в руки ніж і вона намагається його вбити, однак, не дуже ві-
рячи в те, що він їй це дозволить. стелеться дим. Під час діалогу 
анна – Ксенія Баша-довженко намагається його вбити, але він 
кілька разів стримує її руки. Вздовж містка, як за довгим столом, 
розставлені стільці. На них за стіл сідають гості в чорному. Вони 
зустрічатимуть кожного нового убитого річардом персонажа 
який займатиме вільний стілець, доповнюючи цей ряд мовчаз-
них спостерігачів, котрі сидять у чеканні, строгі і незворушні. 
як стане зрозуміло в кінці, чекатимуть вони на відплату – на рі-
чардову смерть.

«зібралися ми, пери благородні»,  – починає гастінгс 
(о. стальчук), – «щоб день коронування призначити». але рі-
чард Богдана Бенюка десять разів перериває його. оскільки 
коронувати мають не його, а малолітнього законного спадко-
ємця. гастінгс – олег стальчук знову намагається почати об-
говорення. річард звертається до єпископа: «у вас в саду в гол-
сборні чудові полуниці бачив  я. Пошліть, будь-ласка, їх мені 
нарвати». річард встає і виводить Бекінгема – о.Богдановича, за 
ними виходять іще присутні. розмову річард повертає в інший 
напрям: «Хто своїм прокляттям висмоктує життя мені?», – іс-
терично вигукує він зовсім недоречно. «гастінгс?» – він зверта-
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ється до нього. «Мені Єлизавета висмоктує життя», – вигукує 
річард, ведучи свою лінію. 

лорд гастінгс відданий ричарду. «якщо це так, то я пер-
ший…», – починає він. але річард не дослухує його. «якщо вона?! 
«якщо?!» – ти кажеш?», – з обуренням вигукує річард. Він обуре-
ний, що гастінгс піддав сумніву його слова. «зрадник! смерть 
тобі!», – кидає йому в обличчя річард. «я не сяду до столу, поки 
мені не подадуть голову гастінгса». «за мною, всі, хто любить тут 
мене!» – він робить пару кроків убік, ніби рушаючи кудись «на 
боротьбу».

річард – Бенюк має доволі карикатурний вигляд, але рівно на-
стільки, наскільки його герой карикатурний сам по собі. актор 
не створює карикатури. гастінгс (о. стальчук) сидить і тужить, 
що приходить його смертний час. а річард готується до обіду. 
рукою показує: «Ну швидше, швидше». річард чекає на обід. І от 
уже на все той же настил-стіл приносять голову гастінгса. рі-
чард – за столом. Напевно ця голова і є його справжнім обідом. 
Б. Бенюк не перестає бути абсолютно щирим в усіх найпарадок-
сальніших річардових проявах. І тому абсолютно переконливим. 
«здавалося, найчесніший він на світі» ,  – говорить річард про 
щойно вбитого за його розпорядженням гастінгса. річард схиля-
ється над столом, кладе свою голову на голову в мішку, удає ри-
дання і вони переходять у відвертий, психологічно дуже точний 
сміх – тихий, але торжествуючий, сміх не голосом, а тілом. це і 
зловтіха і емоціональна розрядка. 

Бекінгем о. Богдановича та інші, ще живі поплічники річар-
да, починають реготати і собі. річард махнув їм рукою і вони 
замовк ли. Він показує рукою на анну (К.Баша-довженко) – анна 
починає противно хихотіти. річард показує, щоб замовкла  – 
анна припиняє. Вказує на групу чоловіків – чоловіки сміються. 
так, по черзі він диригує сміхом кожного і груп. І тоді річард ки-
дає відрубану голову в торбині одному з них. так, зі сміхом вони 
починають футболяти голову, грати нею у «баскетбол». сцену 
заливає червоним – червону скривавлену голову людей із шесте-
ро кидають один одному. цю гру перериває поява священика – 
кардинала, благородного сивочолого архієпископа Кентерберій-
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ського (о.Шаварський) – він теж має нагоду відбити пас ногою, 
хоч він вагається і не хоче цього робити, але всі чекають на його 
вчинок і він відкидає голову теж. 

І одразу ж на сцені велике зібрання – трибуни, британський 
прапор держави. Бекінгем – Богданович: «Щоб край урятувать, 
ми Вашу світлість всім серцем просимо прийняти тягар… кер-
ма державного в країні вашій». І річард, звичайно, прийме його, 
не дарма ж він перебив стільки людей і продовжує це робити, 
тому, що йому може завадити будь-хто, особливо з живих. Ніякі 
привиди померлих жертв цього річарда, на відміну від шекспі-
рівського, не мучать і йому не з’являються. Власне, саме таким 
його зобразив Шекспір – безмежно цинічним, відвертим у своїй 
ненависті до всього живого. 

«Поклав собі негідником я стати 
Й прокляв пусті забави наших днів» – 

говорить ричард про себе у п’єсі (переклад Б.тена). 
Коли Кларенса ведуть у в’язницю, у Шекспіра він супрово-

джує його словами «Іди! Вже не вертатися тобі, простаче, дурню! 
так люблю тебе, що скоро дух твій я пошлю на небо…» – він ще 
й жартує. 

але жива дочка Едварда. І це не дає спокою річарду. Вона не 
посяде трон, але: «Хтось може одружитися на ній». річард краще 
зробить це сам. Він відбирає у анни корону і обручку. дає роз-
порядження лорду стенлі: «скажи, що мертва королева анна». 
анна в чорному його проклинає. а згодом починає задихатися – 
вона отруєна. це ще одна чергова, детально і психологічно зо-
бражена смерть, яку глядачі мають пережити. 

зрештою, вона падає через плече річарда… Хтось кидає вгору 
пудру. у повітрі з’являється високий стовп хмари – це її душа по-
висає у повітрі. анна сідає на протилежному кінці столу. річард 
на колінах на помості. Виходять усі, убиті річардом, анна тан-
цює з кожним з них по черзі під гру на скрипці. річард виходить. 
анна вальсує.

але це ще не все. річард проходить до Єлизавети. Вона пе-
ребуває у постійному жахові. але думає, що гірше вже не буде: 
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«я не маю для тебе нікого, щоб убивать» зустрічає його вона. але 
ні. річард ще має до неї претензії: «я люблю твою дочку, владар-
ського бо роду». На що Елизавета пропонує: «Пошли два серця 
їй криваві – батька й брата». у цього річарда немає шансів отри-
мати прихильність Єлизаветиної дочки – ми вже переконалися, 
що це потвора і фізична й моральне чудовисько. «Пам’ять – то 
недобре. Ніхто не знає, що в жінок на серці». Єлизавета (ярос-
лава абазопуло) – дочка Єлизавети – зустрічає його з радісним 
криком «дядю!».

тому йому нічого не лишається, як хапати і тягти дівчину – до-
чку Едварда силою, з явною загрозою для її життя. Вона – кричить 
і опирається з непідробним жахом, б’ючись безпорадно, як муха в 
лапах павука. Він розриває одяг на дівчині і вона з жахом втікає.

Все ж річард зазнає і мук совісті. але це не річардова совість. 
Просто померлі продовжують своє існування в іншій формі 
і чекають на можливість відплати за забране в них життя. На 
дерев’яному шляху-містку відхиляються дерев’яні площини  – 
там сидять в темноті усі убиті.

річард: «Ніхто мене не любить. І як вони можуть полюбити 
всі мене, якщо я нікого в світі не любив?». Його потроху почи-
нають турбувати філософські питання. але пізно  – погані но-
вини. Народ повстав. Підплив флот, народ біжить туди. На чолі 
повстання річмонд. 

річард повзе по довгому настилу-столу, за яким небіжчики в 
урочистому одязі справляють тризну. свято смерті – от чим закін-
чується цей хелоувін. свято тому, що ми радіємо їхньому визво-
ленню, радіємо разом з небіжчиками, які дочекалися справедли-
вості. Вони механічно і мовчазно синхронно піднімають келихи.

анна чекає на нього. річард – Бенюк повзе їй назустріч на ко-
лінах по помосту, тому що в нього від жаху немає сили утри-
матися на ногах. анна зустрічає його і танцює з ним останній 
танець. стелеться дим – це душа річарда залишає його тіло. 

Ще одна барва, популярна в кіно і театрі з кінця 80-х років, 
до якої активно вдаються театри і постановники  – це те, що 
кіножурналістика назвала «чорнуха». Вона вирізняє сучасні  – 
кінця ХХ початку ХХІ постмодерні тенденції. «сімейні сцени» 
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т. яблонської, «Четверта сестра» в Молодіжному театрі. Критич-
ній ревізії тут підданий сам «театр Чехова».з усіма його стерео-
типами  – підтекстами, паузами і «другим планом» Персонажі 
вистав контрастують з чеховськими інтелігентами. це майже 
люмпенізований прошарок. І якщо говорити про сум за кращим 
життям, то і його у них майже не лишилося.

оновлення сцени відбувається також за рахунок технічних 
новацій, використання в спектаклях можливостей телебачення, 
відеомонтажу. На заході на сцені використовуються голографіч-
ні зображення. В такому напрямку, очевидно, рухається театр. 
Багато вистав мають в основі не повний сюжет чи п’єсу, а твор-
чий імпульс. та ж «Moritury te salutant» д.Богомазова не має сю-
жетно-фабульної основи. це цикл окремих новел, які на сцені 
об’єднує одна тема – трагічне життя українців.

Вистави д.Богомазова досить складно описати. це своєрід-
ний конгломерат найрізноманітніших фрагментів, які тим не 
менше, плавно перетікають один в інший, нібито поза сюжет-
ною лінією. їх об’єднує якась внутрішня мелодія, яку чує режи-
сер і тому він сам вирішує, коли вступати оркестру, коли – хору, 
а коли має бути тиша.

сюжет «Войцеха» георга Бюхнера вкладається у кілька ре-
чень. так само небагато в творі і подій. режисер д.Богомазов 
створює на сцені Київського театру драми і комедії на лівому 
березі дійство, насичене переживаннями і емоціями, сюжетами 
і подіями.

спектакль «Войцек. Карнавал плоті» починається з того, що 
нас знайомлять з Войцеком (о.Кобзарь). саме навколо нього бу-
дуть розгортатися основні перипетії вистави. офіцер повчально 
читає йому нотації – «Хороша ти людина, Войцек. але думаєш 
занадто багато. Від того у тебе і вигляд такий», – він добирає сло-
во, – зацькований».

у глибині сцени на чорному задньому тлі знаходяться вер-
тикально встановлені лампи денного світла  – ніби якась тех-
нічна споруда, «трансформатор», крізь вузькі щілини якоuj 
пробивається внутрішнє освітлення приладів. Часом вони 
згасають, іноді світло вибивається лише знизу і на чорному тлі 
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з’являється величезне біле півколо, сегмент, або ціле коло, на-
певно, Місяця. (автор сценографії Петро Богомазов). Величез-
ний світильник місяця над усім. тому що на сцені панує ніч. 
або це таке сонце – холодне, без променів і без тепла. адже 

«а знаешь, там не страшно, 
я думаю, не страшно,… 
Но как быть может страшно в стране наших снов?
там тоже светит солнце, оранжевое солнце
гуляет по проспектам больших городов,…
….но думай о хорошем, это всё потом…»

 (денис Майданов)
Марія (яна соболєвська) – дружина Войцека грає з лялькою 

дитини, зробленою натурального зросту. Марія розмовляє з нею 
своїм голосом, звертаючись до неї, а лялька відповідає їй голо-
сом по радіо, яке лунає над сценою. це створює якийсь моторош-
ний ефект. дитячий голос по радіо – дуже тоненький і ніжний, 
наче говорить дуже нещасна, або дуже хвора і дуже тендітна ди-
тина. Ми відчуваємо те, що насправді бачать наші очі: дитина – 
не жива.

І от з’являються військові – молоді чоловіки ідуть як гальва-
нізовані трупи – всі в чорному, із неприродно білими обличчя-
ми. але цей рух викликає страшенний ентузіазм у дівчат, які, 
причепурившись, вибігають їм назустріч і з хвилюванням і на-
дією вдивляються в їхній гурт. це контраст живого і мертвого, 
оскільки чоловіки , одягнені в чорне більше схожі на роботів, 
або зомбі. один з чоловіків, особливо гидкий і лисий, хапає одну 
з дівчат і цілує. Вона у захваті. «ой, диви, сусідка! диви, який 
мужчина», – говорять вони до Марії.

режисер послідовно створює похмуре середовище, постійно 
вказуючи на його пограничний стан – воно межує з потойбіччям. 
світло штучного місяця і щілин «трансформатора» посилюють 
цей ефект. Марія яни соболевської журиться над дитиною, спі-
ваючи блюз, який нагадує скуління вовка або собаки. заходить 
«місяць». Його величезне півколо опускається за сценічний «го-
ризонт». стелеться туман і вкриває ноги і фігури музикантів.
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цей аспект їхньої реальності відомий і учасникам сюжету. 
Франц: «Підніметься дим із землі, як із печі. Щось дивне тво-
риться.»

Вони вирішують сходити в балаган. але у спектаклі показа-
ний антисвіт, і тут все не так як треба, і не є тим, чим назива-
ється. Жінка – не жінка, дитина – не дитина, сонце – не сонце, 
місяць – не місяць. І балаган також не є місцем розваги. це міс-
це, де триває обговорення «піддослідного» – маленької людини, 
якою є і Войцек і інші. тут співають «веселі» куплети:

«знают взрослые и дети – 
вечных нет на этом свете.
Все мы временно тут,
Все в могилу сойдут».

сцени Марії з дитиною поставлені так, що весь час викли-
кають страх. страх, що дитина помирає, або може вмерти, або 
щось іще з нею не так. дитина кличе маму, подає свій жалібний 
голос. образ Марії практично невіддільний від нього.

Коли Войцек (о.Кобзарь) говорить: «така погода, що хочеться 
вбити ( він робить паузу) гачок і повіситись», не одразу усвідом-
люєш, чого йому хочеться більше – вбити чи повіситись.

якби це не був концерт, і не музиканти, то все це було б за-
надто страшно. тому фраза «Храни нас господь. амінь», яку 
говорить приятель Войцека андрес (олександр Комаренко), 
виражає цей стан  – загальної загрози і відчуття небезпеки. І 
цей стан наростає. Войцек уже не справляється з душевною на-
пругою, він то пригнічено мовчить, то щось буркоче сам собі. 
у нього вириваються уривки фраз «а він все повторює: заріж, 
заріж… Войцек має жить, жить, жить, жить…». зрозуміло, що 
від нестерпних запитань, на які немає відповіді, герой поступо-
во тихо божеволіє.

ці всі події послідовно позначають наближення останньої 
фази драми Войцеха – її урочистий фінал. І він настає. «Фрідріх 
Йоган Франц Войцек. рядовий піхоти»,  – оголошує Ведучий. 
«Народився на Благовіщення. Йому 30 років, 2 місяці і 12 днів». 
це все «для протоколу». Войцек виходить із залу на сцену в абсо-
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лютній тиші. Він сідає збоку на авансцені і передає всі свої скар-
би товаришеві андресу (а.Комаренко). «Ще в грошах»  – скру-
пульозно перераховує свої надбання Войцек. «а жилет?»  – він 
дає розпорядження і щодо жилета. Ніхто не сумнівається – це 
останній розрахунок. 

далі дія відбувається в іншому регістрі. замість подій Веду-
чий-казкар розповідає казку. Про когось, у кого померли всі – ні 
батька не лишилося, ні матері. І він їх шукав, батьків. Він до міся-
ця, а це – гнилушка. так само йому не пощастило з зірками. Пе-
редавши цю безпритульність істоти, котра на Місяці шукає собі 
близьких, він продовжує: «Він захотів повернутися на землю, а 
її (пауза)  – нема. замість неї  – перевернутий горщик» (Можна 
здогадатися, що – порожній). «Нема нічого – ні сонця, ні місяця, 
ні зір, ні землі – все тільки сон, поганий страшний сон», – про-
вадить казкар все тихіше і тихіше свою «казочку на ніч».

На задній завісі залишається тонкий серп місяця. В світлі не-
онових ламп, які освітлюють хвилі туману, що застеляють гли-
бину сцени як нічний туман долину, Войцек б’є Марію ножем. 
Вона повзе, він б’є іще кілька разів, аж поки вона, відповзаючи 
від нього, не опиняється за лаштунками. завіса опускається і 
знову лишається місяць.

драма героя, згідно з режисерським баченням полягає не в 
тому, що його зраджує кохана, а в тому, що жити неможливо, в 
тому, що «щось коїться на цьому світі», щось незрозуміле і страш-
не. саме це гнітить його дедалі більше. І саме дійство і його ан-
тураж носить цілком есхатологічне забарвлення. цей стан, коли 
землі вже нема, а «замість неї – перевернутий горщик», розбиті 
черепки, купка пороху абощо є визначальним  – підсумком ре-
жисерського повідомлення-попередження.

для постмодерного мистецтва характерне звернення і навіть 
відновлення фольклорних традицій. режисер а.Приходько, вво-
дячи глядачів у курс справи, розповідав, що основою в його по-
становці стала не п’єса гете «Фауст», а середньовічні німецькі ле-
генди, які поширювалися усно про чорнокнижника Фауста, що 
продав душу нечистій силі.. Вони також виконувалися лялько-
вими трупами на ярмарках і стали для режисера підставою дати 
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«орієнтир, щоб люди до добра поверталися». трагедія Марло – 
це перший драматичний твір на тему доктора Фауста – частково 
теж була використана. 

На думку режисера, його вистава – це історія втечі від свого 
раю, куди не можна потім повернутися. Іноді ми не можемо усві-
домити, що ми – не в раю. Вона має нагадати глядачам, що вибір 
між добром і злом залежить від них самих.

треба сказати, що вистава вийшла менш повчальною, ніж це 
виглядало зі слів режисера. такий душевний Мефістофель, яким 
його зіграв Б.ступка, викликав не жах, а довіру і симпатію. тим 
більше, що часом він перетворювався на Фауста у зрілому віці і 
між цими образами не було разючого контрасту. це відповідало 
режисерській ідеї, що Мефістофель – це, по суті, він же сам – Фа-
уст, його демонічне або лихе начало. тому немолодого Фауста і 
Мефістофеля грав один і той же актор Б.ступка, котрий, до того 
ж, був близьким родичем актора, який грав молодого Фауста. їх 
спорідненість підкреслювалася й майже однаковим одягом – до-
вгим підперезаним полотняним вбранням – платтям.

На сцені був з’являвся напис: Містерія на 1 дію. «легенда про 
Фауста». гойдається маятник з годинником на кінці, на екрані 
розгортається театр тіней  – з’являються силуети різних «алхі-
мічних» предметів – підзорна труба, терези, астролябія, мікро-
скоп, силует самого «алхіміка». На людину наступають полчища 
демонів – це все своєрідна увертюра до дії. 

у залі з’являється невелика група ярмаркових гістріонів у 
складі Богдана ступки, Богдана Бенюка і остапа ступки, вдяг-
нених у строкатий середньовічний одяг блазнів, різнокольоро-
ві ковпаки, на їхніх старовинних костюмах клаптики і стрічки 
різного кольору. Вони повільно рухаються в напрямку сцени, 
обходячи ряди партеру, і акомпанують собі на музичних інстру-
ментах, виконуючи нескладну «світську монодію вільного сти-
лю». так неквапно обходять місто заїжджі актори, сповіщаючи 
усіх його мешканців про те, що сьогодні ввечері буде вистава. 
зрозуміло, що цей зірковий склад мандрівних артистів глядачі, 
упізнаючи, зустрічають оваціями. оповідач оголошує: «ми вам 
покажемо діяння добрі й злі».
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На сцені розташоване величезне розлоге дерево в натуральну 
величину – це «дерево життя» взагалі і фаустового зокрема. Ще-
бечуть пташки. Під деревом гурт чоловічих і жіночих постатей 
в білому полотняному одязі схиляються над новонародженим, 
тримаючи над ним «полог» – біле довге полотно-рушник. Все від-
бувається під мелодійну старовинну музику. це родина Фауста – 
юна мати і поважний старець – пастор, можливо це хрестини, і 
навколо – сонм янголоподібних чистих істот, що випромінюють 
виключно позитивні почуття.

оповідач виголошує в цей час історію Фауста: «В родині 
простій народився він, а згодом у Віттенбергу навчався Фауст і 
отримав звання доктора богослов’я». оповідач провадить роз-
повідь далі. а в цей час на сцені затуляють ширмою попередню 
картину і учасники дивляться театр тіней. На ширмі з’являються 
силуети-тіні алхіміка, який схилився над столом з різними та-
ємничими речовинами  – якісь загадкові абеляри і астролябії, 
терези, скелет, підзорна труба – тіні від цих та інших предметів 
з’являються і зникають на ширмі-завісі. Фауст штовхає маятник 
з годинником на кінці. 

Персонажі ведуть діалоги перед інтермедійною завісою. з них 
глядачі так само, як і Фауст дізнаються, що той, хто продасть 
свою душу, отримає владу над світом, всі його бажання будуть 
виконуватися протягом двадцяти чотирьох років.

Ім’я Фауст, виявляється, означає кулак, а не якусь складну 
філософську категорію. Фауст остапа ступки  – молодий і лег-
коважний дослідник. Його хвилює не факт продажу душі. Він 
нібито взагалі не вірить в її існування. Його більше турбують ті 
неземні блага, які він отримає, як він вважає, за ніщо, за повіт ря. 
тому він готовий пристати на таку «вигідну» пропозицію.  Фауст 
поспішає під час укладання угоди, він готовий підписувати 
будь-які умови якнайшвидше. Єдине, що затримує його, єдина 
сувора реальність, яка існує для нього – угоду треба писати влас-
ною кров’ю. Мефістофель Богдана ступки дає йому ніж, щоб він 
порізав руку. отут він і зупиняється, заплющує від страху очі, 
приміряючись порізати руку і лише після кількох спроб зважу-
ється на це. І пише дарчу. 
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оскільки перед нами містерія в її середньовічному релігій-
ному трактуванні, на сцені відбувається боротьба ангелів і де-
монів – це пластично-хореографічний епізод протистояння від-
повідно одягнених груп «темних» і «світлих» сил. Хорал передає 
характер цієї боротьби. І як результат – Фауст зачитує угоду: «я 
віддаю душу і тіло… Хочу, щоб Мефістофель був при мені і ви-
конував всі мої бажання».

сильна гроза і дощ, під священним деревом життя Фауст 
о. ступки гукає Мефістофеля. з’являється з-під сцени чорна іс-
тота з козлиною головою і рогами. Фауст лякається і проганяє 
його. «Чого від мене, Фаусте, хочеш ти?». «Виконуй все, що я тобі 
скажу, хоч би місяць з неба схотів». той відмовляється,  – «Ні. 
я роблю те, що скаже мій повелитель». Мефістофель (Б.  ступ-
ка) пояснює Фаусту, що він має робити: «святої трійці мусить 
він зректися і шанувати тільки князя тьми». «Іди все люциферу 
розкажи». той з’являється власною персоною. Елементи, з яких 
утворюється його образ і істота носять в клубах диму слуги сце-
ни. «опівночі в моєму кабінеті я ждатиму на відповідь його». 
Мефістофель з гуркотом зникає, Фауст о. ступка – торжествує.

 «так де ж пекло?», – запитує Фауст. Пекло всередині душі,– 
розмірковує він далі. Фауст безбожник, тому для нього не існує 
душі. отже не може бути і посмертних мук. таким чином пекла 
не існує. Фауст тішиться, споглядаючи танці духів. 

у нього, насамперед, матеріальні інтереси – багатство, успіх, 
слава, влада – все одразу і якнайшвидше. отримавши нові мож-
ливості – владу над всім, що на землі, у повітрі, Фауст чаклує – він 
улаштував сніг, потім справжню хуртовину. Падають величезні 
лапаті сніжинки, вони заполоняють весь сценічний простір, він 
грається з ними, ловить їх, у захваті від своїх нових нечуваних 
можливостей. Фауст хлюпає води з відра – почалася справжня 
злива, залопотіла водою по листю дерева, воно почорніло; узяв 
батіг, вдарив ним – загримів грім, ударила блискавка, так, що все 
здригнулося навколо.

Небесні воїнства, очевидно,  – темні сили, виконують бара-
банний ритм, складний, але якийсь брутальний, відбиваючи ру-
ками на жерстяних виварках свою симфонію. ритм ускладню-
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ється і стає агресивнішим, досягаючи крещендо, виконавці б’ють 
не лише руками, але й гупаючи «виварками»-відрами на сильні 
долі об сцену. Виходить Фауст – о. ступка, він як бог, сплескує в 
долоні і все це жахіття припиняється.

за законами містерії між основними серйозними части-
нами гралися жартівливі інтермедії. за таким же принципом 
з’являється у виставі комедійний персонаж Каспер Б. Бенюка – 
у ковпаку з дзвіночками, він вбраний у костюм гістріона, паяца. 
Каспер – Б. Бенюк знаходить книжку – величезний фоліант, над 
яким щойно стояв Фауст. зі словами «цікава книжечка» читає 
вголос: «глава перша – «як зробити каву з цикорієм». це його не 
зацікавлює, але «глава друга – «як зробити старих бабів моло-
дими» примушує замислитись. Він робить висновок, що немає 
ніякого сенсу – «Ні. це ж усі захочуть…».

«глава третя  – «як викликати хортів» видається більш ак-
туальною, хоча хто ж не знає, як їх викликати! але він помі-
чає нюанс – затинаючись від жаху, він перечитує правильно: не 
«хортів», а «чортів». цікавість, однак, не полишає його і Каспер 
читає далі й дізнається, яке саме слово треба вимовити, щоб 
їх викликати. Що він не гаючись і робить, промовляючи вго-
лос складну абракадабру із фаустової книжки заклинань. тієї 
ж миті його обступає натовп демонів і грізно насувається на 
нього. Нажаханий, він шукає, як їх прогнати і знаходить від-
повідь у книзі. Виявляється, вони всі готові повторювати за 
ним усі його дії, зникати, з’являтися, завмирати за його словом. 
Каспер як дитина, яка знайшла у приладі кнопку вмикання і 
вимикання, без кінця «вмикає» і «вимикає» чортів. «я такий! 
Мене чорти бояться!» – радісно засвідчує він переможним то-
ном, звертаючись до зали.

а Фауст остапа ступки у цей час знаходиться один на порож-
ній сцені, його фігура височить на тлі темно-синьої блакиті, в 
якій літають великі кулі різних кольорів. одні рухаються самі, 
інші підкидає чи штовхає він – це світила і планети – жовті гі-
ганти і червоні карлики, які кружляють навколо нього за пома-
хом його руки. В цій «грі небесних сфер» беруть участь духи і 
ангели, одягнені в білі довгі строї, вони підкидають і відбивають 
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світила разом із Фаустом. як сказано в Біблії: «Все тобі можливо, 
та не все на користь».

Фауст – повелитель небесних світил. сфери літають на чор-
ному тлі «космосу» під музику, вони перелітають у зал, до гри 
долучаються і глядачі, на яких також час від часу опускаються 
кулі. дехто відбиває їх і собі, підтримуючи цей рух небесних 
сфер – кулі, накачані повітрям, літають і опускаються повільно, 
під таку ж повільну і урочисту органну музику.

«ангелів натовп служить йому». Всі слухаються його пове-
лінь. «Богу самому він стане рівним». ангел умовляє його обли-
шити ту кляту книгу. Фауста ж хвилює інше. Він прагне розши-
рювати межі своєї могутності. «собі стихії підкорив. Чи зможу 
я незрячих зціляти? духів посилати виконувати найменші заба-
ганки..?». Під його пасами з’являються руді «духи», рухаються за 
помахом його руки.

Жителі середньовічних міст бігають по залі з ліхтарями, об-
говорюючи експерименти Фауста. Вони весь час кашляють і чха-
ють від їдких випарів, котрі виділяються внаслідок його широ-
комасштабних алхімічних експериментів. 

Взагалі режисер боявся занадто серйозного сюжету і макси-
мально полегшив суху повчальність похмурої історії. остері-
гаючись, що глядачеві стане нудно, він всіляко намагався роз-
важити його, оповідаючи історію Фауста. тому розважальні 
інтермедії не становлять очікуваного контрасту до основної дії.

Виходить Каспер-Бенюк зі словами: «я такий голодний». Він 
повторює ці слова і спускається у зал, ближче до глядачів. Він 
ходить по партеру, вдивляючись в обличчя, і запитує: «Що ти 
даєш?». дехто сміється, дехто починає протягувати йому цу-
керки, їжу. Він збирає це все у капелюха, хтось дає гроші. «Що 
даєш?» – підходить він до наступної молодої жінки. Вона нічого 
не приготувала. «от скупердяйка»,  – сердиться Каспер. Жінка 
сміється. Хтось іще протягує гроші. 

«ти хочеш бачити усі людські гріхи? то дивися». Мефістофель 
дивиться в партер. очевидно «гріхи» сидять у залі. тим часом 
свій окремий бенефіс продовжує Бенюк, складаючи контраст-
ний контрапункт до фаустівської лінії сюжету: «На краковськім 
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ринку продавала крупи. / як не мала решти, то давала дупи», – 
виспівує він від імені легковажної молодиці. ця пісня співається 
на мотив відомої мелодії з програми музичної школи і завершу-
ється розспівом, який вивчали всі покоління учнів музичних 
шкіл: «о-ді-рі-ді, о-ді-рі-ді, оді-рі-ді, ух-ха!» автентичність цього 
шедевру викликає великі сумніви, тим не менше, якщо це сти-
лізація, то дуже доречна. указівка на «краковський ринок» стає 
проміжною ланкою, котра пов’язує, як географічно, так і хроно-
логічно середньовічну Німеччину, де розгорталися описані по-
дії, із сучасним Києвом, де відбувається вистава. 

слава про всемогутнього Фауста і його дива доходить до царя, 
який запрошує його, щоб переконатися у правдивості цих чуток. 
Фауст у химерному вбранні з стародавніх офортів з’являється 
перед царем із царицею і придворними, що нагадують яскравим 
одягом і манерами царів-волхвів та інших персонажів вертепу. 
ця зустріч дозволяє режисерові а.Приходьку розгорнути справ-
жню казкову феєрію, для того, щоб переконатися у всемогутнос-
ті Фауста, цар забажав, щоб той показав йому олександра Маке-
донського разом із його чарівною супутницею.

Фауст покаже їм, але не тіла, які давно померли і зотліли, 
а їхні духи. І в пишних царських палатах перед враженими вель-
можами з’являються два фантастичних вершники – чоловіча фі-
гура у військових обладунках, і жіноча, у жінки вуаль закриває 
обличчя, верхи на справжніх, живих!!! конях – карому і білому, 
які граціозно проходять по сцені, помахуючи хвостами перед не 
менш враженою публікою. Вони роблять кілька додаткових кіл 
просторою сценою театру Франка, красуючись перед глядачами 
своєю грацією. Можна сказати, що свої ролі коні виконали блис-
куче, артистично і невимушено поводячись перед публікою. Вся 
мізансцена справляє саме те враження, яке і вимагалося режисе-
ром – незабутнє видіння легендарних постатей з далекої епохи.

а у Фауста лише одне бажання: «щоб гостру тугу серця вгаму-
вати, хочу кохання прекрасної Єлени». це бажання, безперечно, 
буде виконане. режисер влаштовує справжнє «свято ельфів». 
І ось уже на сцені з’являється граціозна танцівниця у екзотично-
му вбранні у супроводі купідонів з крилами, пейзанів у білому 
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і вінках з дубового листя на голові, які тримають у руках веле-
тенське листя – пальми чи папороті, гігантські квіти на довгих 
стеблах. Все це під музику красиво рухається, виконуючи диво-
вижний танець з кульбабами, метеликами, вони переміщають-
ся і в глядацький зал. На заднику рухаються силуети – тіні цих 
рослин.

так минають роки і фатальна мить невідворотно наближа-
ється. Фауста огортає страх. до нього приходить прозріння. 
свою угоду він називає ганебною справою. «ти обманув мене», – 
вигукує він, звертаючись до невидимого співрозмовника. але 
час невблаганний і на зміну зрілому Фаусту – остапу ступці – 
з’являється Фауст літнього віку – Богдан ступка. Із залу вихо-
дить Каспер – Б. Бенюк. «Посвіти мені дорогу додому», – просить 
його Фауст, – «я віддам свій найкращий одяг». розкішно вбраний 
Фауст о.ступка знімає з себе частину своїх шат. «я не хочу», – 
простодушно відмовляється Каспер і складає одяг Фауста. «я не 
хочу, щоб мене диявол сплутав і забрав замість вас». «я не хочу 
іти до пекла замість вас».

– «а сьогодні спливає двадцять чотири роки». у голосі Фауста 
чути розпач людини, на яку чекає страшне невідоме. а далі від-
бувається те, що взагалі важко описати. Богдан ступка – «старі-
ший Фауст» спускається до глядачів у партер. Він прощається з 
ними. Він просить у всіх пробачення. Він говорить своїми слова-
ми. це має вигляд цілковитої імпровізації. 

«я помираю», – говорить він. – «я йду від вас туди, де ми вже 
ніколи не зустрінемося». Він просить не сумувати за ним. «а коли 
знайдете моє бездиханне тіло, то знайте, що я помер як лихий і 
добрий християнин». Він пояснює, що лихий – тому, що зробив 
якісь речі, які йдуть у розріз з християнськими правилами. а до-
брий християнин тому, що покаявся в усьому. Він ще кілька ра-
зів прощається, говорить, що помирає і йде від нас, просить його 
пробачити і не сумувати. «а зараз ідіть і лягайте ліжко, кажу вам 
«На добраніч». тому, що моя ніч буде дуже і дуже жахливою». 
І він іде. 

Хоча формально текст був від імені Фауста, якого могли за-
брати демони, насправді – це було прощання актора, який знав 
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про свою невиліковну хворобу і хотів встигнути сказати гляда-
чеві останні слова раніше, ніж за ним закриється завіса.

На сцені повторюється мізансцена початку вистави – його на-
родження, коли ангели, і люди, і діти  – всі зустрічають Фауста 
під тим самим міцним деревом, яке набуває то буквального, то 
алегоричного змісту. розповідач говорить: «Відтято гілку, що мо-
гла б цвісти. Нема вже Фауста», котрий, забажавши забороненого 
плоду, заплатив за це високу ціну.

І знову мандрівні гістріони в строкатих вбраннях спуска-
ються і йдуть залом, граючи на музичних інструментах – остап 
ступка  – на скрипці, Б.  Бенюк  – на флейті, Богдан ступка на 
ударному інструменті – тарілках. Вони проходять залом під не-
впинні овації і знову повертаються на сцену, розкланюються і до 
них приєднуються й інші виконавці. 

слово «постмодерн» з’явилося на американському континен-
ті з-під пера соціологів та критиків. Воно означає стан культу-
ри після тих трансформацій, яких зазнали правила гри в науці, 
літературі та мистецтві в кінці ХІХ століття. ці трансформації 
стосуються і кризи оповіді  24.

Велика оповідь втратила свою правдоподібність, не залежно 
від способу уніфікації, призначеного для неї: спекулятивна роз-
повідь чи розповідь про звільнення. у занепаді розповідей мож-
на бачити результат швидкого технічного і технологічного під-
несення після другої світової війни, що перенесло акцент з мети 
дій на засоби її досягнення, а може бути – результат активізації 
зовнішньоекономічних зв’язків ліберального капіталізму. 

розширення європейського напрямку в афіші дев’яностих, а 
особливо у 2000-ні було визначальним для театру імені І. Фран-
ка. Він перетворюється з мистецького закладу вузько орієнто-
ваного на смаки української інтелігенції на театр, який легко 
вписується у світовий культурний і мистецький контекст. цей 
напрям започаткував іще с.  данченко, зробивши сміливий 
крок, коли звернувся до «тев’є-молочника» Шолом-алейхема і 
цим привернув до театру Франка ту частину аудиторії, яка ра-

 24 лиотар Ж.-Ф. состояние постмодерна. Перевод с фр. Москва, 1998.
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ніше ним (театром Франка) не дуже цікавилася. цей факт був 
переломним, оскільки з цього моменту театр перестав бути 
орієнтованим виключно на свідомих українців і то, переважно 
сільського походження. Подальше розширення європейського 
репертуару поступово перетворювало його на справжній наці-
ональний театр у сучасному, модерному значенні цього слова – 
театр, який репрезентує не лише націю, але й державу, країну, 
культуру на загальнолюдському рівні.

Навіть тоді, коли на сцені «Наталка Полтавка» – ніби то най-
архаїчніший твір української драматургії. режисер о.  ануров 
дивиться на твір стороннім поглядом сучасника. гарно скомпо-
новану І. П. Котляревським, але доволі нескладну, як на сучас-
ний смак, сюжетну основу, а головне – надто добре відому, він 
перетворює на довершений мистецький шедевр. Не можна на-
звати це естетичною надмірністю. але в спектаклі 2010 року по-
становник не обмежується музикою лисенка і написаними ним 
піснями і обробками. Він запрошує олега скрипку – популярно-
го співака, віртуозного музиканта і обдарованого композитора у 
співавтори до лисенка і той переписує вокальні номери опери, 
які на сучасний слух сприймаються як однотипні, стилізує ко-
жен з них у різних музичних стилях і жанрах, ближчих до нашо-
го часу – романсу, французького шансону й інших. 

Постановник пам’ятає, що це не тільки п’єса але й опера. Він 
запрошує на роль Наталки актрис із надзвичайно потужним во-
калом – т. Міхіна замінила Н. Васалатій в цій ролі. І саме її во-
кальні дані справили таке враження.

таким чином, на сцені співали краще ніж в опері, при цьо-
му виконавці – цілком фахові актори які створюють художньо 
повноцінні образи персонажів. Музика належить авторству ге-
ніального лисенка в обробці о. скрипки – одного з провідних 
сучасних музикантів, який надав їй нових барв.

Поряд з ними на належній висоті виявився і сценограф 
а.  александрович-дочевський. Художник, обдарований в різ-
них жанрах, виступив тут у своїй кращій іпостасі  – як графік 
і образотворець, а не лише як сценограф. з тонким смаком він 
стилізував атмосферу українських театральних вистав кінця 
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ХІХ – початку ХХ ст., зобразивши завісу театру корифеїв: сцена 
обрамлена фігурною рамкою, як картинки на старовинних лис-
тівках, обабіч зображені дві фігури – хлопець і дівчина в укра-
їнському простому і елегантному полотняному одязі, які «три-
мають» завісу з обох боків сцени. а посередині – «видно степи 
широкії і рідну Полтаву…» – краєвид села: хатки, тини, вулиця, 
зелені пагорби. об’ємний пейзаж нагадує мальовану листівку. 
Перед «рамкою», на авансцені постановники розмістили «ка-
бінет» Котляревського  – тут біле крісло, білий колір, сам еле-
гантний автор «Енеїди»  – предводитель місцевого дворянства, 
директор театру. На його крісло перекинуто яскраву квітчасту 
українську хустку.

діалоги змінюється аріями, арії  – танцями. Картинка все-
редині «чарівної скриньки» живе, грає барвами і нагадує ста-
ровинний шедевр, який очистили і відреставрували, поновили 
позолоту, так що він тішить око, сяючи всіма барвами у своїй 
первозданній красі.

Ще один важливий акцент вистави – запрошення самого по-
пулярного етно-фольк-рок співака о.  скрипку на одну з цен-
тральних ролей у спектаклі. це одразу порушує і знімає «музей-
ність», хоча й так це було досить яскраве і бурхливе дійство, яке 
глядачі спостерігали у «віконце». але скрипка одразу стає тією 
з’єднувальною ланкою, яка поєднала минувшину і сьогодення. 
у  цьому сенсі він, звичайно випадає з ансамблю, оскільки ви-
конавець не може залишатися в образі і переконати глядачів, що 
він возний тетерваковський, адже кожний в залі і поза ним знає 
олега скрипку та його пісні і може навіть підспівати їм. тому він 
залишається на сцені більше самим собою – звичним для гляда-
чів о. скрипкою в образі гарного парубка – доброго і совісного, 
котрий гарно співає і бажає всім щастя і гаразду у фіналі вистави.

однак це задоволення для прихильників сучасної музики 
тривало недовго. замість скрипки його роль перейшла до об-
дарованого і кмітливого П.  Панчука, котрий передає навіть 
сором’язливий і трохи розгублений стан співака, що виходив на 
сцену не у звичній для себе ролі соліста чи фронтмена відомого 
гурту. розуміючи, що спектакль передбачав іншого виконавця, 
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Панчук, що і фізично нагадує скрипку, вирішив не порушувати 
існуючий малюнок образу.

Проблема постмодернізму як цілісного феномену сучасного 
мистецтва на початку 80-х років ХХ ст. почала остаточно фор-
мулюватися. Були виявлені постмодерні паралелі у різних видах 
мистецтва. Був сформульований новий світогляд, «нове бачення 
світу». у ньому вбачали загальний знаменник руху доби, що по-
родила постмодернізм як естетичний феномен.

Щодо розуміння постмодернізму як специфічного «стилю 
письма», що сформувався під впливом певного розриву із мо-
дернізмом та його світоглядними концепціями, існує широкий 
спектр думок стосовно його ознак.

серед його основних рис виділяється «іманентність» та «не-
визначеність», стверджується, що творчість цього напрямку в 
мистецтві виявляє тенденцію до «мовчання», тобто з «метафі-
зичної точки зору» нічого не здатні сказати про «кінцеві істини». 
тому авторів постмодерних творів складно певним чином уні-
фікувати і, головне, визначити їхні ідеологічні засади, оскільки 
таких вони свідомо уникають.

На перший погляд для авторів немає нічого святого, не існує 
ніяких незаперечних авторитетів, взагалі ніяких незаперечних 
цінностей. логічним продовженням такої позиції є притаманна 
постмодернізму специфічна форма «коригуючої іронії» стосовно 
всіх життєвих проявів.

«згідно з теорією літературного постмодернізму визначаль-
ною властивістю його текстів є той факт, що на рівні оповіді 
вони створюють у читача «непевність» у ході її розвитку»  25. На-
віть звертаючись до класичних драматичних творів, що стали 
практично міфами сучасної культури: «Кармен» П. Меріме, «три 
сестри» Чехова, «гамлет», «отелло» Шекспіра, «Войцех» Бюх-
нера – змінюючи хід подій, вилучаючи одні епізоди і повторю-
ючи інші по декілька разів, дописуючи і дофантазовуючи нові 
перипетії і персонажів, режисери перетворюють загальновідомі, 
хрестоматійні сюжети у твори настільки відмінні від першодже-

 25 гундорова т. Післячорнобильська бібліотека...
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рела, що ніякої впевненості у читача і глядача в тому, що він знає 
ці сюжети, не залишається.

Притаманний постмодерну погляд на світ як на гру, театр. за-
перечення долі, однинності, однозначності чого б там не було… 
у практиці театру може мати суттєві відміності. Насправді час-
то підкреслюється детермінованість дійсности і невідворот-
ність незбагненного фатуму, як наприклад у фільмі «день ба-
бака» (день сурка), або у п’єсі л.Коваленко «героїня помирає в 
першому акті», де всі можливі варіанти розвитку подій, які по 
черзі розігруються у творі, закінчуються тим самим фіналом. 
дуже наочним прикладом конфлікту стилів стала ситуація на 
показі вистави «служниці» Ж.Кокто Чернівецького театру імені 
о.Кобилянської, поставленої режисером В.сєчіним. На гастро-
лях у Києві актриси відмовились і не зіграли запланований ре-
жисером повтор фіналу двічі. На вигуки постановника, котрий 
почав обурюватися із залу, вони озвучили, що вони не грали по-
втор фіналу бо і так все зрозуміло, – вони вже весь свій текст ска-
зали. Характерно, що режисер прекрасно розумів причину тако-
го їх вчинку, очевидно дискусії з цього приводу мали місце і під 
час репетицій. Його обурена промова свідчила про те, що акто-
ри мислили категоріями переказу сюжету, а режисер намагався 
творити власну паралельну реальність, в якій, хоча це і сильно 
сказано, але можна двічі і скільки завгодно раз «увійти в одну і 
ту саму річку».

Митці, що існували за радянською «залізною завісою», зна-
йомлячись з окремими західними творами, таким як «Над прір-
вою у житі» селінджера, текстами ремарка, Хемінгуея, г. Бьолля, 
г. Маркеса, з драмами а. стріндберга, Ф. дюрренматта, с. Бек-
кета, І. Іонеско і Х.-л. Борхеса відчували той трагічний надрив, 
який лежав в основі цих творів. однак про загальний напрям 
руху європейської інтелектуальної думки, об’єднаної апокаліп-
тичним баченням останнього періоду розвитку історії західно-
го світу, що існувала між катастрофічними наслідками другої 
світової війни – трагедією голокосту, концтаборів, масовим зни-
щенням мирного населення, «фабриками смерті», і такою ж ре-
альною ядерною небезпекою, яка була і продемонстрована світо-
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ві наприкінці війни у Хіросімі і Нагасакі, вони не мали ніякого 
уявлення. цей стан добре відображав жарт часів початку пере-
будови: «Чи може настати кінець світу в одній, окремо взятій 
країні?» так от, в одному окремо взятому срср повним ходом 
відбувалася побудова розвиненого чи-то соціалізму, чи комуніз-
му і сповнені «глибокого історичного оптимізму» люди навіть не 
здогадувалися, у якій небезпеці вони перебувають. а те, про що 
свідчила, навіть сигналізувала творчість західних письменни-
ків, класифікувалося як прояв «загнивання» буржуазного світу, 
його агонії. саме слово постмодернізм, а не лише його значення, 
не було відоме радянському мистецтву і мистецтвознавству, так 
само як імена його теоретиків, філософів, авторів «нової чуттє-
вості». однак митці, як чутливі до найменших суспільних пору-
хів організми, відчували, що не все так безхмарно. І що такі за-
барвлені безмежним, неозорим трагізмом твори, як , наприклад 
роман Кобо абе «І огорнули мене води до душі моєї…» та поді-
бні до нього містять якусь велику приховану мистецьку правду, 
справжню істину про наш час.

отже довгий час наше мистецтво існувало з підсвідомим від-
чуттям неусвідомленої і не артикульованої травми  26.

 Нове покоління режисерів, яке приходить на рубежі 80–
90-х років – молоді люди віком 25–35 років. Валерій Більченко, 
олег ліпцин, Володимир Кучинський, андрій Жолдак, степан 
Пасічник, андрій Крітенко, олександр Балабан, с.  Маслобой-
щиков. даний перелік можна продовжити. ці режисери заявили 
про себе, як про митців, які мислять зовсім іншими естетични-
ми категоріями, ніж їх попередники. Вони генерація постмодер-
ну – «епохи повалення авторитетів та ламання стереотипів  27.

Вони зображають, таким чином, абсурд повсякденності, ефе-
мерність її розміреного плину, який неспроможний приховати 
ті глобальні катаклізми, які насправді в цей час потрясають світ.

режисура стикається з новою концепцією художньої реальнос-
ті, яка визначає нові принципи роботи з актором і самої презен-

 26 гундорова т. Післячорнобильська бібліотека...
 27 липківська г. Молодий театр україни кінця 80-х – початку 90-х...
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Сучасна українська режисура в полі міжкультурних взаємодій

тації твору і його структури. Критика за інерцією вимагає «вер-
бального спілкування», даремно опираючись вже сформованій 
існуючій театральній даності: п’єса – для читання, вистава – для 
перегляду (в кращому разі). режисер нового покоління не бере на 
себе зобов’язання ознайомити глядачів з текстом твору, особли-
во всесвітньо відомого. люди, які хотіли б ознайомитись з п’єсою, 
мають таку можливість і, навіть, культурний обов’язок взяти в 
руки книжку і прочитати. Не уподібнюючись до тих глядачів, які 
на питання чи читали вони «ромео і джульєтту» відповідають – 
«я в кіно вже бачив». Навіть якщо це фільм Франко дзефіреллі.

Високочолі інтелектуали, театральні мислителі і, принагідно, 
теоретики, сучасні режисери створюють свої спектаклі для собі 
подібних, нерідко не опускаючись до таких примітивних завдань, 
як ознайомлення глядачів з літературним першоджерелом або 
створення «пластичного еквіваленту 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 постмо-
дерніст міг би запропонувати ситуацію, в якій гамлет, або гора-
ціо, не має значення, будь-хто знайшов у морі пляшку з монологом 
гамлета – немов його записку, кинуту в море в надії, що хтось ко-
ли-небудь знайде і прочитає його, можливо, останні слова. так, як 
герої однойменного мультсеріалу – черепашки-ніндзя знайшли в 
каналізації, викинуту кимось дуже стару і мудру книгу і обрали 
собі з неї незрозумілі, але звучні імена: Мікеланджело, леонардо, 
донателло і рафаель. тепер це не художники, а черепашки-мутан-
ти, котрі живуть у каналізації і до того ж є воїнами-ніндзя. 

цей образ «пост-», або «після часу», «після історії», звалища 
історії, присутній у виставах режисерів різних поколіннь, визна-
чає, крім усього іншого, так зване неповне цитування або відсил-
ку – посилання на певне загальновідоме, хрестоматійне явище, 
повторювати яке ще раз немає ніякої потреби. 

Політичні процеси  – «перебудова» і зрештою розпад срср 
стають тим життєвим підґрунтям, на якому кризова самосвідо-
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мість, есхатологічні настрої та алогізми, притаманні постмодер-
нізму як естетичній системі, отримали додаткові імпульси, ви-
явилися доречними і актуальними. 

По суті сьогодні постмодернізм – це досить струнка і ціліс-
на світоглядна система і водночас широкий художній напрям, 
представлений різноманітними художніми творами, перш за все 
літературними.

Ми бачимо як в постмодерністській теорії і практиці зніма-
ються категорії початку і кінця, буття і небуття, живого і не-
живого, і добра і зла врешті-решт. І цей перелік продовжуєть-
ся  – опозиціями жіночого і чоловічого, дитячого і дорослого, 
комічного і трагічного і т.п. і тому є численні приклади в сучас-
ному українському театрі. 

у 90-ті роки і в україні з’явилися виховані вже на зарубіжних 
зразках постановники (і драматурги також). Вони демонструва-
ли цю множинність і мозаїчну строкатість плюралістичності іще 
не готовим морально до такого видовища глядачам і читачам, 
котрі щойно почали позбавлятися радянських догм і були здат-
ні в кращому разі змінити їх на протилежні, а не відмовитися 
раз і назавжди від будь-яких уявлень і переконань. Ще більше 
вони були не готові сприйняти факт неіснування реального кон-
кретного твору, оскільки «насправді він існує тільки у свідомос-
ті сприймаючого, причому у кожного – свій, і кожного разу ін-
ший», як вважали постмодерністи.

зрозуміло, що в той час, як ідеї постмодернізму були гучно 
заявлені на заході – в Європі і америці, на території соціалістич-
ного табору і срср ні його ідеологія, ні практика не була можли-
вою. тому після розпаду срср існуючі за його межами невідомі 
та раніше заборонені ідеології, стилі, напрямки і течії змішують-
ся, перехрещуються, доповнюють і взаємно нейтралізують або 
й поглинають одна одну. ці процеси знаходять мистецьке відо-
браження у творах кінця 80-х–2000-х років – літературі, театрі, 
поезії, образотворчому мистецтві. 

Єдине, що практично не зустрічається,  – це чистота стилю. 
у драматичному мистецтві це конгломерат елементів, однак, 
об’єднаних спільним значенням. 
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