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Неллі Корнієнко 
(Київ)

АктуАльні методології.  
Про Проективне мислення  

і «Прецедентне ПрАво» в мистецтві:  
нА шляху до нової нАукової ПАрАдигми

Уперше в сучасній культурології та мистецтвознавстві вводяться новітні 
актуальні принципи проективного аналізу і «прецедентного права» в мистец
тві та науках про нього. У сучасний постнекласичний період і в Час кванту, 
у яких ми перебуваємо, адекватними методами дослідження надскладних не
лінійних об’єктів, до яких належить художня культура, стають методи проек
тивного моделювання і використання принципу «прецедентного права». Це 
вимагає принципово нового типу дослідника – ВченогоХудожника. 

The newest contemporary principles of the projective analysis and case law in 
the art and sciences about it are introduced in modern Culturology and Art Stu
dies for the first time. Methods of projective modeling and use of the principle of 
case law have become adequate methods of supercomplicated nonlinear objects 
studying, which include artistic culture, in the modern postnonclassical period 
and the Time of quantum, in which we are. It requires a fundamentally new type of 
explorer – the ScientistArtist.

Є реальність паперу, безконечно одмінна від реальності 
літератури. Для розуму молі, що пожирає папір, література 

абсолютно не існує, однак|та| для розуму Людини 
література має багато більшу істинність, ніж сам папір. 

Рабіндранат Тагор
 
«Тепер розвиток сучасного мистецтва пов’язаний з чимось на 

зразок принципу невизначеності, в силу якого, коли форми до
сягають максимуму ясності в зображенні якоїсь можливої струк
тури світу (або структури відкритих модусів, якими ми визначає

українська художня культура:  
проблеми інтерпретації
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мо космос), вже не можна дати жодних конкретних вказівок про 
те, як потрібно рухатися, щоб цей світ перетворити» [14, с. 455].

У ХХІ ст. практично у всіх сферах буття особливої ваги набу
ває проективне мислення, хоча теорії пізнання використовували 
цей тип мислення здавна, не оформлюючи його у самодостатній 
(найвиразніше він з’явив себе на межі ХVІІІ–ХІХ ст.). Це – ще 
одне свідчення глибинної потреби в уяві, в  «охудожненні» ма
терії в умовах технологічноінформаційної раціональності. 
Й одно часно – відповідь на вже сформовану потребу. Поетично
музичнокольоровопластичне мовлення стає самодостатнішим. 
Симбіоз поета (художника у найширшому сенсі) і вченого одер
жав нині екстраординарну базу. Сучасна наука дійшла усвідом
лення єдності законів і правил для наукової і художньої творчос-
ті [2; 4; 7; 8; 16; 17; 19; 20 та ін.] на що безпосередньо вказують і 
наші дослідження.

І у зв’язку з цим я зупинюсь на деяких важливих моментах.
Нині існують дві думки щодо ролі інтуїції і прецеденту у такій 

«точній» сфері науки, як квантова механіка. Одна стверджує, що 
«сучасний теоретик може математично описати явище, яке він у 
житті жодного разу не бачив і уявити собі не може». Друга зводить
ся до того, що «інтуїтивне мислення засноване на образах і преце
дентах, які людина спостерігала, хоча і не намагалась їх описати». 

За всієї поверхової відмінності цих двох думок ми бачимо, що 
наука впритул наблизилась до найтонших і «найфантастичніших» 
можливостей досліджувати непередбачені, ймовірнісні, випадкові 
явища. Навіть більше: існує реальна можливість – і її вже прак
тикують – досліджувати їх засобами саме математичних моделей.

Класична, традиційна думка про те, що історія і, зокрема, істо
рія мистецтва – це масив фактів (артефактів), подій, документів, 
явищ, побачених і викладених у причиннонаслідкових зв’язках 
і послідовностях, – нині під сумнівом. А табуйована досі історія 
у форматі умовного способу «що було б, якби...» – проективна іс-
торія – виходить у формат найтонших і найкоректніших інстру
ментів сучасного пізнання. Як і власне історична наука. 

Відкритість  – проектна формула альтернатив. Саме зараз час 
стрімко нарощує кількість перемінних, в  тому числі  – альтерна
тивних «історій», «естетик», «художніх парадоксів», «метафорик 
зору», нових «принципів дієвої історії» (Гадамер), «реконструкцій 
чужих смислових горизонтів», «альтернативних психологій» тощо.
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Відомо, що в світі існують дослідницькі проекти типу «Аль
тернативної історії» А.  Тойнбі, коли вивчаються альтернативні 
шляхи історичного процесу інструментарем моделювання. Нині 
навіть існує точка зору, згідно з якою історія може «перепису
вати» себе, перереалізовуватись, враховуючи невраховані мож
ливості. І тільки історія врахувань усіх сценаріїв «що було б, 
аби...», про які йшлося, – є істинно сучасною історією.

У хвилеподібній життєдіяльності власне художньої культу
ри періодично виникають «замовлення» саме на подібні проек
ти. У  ситуації поліфуркаційній, за умови зниження стійкості в 
її полі  – множаться саме альтернативні варіанти її поведінки. 
Виражальної визначеності набувають, скажімо, літературні про
екти типу іронічної параісторії української ментальності в Ко
желянка, «історичні сценарії» ігрового театру з акцентами соціо 
психологічних дефіцитів або іронізми живописних екзерси сів 
постмодерну.

Інноваційність проектних моделей є відповіддю на щільне 
нарощення подібних перемінних в художніх системах, зокрема, 
в зонах топосів надлишковості, і в довколишньому середовищі 
в процесі саморозвитку, що різко підвищує роль випадковості, 
гри, імовірнісних станів. Це актуалізація перехідних форм мов
леннєвої комунікації і «перехідних суб’єктів», що вже одержали 
назву цвішенсів (Homo zwischens – від нім. «між») [див.: 18]. 

За аналогією з системами віртуальної реальності, змодельова
ними для альтернативної, теоретичної історії, коли комп’ютерна 
гра «Цивілізація» створює «планету», «вибирає розміри матери
ків», вирішує – «домовлятися чи воювати» з сусідами, витрача
ючи відповідні «ресурси», «створювати міста», шляхи чи розви
вати ремесла, культуру, релігії [див.: 6, с. 91], – гадаємо, можуть 
бути створені дослідницькі системи «культурної віртуальної ре
альності», які візьмуть на себе роль сталкерів майбутнього куль
тури і науки про неї. 

Нині це як ніколи своєчасно. Імітаційне моделювання з’явило 
свою спроможність у програмах історичних віртуальних реаль
ностей. Але нині й на цьому напрямку відбулися зміни. 

Дослідники вказують на такий факт: історичні процеси до
сліджувались на математичних моделях, які використовували 
переважно «макроекономічні» показники, як це було, скажімо, 
при моделюванні Пелопонеських війн. При цьому виходили з 
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того, що у головному інтереси усіх мешканців держави співпа
дали. Тобто всі були зацікавлені в перемозі, і ніхто не зацікав
лений у поразці, або діями останньої групи можна знехтувати.

«Однак в добу пасіонарного надлому ситуація може бути 
принципово іншою. У  керівництва може опинитися еліта, що 
«ставить на розвал» і готова задіяти «операцію проти волі хворо
го». Аналіз подібних ситуацій передбачає розвиток своєрідних 
соціологічних і соціальнопсихологічних моделей і теж, очевид
но, це мало би великий сенс» [див.: 6, с. 93]. 

Цей можливий віртуальний історичний контекст буде так 
чи так впливати й на моделювання культурних систем та їхніх 
траєкторій. Корекції в методології цього напряму гуманітарних 
досліджень необхідні, але сам інструментарій надає додаткові 
можливості для якісного прогнозу поведінки культури, її альтер
нативних сценаріїв. Багатократно зросли можливості саме цього 
типу аналізу. Математичне моделювання і варіаційні принципи 
спроможні суттєво зрушити проблему тривог з приводу «кінця 
культури», «кінця автора» і т. п. Синергетики щораз активніше 
наполягають на зближенні природничого й гуманітарного ре
сурсу – адже вивчення людини і суспільства є процесом вкрай 
складним – «ми маємо справу з системами, що розвиваються не
зворотно» [див.: 6, с. 100] і «натурний» експеримент виключено.

Інтелектуальні наукові ігри з застосуванням адекватних ма
тематичних моделей нададуть ширше поле можливостей для по-
будови моделі «теоретичної майбутньої культури». І цей вір
туальний проект – теж один з аттракторів.

Уважний читач може помітити в автора парадокс неузгодже
ності між поняттям прогностики, якою, за нашим словом, володіє 
театр і художня культура на загал – і переважаючими нині ймо
вірнісними, непередбачуваними процесами, які роблять поняття 
прогнозу зайвим чи неспроможним або, щонайменше, сумнівним.

Це базовий парадокс в нашій концепції. Справді, як театр може 
прогнозувати, якщо передбачити сьогодні будь що неможливо? 

Отут ми і торкаємось відкритого сучасною наукою – передусім у 
локусах нейрофізіології – від біохімічних, клітинних до нейромере
жевих, –«прецедентного права» на прогноз, як я його для себе по
іменувала. Г. Р. Іваницький, Д. С.  та Н. М. Чернавські, А. І. Галушкін  
та їхні наукові «команди» в останні десятиліття відкрили нові на
прями – теорію розпізнавання та нейрокомп’ютинг. Кінцевою ме
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тою цих теорій є прогностика поведінки живих і неживих систем, 
до яких належать і об’єкти нашої з вами зацікавленості – художня 
культура, зокрема мистецтво театру. 

Згідно із цими теоріями, прогноз будується не на базі аксіом і 
логіки висновків, а на базі прецедентів, набір яких визначається 
як «навчальна множинність» (рос. «обучающее множество»). Ви
мога доказу вірності прогнозу у теорії розпізнавання відсутня, 
натомість використовуються критерії схожості  – стверджують 
дослідники. І нагадують, що саме за цими ознаками відбувається 
творчість у щоденному житті. 

Творчість, «прецедентне право», аналогії, асоціації, парадок
си  – відповідають сьогодні постнекласичній поведінці як соці
альних, так і художніх і будьяких інших нелінійних систем світу, 
що переживає процеси глобалізації й інформатизації.

Так, «містичні» ще донедавна смисли знайшли опору в смис
лах математичних, а їхня утаємничена сутність не постраждала. 
Подія, людина, явище, одержавши сучасну опору, почали руха
тись до нових, глибших тайн.

Передували черговій актуалізації проектного (проективного) 
мислення методологія квантової фізики 1920–1930х (і ще рані
ше) та філософські вчення Сходу, до яких періодично звертаєть
ся європейська думка і культура і які давно «відкрили» техно
логії, що їх за аналогією можна сміливо назвати технологіями 
«нано». Зі своїми законами, що відверто перегукуються з закона
ми квантової фізики. Різні лексики «затьмарюють» порозуміння 
між ними. Але не відміняють його.

У гуманітарній сфері теж існувало ряд течій, що передували 
сучасному науковому інтересу до проективних методологій. Так, 
у 1970х роках у гуманітарній науці виникла течія конструкти-
візму, яка з’явила свій скепсис щодо онтологічних уявлень кла
сичної науки. Конструктивізм доводив, що об’єктивна реаль
ність – на відміну від класичних уявлень – не є джерелом знань у 
його русі від «відносної до абсолютної істини», а що знання «кон
струюються суб’єктом пізнання у вигляді різного роду моделей, 
що можуть бути як альтернативними, так і взаємодоповнюючи
ми. У цьому плані конструктивізм стоїть на позиціях плюраліз
му або множинності істини і перебуває в опозиції до ленінської 
“теорії відображення” та спорідненої з нею “кореспондентної” 
теорії істини» [цит. за: 11]. Полеміки в галузі психології, філосо
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фії та соціології заповнювали спільний контекст як твердження
ми про різні логіки в різних культурах – на користь нових ідей, 
так і думками про те, що логіка всетаки імпліцитно присутня у 
самому об’єкті пізнання.

Суспільна свідомість збагатилась думкою про «соціальну реаль
ність», що конструюється і тим самим заперечує «об’єктивну» со
ціальну дійсність. Цей концепт соціологів збігався і з ідеями про 
«психологічну реальність» в інтерпретації психолога В. Зінченка 
і філософа М.  Мамардашвілі [див.:  3]. Гуманітарний науковий 
прос тір і далі відштовхувався від ідеї однієї (єдиної) істини і на
ближався до світогляду істини множинної, експансію до якої задо
вольнив постмодернізм, передусім, зусиллями Дерриди, Фуко та 
ін. Об’єктивна реальність поставала як результатвисновокпро
дукт пізнавальної діяльності складної динамічної системи. Дій
сність як об’єкт пізнання сприймалася виключно через її модельні 
форми. «Ми пізнаємо світ, створюючи його різні моделі, які, онто
логізуючи, ми і сприймаємо в якості об’єктів пізнання» [1; 3; 5; 9; 
10; 12; 13 та ін.].

Я вже торкалася теми прогнозу театру ХХІ ст., здійсненого ав
тором ще в кінці 1970х – на початку 1980х років (він увійшов в 
авторську монографію «Театр сьогодні – Театр завтра», 1986). 

Нагадаю, що прогноз на тоді ще майбутні 30 років нині здійс
нився на 97–98 %, у чому читач може пересвідчитись на власні 
очі, зіставивши написане тоді й сучасну художню реальність. 

Використаний мною підхід – метод соціологічного сценарію – 
був нічим іншим, як саме проективним методом побудови ху
дожньоестетичних та етичних моделей майбутнього театру. Ми 
відмовились від звичного методу екстраполяції – не влаштову
вав кількісний підхід. На строгій базі новітніх відкриттів наук 
про людину та її середовище (різних напрямків психології, фізіо
логії, психоаналізу, архітектури тощо) ми проектували ряд нелі
нійних, «можливих», ймовірнісних утворень і феноменів, «кар
тин світу» театру. 

Спираючись винятково на базові відкриття науки і поточні 
експерименти, ми залучали методи аналогії, своєрідного «преце
дентного права» (якому ще тільки належить стати новим інстру
ментом пізнання), спостереження за певним зв’язком значень у 
певних контекстах, за законами нової комунікації. Асоціація, ме
тафора, інші художні тропи випробовувались у цьому пошуку як 
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конституюючі сподівання – через цей механізм артикулювалися 
спонтанні прояви інтуїції. 

Сучасна теорія передбачає не перевірку її практикою, як це 
визначали класичні часи, а  добудову, дотворення, доконструю
вання її практикою. Вихід за межі даного. Нові ідеї завдячують 
нині «інтелектуальній інтуїції», або «інтуїтивному інтелектові». 
Реальність перестає бути стабільною. Вона трансформується 
нашою думкою. Художня реальність  – більшою мірою. Транс
формаційний театр – театр сучасності – вимагає цієї найтоншої 
евристичної «нанотехнології» в якості чи не головного інстру
ментарія пізнання. 

Адже «саме буття предмету в інформаційному всесвіті  – 
мисле творче... Та й власне інформаційний всесвіт усе більше пе
реходить у трансформаційний, проективний». І ще: «Знання усе 
більше стає знанням про те, чого ще немає, що виникає у самому 
процесі пізнання <...> Саме пізнання певного предмета стає ак-
том його творення [курсив мій. – Н. К.]. Це вже не просто піз
нання незмінної статичної реальності, а розумове конструюван
ня, яке пізнає і створює свій об’єкт в одному проективному акті 
мислення» [21, с. 19–20].

Футуронаука відбиває зміни – і сама змінює – власне масштаб 
творення, «склад» енергій та інформаційних полів, тип еманацій 
колективного інтелекту [див.: 22; 23].

Отже театру, який є суспільним регулятором, відкриваються 
художньодослідницькі горизонти для нових програм власної 
«регуляторної» і «ціннісної» політики. І  тут його «нанотехно
логії», мислетворчі та нейрокосмічні потенції практично без
межні  – адже проективні картини світу, ефективні діалоги з 
віртуальною реальністю та стрімкість образних перетворень в 
напрямі не тільки метафізики, а й взагалі духовних формул бут
тя – є його фундаментальним капіталом, конкурувати з яким не 
можуть інші сфери (релігію не торкаємо). 

Приймаючи всі ризики запропонованого підходу, особис
то я поділяю точку зору Пола Фейєрабенда, який наполягає, 
що «реформа наук, яка зробить їх більш анархістськими і більш 
суб’єктивними (у сенсі Кіркегора) – вкрай необхідна» [15, с. 154] 
подолання консервативних та антигуманних традицій наукової 
раціональності», за словом того ж Фейєрабенда. Підписуюсь 
під цим.
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Звісно, це вимагає вченого нового типу, сказати б, – іннова
ційного. Це, на нашу думку, має бути ВченийПоет (художник). 
Виникає і нове поняття наукової коректності проблем методоло
гічного спектру.

Одним словом, інновація – це завжди ризик. Без ризику немає 
інновації. Треба ризикувати.
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Ніна Авер’янова 
(Київ)

мистецтво як Чинник консолідАції 
укрАїнствА ПостколоніАльної доБи

У статті показано, що використовуючи мистецтво як специфічний інстру
мент впливу на суспільну свідомість, можна консолідувати українство навколо 
значущих для української держави цінностей і смислів. Інакше кажучи, мис
тецтво можна перетворити на дієвий чинник формування духовних потреб, 
національнопатріотичних почуттів та національної свідомості українства. 
З’ясовано, що в наші дні мистецтво слід розглядати як важливий соціокуль
турний інструмент досягнення порозуміння між країнами та спільнотами. 

It is shown in the article, that using art as a specific instrument of the influence 
on social consciousness, one can consolidate Ukrainians around the values and 
senses, significant for Ukrainian state. In the other words, an art can be changed 
into the efficient factor of spiritual needs, national and patriotic senses, national 
consciousness of Ukrainians formation. It is established that nowadays art should 
be considered as an important social and cultural instrument to achieve mutual 
understanding between countries and communities.

Вступивши в постколоніальний період, Україна зіштовхнула
ся з низкою принципово нових завдань і проблем, серед яких – 
проблема консолідації українства. Варто зазначити, що чимало 
науковців під постколоніальною добою розуміють початковий 
період незалежного розвитку колишніх колоній, тобто період 
після здобуття незалежності, «цей період пов’язаний з вибором 
вивільненими країнами адекватного шляху політикоправово
го, економічного і соціокультурного розвитку, з кардинальними 
суспільними перетвореннями, а також зі зростанням протиріч у 
багатьох сферах суспільства» [4, с. 87].

Консолідація українства формується як ідея, що об’єднує всі 
політичні партії, громадські організації та соціальні суб’єкти 
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 довкола цінностей українців для забезпечення поступу україн
ської нації та міжнаціональної злагоди в Україні. Українство, щоб 
консолідуватися, має орієнтуватися на майбутнє, тобто воно по
винно чітко уявляти кінцеву мету, якої прагне, і мобілізувати свої 
зусилля для її досягнення. Консолідація українства залежить від 
багатьох чинників, серед яких – спільність ідеї, мети, діяльність 
національної еліти, що має бути взірцем суспільної єдності, полі
тична культура, державна мова, історична пам’ять, економічні й 
освітньовиховні чинники, релігія, мистецтво та ін. [2].

Мистецтво як естетичний феномен культурноісторично
го розвитку соціуму впливає на всі сфери суспільної практики. 
Воно є особливою формою вираження духовності та важливою 
образносмисловою опорою для консолідації українства. У про
цесі сприймання, переживання й осмислення творів мистецтва 
українство має можливість засвоювати смисли, ідеї та ідеали, що 
утворюють складні нашарування в універсумі духовності. Зро
зуміло, що кожна людина сприймає один і той же твір та його 
образи неоднаково, у кожної людини вони викликають різні асо
ціації та почуття. Проте в будьякому мистецькому творі його 
автором закладено певний очікуваний ефект, який він намага
ється донес ти до реципієнта. Сам же митець творчо переробляє 
колективні смисли та цінності спільноти і транслює їх через мис
тецтво до суспільства. 

Після розпаду СРСР в Українській державі залишилася радян
ська модель культурномистецької політики, яка з часом лише до
повнювалася національнодемократичними гаслами. Упродовж 
усього періоду існування незалежної України відбувався процес 
подолання суспільством постколоніальної специфіки українсько
го культурномистецького простору, бо, як підкреслює осново
положник постколоніальної теорії Едвард Саїд, «між імперською 
політикою та культурою існує на диво безпосередній зв’язок» 
і культура завжди була співучасна у справі імперського завоюван
ня та колонізації [7, с. 37–51]. Важливо й те, зауважує Ева Томпсон, 
що «російський колоніалізм значною мірою залежав від націо
нальної ідентичності та експансіоністської політики щодо сусідніх 
країн» [8, с.  20]. Проте багаторічна пасивність і непослідовність 
української державної політики у сфері культури й мистецтва 
призвела до того, що нині в Україні домінує зарубіжний культур
ний продукт, у  тому числі й російський. Останній здебільшого  
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пере творився на витончену пропаганду Кремля, що гальмує про
цес консолідації українства. 

Водночас упродовж останніх років в українському культурно 
мистецькому просторі позитивним стало те, що було визначено 
пріоритети в цій сфері – розвиток вітчизняної кіноіндустрії, від
значення історичних подій України, підтримка національних 
теат рів, заповідників, національних художніх колективів, тобто 
сформовано систему мистецьких заходів, які мають можливість 
сприяти консолідації українства. Оскільки кіно є одним з найпо
пулярніших видів мистецтва сучасності, що об’єднує творчість і 
виробництво, то саме на нього покладаються великі надії щодо 
збереження культурної самобутності України, національної іден
тичності та консолідації українства. Художнє кіно – засіб культу
ри, освіти та пропаганди, воно наймасовіше з усіх видів мистецтв і 
саме в ньому об’єднані різні комунікативні системи. Окрім цього, 
воно відіграє значну роль у таких сферах суспільного життя, як 
розваги, наука та політика. Специфіка художнього кіно полягає в 
тому, що воно впливає на глибинні пласти свідомості, торкається 
всіх струн душі людини та водночас відображає актуальні проб
леми сучасності. Воно надзвичайно схильне до міфологізації, до 
розроблення і втілення міфологічних змістовнообразних моде
лей. Кіно, виносячи у сферу свідомості індивідуальні та соціаль
ні міфи, переосмислює їх поновому, з  урахуванням специфіки 
реаль ної дійсності. 

Художнє кіно, завдячуючи своїй надмірній емоційності, гі
перболізації, мистецькому прикрашенню та короткому часу 
(час демонстрації фільму), має можливість швидко донести до 
глядачів закладену в ньому суть. Через яскраві художні образи 
кіно пропонує певні варіанти особистісного буття, спонукає до 
осмислення й аналізу дійсності, підказує вибір і зразок поведін
ки. Художнє кіно змушує глядача ідентифікувати себе з героями 
фільму й активно включати їхні ідеали, принципи, спосіб по
ведінки й мислення в реальне життя. Глядачі не переймаються 
проблемою достовірності художнього фільму, адже заздалегідь 
спрямовані на те, що художній фільм може бути повністю вигад
кою. Вони під впливом емоційного враження сприймають ідею і 
готовий висновок, вкладені митцями у кінотвір. Тобто художнє 
кіно можна використовувати як дієвий засіб протидії меседжам 
Російської Федерації, у яких фальшується історія України, запе
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речується існування української культури й мови, формується 
викривлена інформація щодо подій в окремих районах Донець
кої та Луганської областей. 

На сьогодні перед українською мистецькою спільнотою для опти
мального подолання наслідків колоніального минулого українства 
постало надзвичайно важливе завдання – створення патріотичного 
кіно. Як зазначав Едвард Саїд: «Ніщо не видається таким легкодос
тупним, зручним і привабливим, як звернення до традиції, націо
нальної й релігійної ідентичності, патріотизму. А позаяк ці звернення 
підсилює і розповсюджує вдосконалена медіасистема, орієнтована 
на масові культури, вони приголомшливо, щоб не сказати моторош
но, ефективні» [7, с. 456]. На нашу думку, патріотичне кіно – це не 
обов’язково реконструкція минулого України та фільмування її ві
домих історичних осіб, це кіно і про людей, які ризикуючи власним 
життям, захищають Батьківщину, працюють для її розвою, рятують 
інших людей, наприклад, від наслідків аварій, ураганів, пожеж, пове
ней та різних непередбачуваних обставин; це кіно, яке осмислює пи
тання війни і миру; кіно про людей з гуманістичними принципами 
й високими духовними потребами, що активно їх відстоюють; про 
людей, які мають почуття власної гідності і вміють боротися за свої 
ідеали. Такі українські фільми формуватимуть високі духовні по
треби суспільства, слугуватимуть зміцненню національної єдності 
та консолідації українства, сприятимуть подоланню пропагандист
ських міфів, спрямованих на руйнування єдності України як цілісної 
держави. Суттєво й те, що патріотичне кіно уможливить сприймати 
світовою спільнотою події в Україні крізь призму роз’яснень україн
ськими митцями, що мають бути патріотами своєї держави [1].

Художня література залишається стратегічним чинником зміц
нення гуманітарного поля України та консолідації українства. Зо
крема, в Аналітичній доповіді до Щорічного послання Президента 
України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє 
становище України в 2015 році» підкреслюється: «Треба наголоси
ти, що консолідація суспільства неможлива без якісного масового 
читання, яке в умовах цифрової епохи катастрофічно зменшуєть
ся <...> Нація, яка читає, вміє критично мислити та не під дається 
ворожій антигуманній пропаганді» [3, с. 363]. Дійсно, нині відбу
вається широка експансія візуальних форм мистецтва як у жит
тя суспільства загалом, так і окремої його особистості. Кінотеа
три, телевізор і комп’ютер створюють новий режим сприйняття.  
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Читання книг, наукових журналів і газет відійшло на другий план, 
однак читання, як відомо,  – це особливий тип розумової праці, 
який розвиває абстрактне й логічне мислення, здатність до кон
центрації уваги. Коли людина перестає читати, то вона втрачає 
здатність до швидких асоціацій, до яскравості уявлень, до емо
ційності сприйняття. Окрім цього, подолання радянських і ро
сійських неоімперських художніх міфів залежить і від того, яку 
саме літературу читають громадяни України, бо «сила імперської 
системи країни, як правило, втілюється і в потужній художній лі
тературі у цій країні» [8, с. 142]. Тому в 2016–2017 роках у нашій 
державі значно зросло видавництво книг і брошур українською 
мовою як за кількістю назв, так і за накладом [6].

Українські культура та мистецтво стають засадничими в систе
мі заходів реінтеграції окупованого Донбасу до українського гума
нітарного простору, адже саме в умовах української національної 
культури, що виступає інтегративним чинником для факторів, 
які творять національну свідомість та самосвідомість людини, 
формується національно свідома особистість, відповідно, підви
щується самосвідомість нації загалом. Оскільки наша держава 
планує реінтеграцію тимчасово непідконтрольних територій до 
України, то це передбачає не лише силові методи, а  й боротьбу 
за світоглядні орієнтири та настрої населення, яке перебуває на 
тимчасово окупованих територіях. Це передбачає і «деокупацію» 
свідомості мешканців непідконтрольних українських територій 
від насаджених російською пропагандою міфологем, у яких укра
їнський народ постає як органічна складова російського етносу, 
насаджується первинність російської мови й культури щодо укра
їнської, вказується на так звану «православну єдність». Тому мис
тецтво, з його широкою системою комунікації, яка практично не 
має перешкод, має можливість транслювати інформацію на най
ширшу аудиторію; сприяти усвідомленню й осмисленню певних 
ідеологічних установок. Воно є важливим засобом оптимізації 
духовного світу людини та, що суттєво, дає можливість обміню
ватися думками людям різних національностей і поглядів, навіть 
кардинально протилежних, чим об’єднує людей та сприяє толе
рантності спільнот. 

І окремі митці, і художні колективи здійснюють численні по
їздки в райони, наближені до зони ведення бойових дій на Сході 
України; створюють документальні та художні фільми, презенту
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ють тематичні виставки про події 2014–2018 років. Такі культурно 
мистецькі заходи сприяють підвищенню рівня толерантності в 
українському суспільстві, розкривають культурномистецький 
потенціал мешканців різних регіонів нашої держави, зацікавлю
ють населення України цими регіонами та залучають громадян до 
культурного відновлення зазначених регіонів, що сприяє консолі
дації всього українства. Таким чином, культурномистецькі про
екти, спрямовані на посилення комунікацій між регіонами нашої 
держави, сприяють єднанню України як цілісної держави, змен
шують вплив російської пропаганди на українство.

У результаті ефективних культурномистецьких практик в 
Україні поступово створюється якісний національний мистець
кий продукт, яким цікавляться за кордоном, що засвідчують, 
наприклад, найбільші у світі Франкфуртські книжкові ярмарки 
(Німеччина), де українські книжки отримують відзнаки. Як ві
домо, Франкфуртський книжковий ярмарок у наші дні водночас 
постає і виставкою, і книговидавничим бізнесфорумом. Участь 
у ньому означає вихід на світовий рівень як для держави, так і для 
видавця; це одне з пріоритетних місць, де проводиться культурна 
політика. У 2015 році для України зазначений книжковий ярма
рок мав важливе стратегічне значення, бо на ньому презентува
лися видання, які висвітлювали драматичні події Євромайдану 
та вій ну на Сході України. Це дало можливість ознайомити світо
ву спільноту з реальними подіями в нашій державі, на противагу 
російській пропаганді, яка поширює недостовірну інформацію, 
що призводить до нерозуміння країнамисоюзницями України 
суті збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях. 
Як результат, певна частина стратегічних партнерів Української 
держави не визнає Росію як агресора, що ускладнює диплома
тичні зусилля України щодо врегулювання збройного конфлік
ту на Донбасі. Україні потрібно прикласти немало зусиль, щоб 
сформувати в країнахсоюзницях єдине бачення Росії як країни
агресора, яка не лише окупувала й анексувала АР  Крим, але й 
спричинила збройний конфлікт на Сході України. 

Франкфуртський книжковий ярмарок 2016  року для Украї
ни також мав важливе культурностратегічне значення. Уперше 
дев’ять українських видань було відзначено за такими категорі
ми: 1) найкращі ілюстрації та обкладинки, 2) найкрасивіші кни
ги світу 2016  року на Франкфуртському книжковому ярмарку, 
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3) найкращі дитячі та підліткові видання з усього світу [9]. Знач
ною подією оригінального національного стенду України стала 
презентація унікальної книги «Казимир Малевич. Київський пе
ріод 1928–1930», яка показала світові беззаперечний зв’язок та
лановитого художника з Україною та її мистецтвом, а також те, 
що Казимир Малевич був і українським художником. У рамках 
заходу відбувалися дискусії «Поезія в контексті війни. Війна в 
контексті поезії» та «Україна: поезія в період війни». На книж
ковому ярмарку українські митці продемонстрували, що мають 
достатньо креативного потенціалу, щоб на гідному рівні пред
ставити нашу державу як перспективного й надійного партнера 
на артринку. 

Українські художники, поети, письменники беруть участь і 
в інших міжнародних книжкових форумах у Парижі, Лондоні, 
Вільнюсі, Мінську, Болоньї, Лейпцигу, СанктПетербурзі. На
приклад, літературну нагороду Центральної Європи «Ангелус» 
(нагорода  – чек майже на 49  тисяч доларів США та статуетка 
польської різьбярки Еви Россано), яка вручається за найкра
щу прозову книгу польською мовою, де відображені актуальні 
питання сучасності, отримали такі українські письменники, як 
Юрій Андрухович (2006), Оксана Забужко (2013), Сергій Жадан 
(2015), що доводить їхній професіоналізм і конкурентоспромож
ність на світовому артринку. 

Мистецтвом, піснею на конкурсі міжнародного рівня (Євро
бачення – 2016) українська мисткиня кримськотатарського по
ходження Джамала ще раз мала можливість нагадати світові про 
незаконну анексію Кримського півострова. Пісенною компози
цією  «1944» вона розповіла про сталінську депортацію кримсько
татарського народу. Водночас ця пісня на історичну тематику 
співзвучна сучасним подіям в Україні – вторгненням російських 
військ на українську територію, унаслідок чого відбулася воєнна 
окупація Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Сут
тєво, що світове співтовариство почуло справжній голос Криму, 
про трагедію його корінного населення – кримськотатарського 
народу – і про порушення його прав.

Таким чином, митці своїми творами, культурними програма
ми та художніми проектами формують позитивний імідж нашої 
держави, зміцнюють зв’язки зі світовими артспільнотами, підви
щують інвестиційну привабливість України, певною мірою про
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сувають її економічні та політичні інтереси на міжнародній арені. 
Вплив мистецтва на суспільство значний, він є ефективнішим, ніж 
той, що відображений сьогодні у державних документах. Мистец
тво, поєднуючи раціональне й емоційне, ідеологічне й психоло
гічне з певним типом художнього мислення та яскравим виявом 
національного характеру, здатне комплексно впливати і на окрему 
особистість, і на суспільство загалом.

Наразі важливо, щоб наша держава підтримувала українські 
культурні індустрії та залучала їх до соціальнокультурних про
ектів. Культурні індустрії (або, як їх називають, креативні інду
стрії) включають у себе образотворче й музичне мистецтво, ар
хітектуру, рекламу, видавничу справу, кіно й відеопродукцію, 
теле, радіо, Інтернет трансляції, фотографію, дизайн та моду. 
Цікаво, що в шкалі роботодавців Європи ця широкомасштабна 
галузь посідає третє місце, поступаючись лише будівництву та 
підприємствам громадського харчування. Європейці широко 
використовують можливості креативної індустрії як в економіч
ному зростанні своїх країн, так і в зниженні соціальної напруги в 
суспільстві. Найпотужнішими напрямами індустрії культури та 
творчості у Європейському Союзі 2012 року стали образотворче 
мистецтво (127 млрд євро), реклама (93 млрд євро) та телебачен
ня (90  млрд євро), видавнича справа  – газети, журнали, книги 
(107 млрд євро). Загалом культурні індустрії склали 535,9 млрд 
євро, тобто 4,2 % ВВП Європейського Союзу [5]. Таким чином, 
культурні (креативні) індустрії – це не лише джерело духовного 
та естетичного розвитку суспільства, але й важливий та перспек
тивний сектор економіки країни, який варто використовувати 
для збагачення держави. 

Отже, процес консолідації українства передбачає позбавлен
ня вітчизняного культурного простору від залишків радянсько
го та російського культурномистецького впливів, які породжу
ють конфлікт двох ідентичностей – проросійської неоімперської 
та української проєвропейської, що гальмує формування націо
нальної ідентичності громадян України, роз’єднує різні регіони 
нашої держави. Тому українська мистецька спільнота має ство
рювати власний наратив, який буде сприйматися різноманітною 
аудиторією. Створюючи такий наратив, необхідно враховувати 
ідеї громадянської солідарності, патріотизму та толерантності. 
При цьому потрібно, щоб зберігалися, з одного боку, українські 
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мистецькі традиції, а з другого, – забезпечувалася конкуренто
спроможність на світовому артринку. Важливо, щоб Україн
ська держава підтримувала україномовні культурномистецькі 
проекти як на внутрішньому артринку, так і на міжнародному, 
сприяла оновленню матеріальнотехнічної бази художніх закла
дів, стимулювала підвищення професійного рівня мистецьких 
кадрів. Важливо, щоб у творах мистецтва, культурномистець
ких програмах і проектах були закладені ідеї національної єднос
ті та патріотизму.
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Владислав Ґрешлик 
(Пряшів, Словаччина)

ЗАхідні елементи в іконАх 
східної словАЧЧини

Ікони Східної Словаччини – складова частина українського мистецтва – 
століттями були поєднані з майстрами іконопису з теренів нинішньої Украї
ни та Польщі. Водночас, здебільшого – опосередковано, вони зазнали впливу 
західного ренесансного та барочного мистецтва. Цьому питанню і присвяче
на наша розвідка.

The icons of Eastern Slovakia as an integral part of Ukrainian art have been 
connected with the masters of icon painting from the territories of present Ukraine 
and Poland for centuries. At the same time, as a rule, they have been influenced 
indirectly by the Western Renaissance and Baroque art. This reseacrh is dedicated 
particularly to this issue.

Лемківщина як найзахідніша територія з корінним україн
ським населенням стала предметом зацікавлення науковців ра
зом з її пам’ятками вже понад сто років тому. Стосується це й 
іконопису, адже саме звідси походить велика частина найдавні
ших українських ікон. Із низки сіл у вузькій прикордонній смузі 
з такими іконами згадаймо хоча би с. Долина, яке розташоване 
безпосередньо біля нинішнього словацькопольського кордону, 
де були знайдені ікони архангелів Михаїла та Гавриїла XІV  ст. 
[5, с. 120–126; 15, с. 2]. Південна, словацька частина Лемківщини 
століттями була тісно пов’язана з тими ж суспільними та куль
турними процесами, які відбувалися на північ від неї. Сільські 
громади віруючих візантійськослов’янського обряду на Східній 
Словаччині посередництвом церковного центру в Перемишлі 
мали зв’язок не тільки зі Львовом та іншими містами Західної 
України, але й із Києвом, відлунням чого були передусім числен
ні ікони Покрова та св. Антонія і св. Теодосія Печерських.
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У гірських карпатських селах давні традиції поствізантійсько
го періоду зберігалися незрівнянно довше, ніж у містах та мо
настирських осередках Західної України, які були у жвавих еко
номічних та культурних контактах із позавізантійським світом. 
Консерватизм [18] у церковних та мистецьких справах був при
родним явищем на стику двох культур – «Slavia latina» та «Slavia 
byzantinа», де протягом століть на ґрунті віросповідання, «свого» 
та «чужого» не раз відбувалися гострі сутички. Наперекір тому 
західні елементи поволі проникали й до іконопису на теренах 
Східної Словаччини. На тлі цих процесів, які водночас  – XVІ–
XVІІ ст. – проходили навіть в іконописних центрах православної 
Греції з явними вкрапленнями елементів західних мистецьких 
традицій, тут справді немає нічого дивного 1. У цьому плані, від
носно ікон Східної Словаччини, можна повністю погодитися з 
Аґнєшкою Ґронек, яка написала про українські ікони в Польщі: 
«Analiza dziedzictwa kulturalnego Rusinów zamieszkujących ziemie 
Rzeczypospolitej pozwala zerwać ze stereotypowym postrzeganiem sztu-
ki cerkiewnej jako zastyglej w średniowiecznych kanonach, skostnialej, 
zamkniętej na inspiracje spoza bizantyńskiego kręgu cywilizacyjnego. 
Na jej ostateczny ksztalt wpłynelo wiele czynników, niedających się ła-
two zdefinować i opisać, związanych zarówno z situacją społeczno-po-
lityczną wewnątrz kraju, jak i wynikających z uwarunkowań zewnętrz-
nych» [19, c. 330].

На поєднання українського іконопису та західних мистець
ких виявів звернули увагу вже на початку ХХ ст. Іларіон Свєн
ціцький, який 1914  року згадав перспективу вивчення іконо
пису та можливість «вказати не тілько степень впливу на них 
сусідніх малярств, особливо в ХVІ  ст. німецького малярства, 
але й означити індивідуальні риси галицькоруської іконописи 
в ряді инших малярств східньої церкви» [10, с.  115]. Про роль 
західного мистецтва («поДірерівська школа») та народного по
буту у формуванні нових рис іконопису ХVІІ ст. у напрямку до 
реалістичної картини І. Свєнціцький писав й у міжвоєнний пе
ріод [11, с.  66–68]. Після нього питанням взаємопроникнення 
в іконописі східних та західних елементів займався Володимир 
ЗалозецькийСас: «Коли охоплюєм оком цілість історії мистець-
ких течій на наших землях, то відразу зауважуємо, що вона ви-
хоплюється з того чергування мистецько-історичних явищ, яке 
ми звикли пристосовувати до окцидентального мистецтва. 
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Не  помічаємо ніде, щоб у нас змінювали один одного, так як в 
окцидентальній Европі: романський, ґотичний стиль, ренесанс, 
бароко та класицизм. Ми знаходимо вияви кожного з цих стилів, 
але вони невиявляються тут у своєму чистому вигляді [3, с. 51]. 
Згодом цю проблематику не обминали також інші дослідники, 
передусім Віра Свєнціцька [8] та Ромуальд Біскупський [13]. На 
відміну від згаданих поглядів В. ЗалозецькогоСаса, прямоліній
но й не зовсім правомірно, на українські ікони накладав терміни 
історичних стилів мистецтва Дмитро Степовик, так і називаючи 
окремі періоди їхнього розвитку («Українська ікона стилю Рене
сансу», «Ікона Бароккового стилю» і т. п. [12, с. 43, 63]. Більш по
міркованих поглядів дотримувався Патріарх Димитрій (Ярема). 
Незаперечно західним елементам в українському іконописі він 
присвятив навіть окрему частину своєї фундаментальної праці 
[5, с. 127–202]. Про пізніший період в іншому місці він зауважив, 
що «з часом усі поважні майстри почали переймати прийоми за
хідного стилю, і класичний іконопис на початку XVII ст. починає 
у наших землях відмирати» [6, с.  548]. Цей процес фактично в 
умовах Угорщини, куди до 1918 року належала й східна частина 
нинішньої Словаччини, тривав чи не два століття. Аж із підклю
ченням до розписів церков та іконопису малярів з академічною 
світською освітою на початку ХІХ  ст. західне спрямування на
було до того небаченої на теренах Мукачівської та Пряшівської 
грекокатолицьких єпархій переваги. 

Внутрішній еволюції іконопису, цього важливого пласту  
української культури свої публікації присвятив Володимир 
Александрович [1].

Як це не дивно, але досі дуже слабо досліджені можливості 
впливу візантійського стилю та іконографії пізньоготичного мис
тецтва Східної Словаччини на іконопис цього ж регіону. Візантій
ський стиль опосередкували майстри з південної Італії, перед усім 
Неаполя, завдяки королівському роду Анжу, який на початку 
ХІV ст. став панувати в Угорщині й запросив сюди не лише вірну 
йому шляхту, але й спровадив близьких за духом художників. 

Функціонування іконопису Східної Словаччини у безпосе
редньому контакті з мистецькими виявами в римокатолицьких 
та протестантських храмах навколишніх міст (Бардіїв, Сабинів, 
Пряшів, Гуменне, Кросно, Новий Сонч, Сянік) та сіл мусило 
певною мірою виявитися. Багато чого залежало від середовища, 
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з якого вийшов і в якому діяв іконописець. Як не дивно, але не 
була, або не збереглася тут жодна ікона, яка би прямо насліду
вала тогочасні середньовічні готичні форми, ще й навіть шрифт 
написів так, як це було на іконі «Св. Юрій – Змієборець» середи
ни XVI ст. із с. Ступниця на Бойківщині [9, іл. № 20]. Готицизми 
в північнолемківських іконах аналізував й Володимир Овсійчук 
[4, с. 391–393].

Перші незначні вкраплення західних елементів у збережених 
іконах Східної Словаччини виявилися аж у XVI  ст. Хоча й тут 
можна лише умовно говорити виключно про Східну Словаччи
ну, адже автори тих ікон належать до кола майстрів поєднаних 
із Перемишлем, Сяноком, Львовом, може й Самбором, які тво
рили переважно на теренах північної Лемківщини. Нові для та
ких ікон елементи з’явилися першою чергою на менш важливих 
частинах ікон XVI ст. – готичних деталях клейм («Св. Миколай» 
із с. Дубова XVI ст. [25, с. 111]), орнаментиці обрамлення та тис
неного пластичного тла середника, який нагадує залізними плас
тинами оббиті готичні або ренесансні скрині та двері міських 
будинків [23, іл. 475–478]. До цієї групи ікон можна зарахувати 
такі пам’ятки: «Деесіс», «Архангел Михаїл» і «Св.  Параскева» з 
с. Рівне [25, с. 86, 94, 124], «Св. Миколай» із с. Прикра [25, с. 111]. 

Окрім формальної, художньої сторони ікон у XVIІ ст. контак
ти із Заходом призвели до прямих запозичень іконографічних 
рішень. Свідченням цього є ряд ікон, у яких має місце контамі
нація ікони західними елементами. «Розп’яття» – ікона народно
го майстра першої половини XVIІ ст. із с. Матисова [25, с. 190], 
намальована за західним взірцем з одним цвяхом прибитими 
ногами Христа, поєднала навіть двомовний напис: над хрестом – 
церковнослов’янською та латиною – на хресті над розіп’ятими 
руками Ісуса: «РАСПѨТ ЗА НАС ПОД ПОНТЕЙСКЫМ ПИЛА
ТОМ» / «CRUCIFIXUS ETIAM ... PON ... PILATO».

Графічні твори німецьких майстрів періоду Ренесансу (Аль
брехт Дюрер та його оточення) як потенційні взірці для іконо
писців могли до Східної Словаччини дуже легко потрапити та
кож завдяки гуманісту, педагогу й видавцю Леонарду Штеккелю 
(Leonard Stöckel, 1510–1560), що вчився у Віттенберзі в Мартіна 
Лютера та Філіпа Меланхтона і згодом вів школу в рідному місті 
Бардіїв. Та разом із графіками нідерландських граверів ними час
тіше користались аж у ХVIІ–ХVIІІ ст. [16; 17; 19; 20; 21].
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Глибокі, оздоблені символічною орнаментикою пластичні ба
рочні рами наслідували західні вівтарні рами. Взагалі, в  іконах 
найлегше було використовувати орнаментику. Вона ж завжди 
була насичена символічними, здебільшого рослинними мотива
ми, які акцептували й органічно застосовували також у церквах 
візантійськослов’янського обряду. 

Накладення двох традицій, східної та західної, бачимо й на 
зображеннях святих, коли збереглася східна риса найменування 
осіб окремим текстом над ними в поєднанні із західним персо
нальним атрибутом, як це регулярно траплялося передусім на 
іконах апостолів та пророків.

Західна іконографія мала місце й в іконах празників. За Патрі
архом Димитрієм горизонтальний формат ікони «Тайна вечеря» 
притаманний західному мистецтву [6, с. 349]. Саме такі ікони є 
й у Східній Словаччині. Крім того, замість ікони з написом «Во
скресіння Христового», яке власне було «Зішестям Христа в ад», 
з’яви лися західні варіанти, де Христос виходить із гробу, а навко
ло Нього сплячі та перелякані римські солдати. Як твердив Йо
сеф Мислівец, в іконопис Східної Словаччини західні елементи 
проникали й опосередковано, під «впливом української гравю
ри» [22, с. 418].

Здається, що ще не зовсім до кінця вивчене питання появи 
в церквах Східної Словаччини ікони «Спас Нерукотворний» 
(«Мандиліон») по центру ряду празників. У деяких випадках цей 
образ був складовою частиною завершення царських врат [6, 
с. 322, 325]. Аналогічні зображення з двома ангелами, але і без 
них, збереглися на стіні надвівтарної дуги в низці близько роз
ташованих і більш віддалених римокатолицьких храмів Словач
чини (Красково, Жел’єзовце). З іншого боку, саме таке рішення 
цього ж простору храму застосовували в багатьох церквах візан
тійського і поствізантійського світу Балкан і поза ним, як напри
клад: ц. Богоролиці Одигітрії, м. Печ; ц. Богородиці монастиря у 
м. Студеница; каплиця замку м. Любліна). Крім ікон «Мандиліо
на» ХVI–ХVIІ  ст., які з великою ймовірністю були складовою 
частиною іконостаса (ЛуківВенеція, Улицьке Криве, Матисова, 
Прикра), зберігся унікальний іконостасний ансамбль 1733 року 
в с. Брежани неподалік Пряшева, де «Мандиліон», який завжди 
пов’язаний із Євхаристією, домінує не лише ряду празників, але 
старша ікона другої половини ХVIІ ст. посідає місце, де звикло 
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бути «Розп’яття», або, як у випадку згадуваних мурованих хра
мів, зображення «Спаса Нерукотворного».

З польської сторони кордону західної Лемківщини, у  с.  Піо
рунка, посеред ряду празників іконостаса кінця ХVІІІ ст. церкви 
св. Козьми та св. Даміана, яка була побудована 1798 року [14, с. 47] – 
також ікона «Мандиліон». На територіально віддаленій Черкащи
ні у церкві 1742 року села Зарубинці (нині в Національному музеї 
народної архітектури і побуту України в Пирогові) над царськими 
вратами так само домінує ікона «Спаса Нерукотворного». Як бачи
мо, таке явище – збереження давніх, мабуть, все ж таки візантій
ських традицій і на теренах Лемківщини було не випадковим.

Якщо із ХVI ст. автори ікон Східної Словаччини нам невідомі, 
принаймні їхні підписні й датовані ікони, із ХVIІ ст. знаємо май
стрів зі Львова, Мушини, Кам’яного Броду в Галицькій Україні, 
то у ХVIІІ ст. низку ікон намалювали місцеві Андрій та Миколай 
Ґаєцькі, міщани Бардієва, як наведено в одному з авторських під
писів на іконі. Зі статусом бардіївських міщан були іконописці 
й у ХІХ  ст.  – римокатолики Алойсій Зомф та його син Віктор 
(Victor Zomph) [26]. Саме західне, латинське середовище Бардіє
ва могло сприяти проникненню до творчості тутешніх малярів 
західних взірців.

У ХІХ ст. не раз траплялося, що художники творили не тіль
ки для грекокатолицьких церков, але й для римокатолицьких 
храмів. До таких авторів належав також Йосиф Мірейовський [2, 
с. 106]. Ян Ромбауер був відоміший як світський портретист, але 
водночас він був автором ікон в с. Цернина та картин на релігійні 
теми в римокатолицьких та протестантських храмах [2, с. 107].

Західні впливи набули переваги після створення та затвер
дження 1818  року самостійної Пряшівської грекокатолицької 
єпархії. Замовлення нових ікон виконували першою чергою 
митці, які пройшли академічне навчання у Відні або Будапешті 
(Йосиф ЗмійМиклошик, Михайло Манкович, Гнат Рошкович) 
[7, с. 184–190]. Твори італійських майстрів Ренесансу (Леонардо, 
Рафаель) понад 50 років, аж до політичних подій на початку Пер
шої світової війни, як взірці слугували родині Богданських [24], 
члени якої постачали ікони та цілі іконостаси до біля чотирьох 
десятків церков по обидва схили Карпат.

Акцептування західних взірців та їхня модифікація й творче 
пристосування до потреб візантійськослов’янських традицій 
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було довготривалим процесом. За останні понад двадцять років, 
після суспільнополітичних змін у Словаччині, коли для десят
ків нових церков обох обрядів з’явилася потреба поставити нові 
іконостаси, їхні автори намагаються відмежовуватися від захід
них елементів. Вони, залежно від бажання замовників, свого по
ходження (Словаччина, Україна, Росія, США / Греція) та вірос
повідання, орієнтуються або на західноукраїнські ікони XVI ст., 
включно з місцевими, або на візантійські й російські взір ці. 
У будьякому разі колись такі улюблені ренесансні рішення ком
позицій окремих ікон уже не трапляються.

1 З новіших публікацій питанню західних елементів у грецькому іконо
писі, наприклад, на іконах «Воскресіння Христового», «Різдва Христового», 
переважно на прорисах ікон XVII–XVIII ст., присвячений текст М. Вассілакі 
в каталозі афінського Бенакі музею [27, с. 27, 176, 186, 205 та наст.]; ренесанс
ним впливом у поствізантійських іконах займається П. Л. Вокотопулос [28].
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Олександр Найден 
(Київ)

АрхетиПи Буттєвості  
тА ПроБлемАтиЗАція фігурАтивності  

в іконогрАфіЧному фольклорі хх століття  
(народна картина. творчість катерини Білокур  

та марії Приймаченко)

Якщо Україні є чим пишатися у сфері образотворчого мистец
тва, то це надбання двох сільських художниць – Катерини Біло
кур і Марії Приймаченко. В основі їх творчості – фольклор, так 
звана низова культура, яка становить підвалини усіх великих 
творів світового значення. Адже за відомим висловом Бертольда 
Брехта, несмак мас глибше коріниться у дійсності ніж смаки ін
телектуалів.

Народна картина, яка на початку 1920х  років почала масо
во проникати у село, а також творчість К. Білокур і М. Прийма
ченко змінили ставлення суспільства до народного мистецтва. 
Входження цих художниць у систему фольклорної культури 
сприяло поновленню цієї культури, що традиційно базувалося 
на орнаменті, який, починаючи з 1930х років, поставлений на 
службу радянському офіціозу, зазнав знецінення, втратив ко
лишню змістовність. До поновлювальних факторів також слід 
віднести зруйнування кітчевої ідилії, яка панувала у народній 
картині, альтернативою якій стала творчість К. Білокур і М. При
ймаченко. Не слід забувати, що ці художниці перші кроки у мис
тецтві робили у 1930ті роки, коли офіціальна ідеологія починала 
бути критерієм художньої творчості. Щодо цього, маючи на увазі 
поновлювальний ефект творчості К. Білокур і М. Приймаченко, 
слід згадати вислів Г. Сковороди, який в одному із своїх творів 
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казав, що курча зароджується у яйці якщо воно псується. До
слівно: «И тогда же зачинается цыпленок, когда портится яйцо. 
И так все идет в бесконечность». Отже, творчість цих двох ху
дожниць сприяла зруйнуванню старих уявлень про образотвор
чий фольклор, натомість зумовила появу у народному мистецтві 
нової фігуративнопредметної течії. Цей фактор – опредмечення 
традиційного орнаменту – дав можливість виходу на поверхню 
давніх архетипів, пов’язаних з ідеєю Світового дерева і обрядо
вою субстанцією.

У  творчості К.  Білокур точиться вічний діалог між квітами 
і плодами. Небесним і земним, духовним і плотським. У  її «са
турнальних» (А. Макаров) композиціях квіти – садові, сільські, 
міські, польові, лісові, лугові, весняні, літні, осінні змішані й ста
новлять суцільний образ розквітлості та обертаються кільцями і 
спіралями навколо чорних або темносиніх проривів у хтонічну 
безодню, власне у ніщо, яке всмоктує у себе плоди (яблука, кар
топлю, пшеницю, кукурудзу, виноград, груші, кавуни, сливи...) 
і розчиняє їх, або, якщо поглянути поіншому, їх народжує і ви
носить назовні. Отже, наявний образ плодоріддя земного, рай з 
чорною дірою посередині. Проте, переважає захоплення перед 
красою і щедрістю природи, як у П. Тичини: «Земле моя, всепло
дющая мати!»

У  цих творах К.  Білокур темпоральність часових дискретів 
містить у собі парадигму безчасів’я у вічному паритеті буття 
і ніщо.

У  творчості М.  Приймаченко, якщо говорити загалом, при
сутнє певне катастрофічне начало, як плата за райськоідилічну 
беззастережність. Карл Густав Юнг зауважив якось, що нагрома
дження цивілізаційних благ, які для нас прийнятні і комфортні, 
призводить до нагромадження «Прометеївого боргу», який час 
від часу обертається страшними катастрофами. Творчість Біло
кур проблематизує фактор катастрофи («катастрофи в уповіль
неному режимі» Ж. Бодрійяр), а творчість Приймаченко сприй
має катастрофу як банальний факт нашого повсякдення...

Хтось із сучасних культурологів (здається В. Пацюков) зазна
чив, що катастрофа стає постулатом усіх основних теорій нау
ки і культури ХХ  ст. Катастрофа водночас повертає з небуття 
архаїчні, здавалось би утрачені назавжди, архетипи, апелює до 
підвалин нашої свідомості. В результаті катастроф відбувається 
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єднання культур, які перебувають на різних стадіях антрополо
гічного розвитку.

Творчість К.  Білокур і М.  Приймаченко для нашого часу, 
з його хиткою непевністю у прийдешньому, трагічним розвоєм 
подій, є онтологічноціннісним буттєвим явищем. Фактор буття 
або предмет буття не є чимось непорушностабільним. Напри
клад, за М.  Гайдеггером, Платон розумів буття як ідею, як су
спільство ідей; Аристотель – як енергію, розлиту у світі; Кант – 
як полагання; Гегель – як абсолютне поняття; Ніцше – як волю до 
влади... Сам Гайдеггер вважав, що мова є будинком буття. Це дає 
підставу говорити про національну окрасу буття, або національ
ний сублімат буттєвості. Останній – український сублімат буттє
вості, найповніше виражений у поезії Т. Шевченка з шаленством 
її контрастів і різких змін настроїв.

А дай жити, серцем жити
І людей любити,
А коли ні... то проклинать
І світ запалити!

Щодо цього, можу стверджувати, що у ХХ  ст. найбільш та
лановитими продовжувачами традицій Шевченка є художниці 
селянки Катерина Білокур і Марія Приймаченко.

Білокур у своїх квітах – модулях духовності, частково вислов
лює ідею К.  Малевича, який проголошував, що його завдання 
показати світ чистих форм і кольорів, визволити живопис із по
лону м’яса і кістки. Тут – гумор, тому що сам Малевич народився 
1878 року у Києві на вулиці Бульйонській – тобто м’яса і кістки.

Цікаво, що Білокур у віці 54 років, уперше побачивши репро
дукцію відомої картини Рєпіна «Іван Грозний і його син Іван», 
була шокована зображеним. Їй стало нудно. Вона відчула фізич
ну неможливість перебувати у хаті разом із цим зображенням. 
Зрештою вона вирвала репродукцію з книги, спалила її і попіл 
розтерла кочергою. «Я не учена людина, – пише вона у листі до 
Стефана Таранушенка,  – думаюдумаю і ніяк не можу додума
тись, що Рєпін, людина такого високого розуму і таланту і наві
що він намалював ту страшну кровожадну тварюку? Нащо і для 
чого? І як він брав у руки хліб і їв його, і їв страву, коли малював 
ту картину? Невже йому не нудно було?»
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Як бачимо, тут суто фізіологічне сприйняття зображення як 
життєвої реалії, коли знак не перетворюється на символ, а функ
ціонує дискретно. Архаїка такого нумеричного мислення, реф
лексивної суб’єктивації сприяє виділенню сутності архетипу.

Про творчість Приймаченко з її архетипами можна говорити 
багато. Проте, враховуючи обмежений час виступу, скажу про 
звірів Приймаченко. Їх у надбанні художниці не десятки, не сот
ні, а, мабуть, більше тисячі. В основному це звірі гібридні – аб
сурднофантастичні. Хоч є і страшні звірі – алегорії війни у ви
гляді рогатої свині із язикомзмією, на тонких павучих ніжках. 
Але здебільшого звірі – маргінали, виродки, покидьки – загалом, 
ще раз підкреслю, гібридні звірі. Як не дивно, ці звірі щодо їх 
образної сутності, і щодо зовнішньоформального вигляду гомо
логічні звірям, зображеним у творах Франца Кафки. Цей факт 
можна пояснити тим, що основу творчості Кафки і Приймаченко 
становить фольклорноміфологічна субстанція.

Кафка, який в одному з листів назвав себе адвокатом власного 
страху, а цей страх, зазначу, не побутове боягузтво, а онтологіч
ний матричноплюральний страх, у новелі, яка так і називається 
«Гібрид», малює істоту, у якої голова і пазурі кішки, а тулуб ягня
ти. Цей гібрид приречений на мученичество через несумісність 
складових частин. Він плаче людськими сльозами, благає смерті. 
Йому тісно у власній шкурі. Вихоплені із кафкіянського проце
су й інші звірі та істоти у оповіданнях «Нора», «Перетворення», 
«Звіт для Академії», «Велетенський кріт» тощо. У творчості При
ймаченко галерея звірів більш чисельна і більш розмаїта. Але їх 
можна поділити на дві категорії, як їх свого часу поділив К. Леві
Строс. Це звірі, які раніше були людьми і витратили людський 
вигляд, виродилися у звірів, і звірі, які виникли як звірі, проте 
згодом набули людських рис. Перші перебувають у стані тупого 
самозадовлелення; другі – у мученичеських зусиллях і неймовір
них терзаннях від неможливості стати людиною. Серед них є зві
рі, приречені своєю непотрібністю у світі, зайвістю у життєвому 
процесі, своєю трагічною невписаністю у нього. Це гібридні істо
ти, зліплені із рослин, риб, зміїв, птахів, домашніх тварин і неіс
нуючих у природі звірівфантомів. Тут напрошується аналогія з 
сучасними пригніченими і пасивнопокірними зовнішнім обста
винам людьми, які перебувають на периферії власної свідомості. 
Також звірі, які одночасно перебувають у хтонічній темряві й ес
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хатологічному огненному паланні. Гібридність цих звірівсхем, 
звірівформул швидше за все є втіленням передбачення Прийма
ченко нашого часу  – гібридизації наявнодійснісних життєвих 
реалій. Вони у своїй семантичності, здається, причетні до чогось 
іншого – більш складного і глибокого ніж хрестоматійні критерії 
добра і зла.

Такі звірі Приймаченко, такі ідилічноесхатологічні компози
ції Білокур. Тільки нині у світлі трагічних подій на Майдані та на 
Сході України починаєш розуміти змістовнообразну сутність 
творчості Катерини Білокур і Марії Приймаченко.

На останок наведу постулат Юнга з його праці «Філософське 
дерево»: «людина стає світлішою не від того, що уявляє собі світ
ле, а від того, що усвідомлює темне».
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Христина Береговська  
(Львів)

АрхетиП сАмотності у творЧості  
вАсиля куриликА:  

Пошук сеБе ЧереЗ мистецтво

У статті проаналізовано проблему архетипів у творчості Василя Кури
лика. Зокрема, звернено увагу на архетип самотності, пошук «власного  я»  
в художньообразній та змістовій системах мистецтва канадського художника. 

The archetypes problem in Vasyl Kurylyk works is considered in the article. 
In particular attention is paid to the archetype of loneliness, the search for own me 
in the artistic and figurative, content systems of the Canadian painter art.

В  українському мистецтвознавстві чимало тем уже досконало 
вивчено, десятки імен відкрито, проте ще сотні залишаються в за
бутті. Історично склалося так, що українське мистецтво часто розви
валося поза Україною в інтернаціональних контекстах. Це стосуєть
ся, зокрема, творчості Василя Курилика  – канадського художника 
українського походження, про якого в канадській літературі напи
сано десятки книг і сотні статей. В Україні життя і творчість цього 
митця не досліджено, зокрема, не відомо про такий важливий і ці
кавий сегмент, як архетип, на що В. Курилик особливо акцентував у 
мистецтві. Актуальність цього дослідження полягає в необхідності 
вивчення творчого експериментального досвіду В. Курилика і вне
сення його в українське мистецтвознавство. 

Василь Курилик  – канадський художник з українським корін
ням. Народився в Канадських північних преріях штату Альберти в 
1927 році. Дитинство Василя Курилика в Стонволл (Манітоба) було 
складним. Воно збіглося в часі з Великою економічною депресією, 
було пов’язане з важкими для дитини обов’язками на батьківській 
фермі. Недуги, пожежі, сарана, холодні зими, скромна їжа і постій
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на праця – фрагменти спогадів, котрі пізніше він задокументував у 
своєму мистецтві. Почав малювати Василь ще в початковій школі. 
Хист до творчості помітила шкільна вчителька, яка в різний спосіб 
заохочувала й розвивала дитячий талант.

Василь Курилик навчався, працював і творив у різних мис
тецьких середовищах Канади, Мексики та Великої Британії. 
Проживши 50 років, створив близько 10 тисяч творів мистецтва 
живопису. За життя він мав десятки виставок у Канаді, Великій 
Британії, США. У  Канаді було видано 36  книг його авторства 
і про нього. А  його книжки про дитинство «Хлопці з прерій в 
зимі», «Хлопці з прерій в літі» виходили чотириста тисячним на
кладом по цілому світі і були перекладені 18ма мовами. Цікаво, 
що Курилик не тільки малював, він писав текстипояснення до 
своїх картин про передумови, історію створення та зміст, вкла
дений у них. Вінздорський університет 1977 року надав В. Кури
лику титул почесного доктора.

Головним «домом його мистецтва» став музей в Ніагара Фолс, 
збудований родиною Колянківських, де були започатковані Фес
тиваль та Клуб імені В. Курилика. Власне родина Колянківських 
була першою, хто зацікавився серією «Страсті Христові» на ви
ставці в Інституті Володимира, яку організувала Глорія Охітва. 
Колянківські придбали цілу колекцію «Страстей...» для майбут
нього музею в Ніагара Фолс [6, c. 13].

Архіважливою проблемою Курилика в мистецтві було віднай
ти сенс буття – шляхом візуалізацій актуальних подій життя з 
присутністю Бога в них. Феноменальність його життєвого до
робку полягає насамперед у його вмінні прицільно виловлювати 
психологічні настрої різних груп чи індивідуумів у певних соці
альних середовищах. Аналізуючи їх, він заглиблювався в ґрунт 
свідомості кожного об’єкта і на полотні зображав власні комен
тарі до них. У своїй творчості розгортав десятки соціопсихоло
гічних тем, порушував і прагнув розв’язати різні змістовні, кон
цептуальні та художньостилістичні проблеми, об’єднуючи їх у 
єдину ідеологічну платформу. Митець, з високим коефіцієнтом 
інтравертності злокалізував у творчості різностильові начала від 
брейгелівської сюжетності і художньої композиції наїву до за
критих смислів митців абстракціоністів.

Прагнення відшукати своє генетичне коріння та певне непо
розуміння в молодечому віці із соціальним середовищем сфор

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



37

мувало у його житті велику кількість комплексів, радше фобій, 
які стали каталізатором творчих пошуків митця. Це суттєво 
вплинуло на формування молодої людини, особливо в період, 
коли родина переїхала у містечко Стоунволл (штат Манітоба) 
у 1933 році. Тут він провів свої юні роки. Цей період вважається 
одним з найскладніших, який залишив глибокий слід у житті Ку
рилика. Власне соціальнопсихологічні моменти відшліфували 
раннє виховання молодого художника і стали приводом до поя
ви оригінальних сюжетів з глибоким смисловим навантаженням 
та творчих трансформацій його мистецтва. 

Уже з самого дитинства первістка українського емігранта мож
на вивести причини становлення творчості митця. Поперше, 
нерозуміння амбітного, проте зубожілого через борги батька, 
таланту сина і його потягів до мистецтва; певна дестабілізація у 
стосунках з навколишнім світом. Курилик потерпав через суттє
ві висміювання однолітків його мовної проблеми, адже говорив 
українською в англомовному середовищі. Це призвело до втрати 
почуття власної гідності й замикання в собі. Підліток прагнув 
знайти себе в мистецтві, спочатку самотужки, а згодом – на сту
дійних щаблях кількох університетів. Подруге, незважаючи на 
постійні конфлікти з батьком та відчуття меншовартості, порів
няно з молодшим братом, Василь хотів довести батькові гідність 
свого таланту і корисність власного мистецтва. Проблема бать
ківської уваги наскрізно чіпляла психологію Василя Курилика. 
Від дитячого віку і до смертельного ложа художник був у про
тистоянні і налагодженні взаємин з батьком, котрі спричинили 
його депресивні кризи та важкі душевні стани. Захоплений істо
ріями про Україну від місцевого священика о. Маєвського, праг
нув віднайти чи розпізнати своє генетичне коріння крізь призму 
мистецтва, чи, радше, використати мистецтво як засіб візуаліза
ції своєї першопричинності. 

Потретє, розпізнати «втраченого себе» і Бога в собі. Віднай
ти спасіння й очищення через власні творчі пошуки. Ці фактори 
і прискорили зміну парадигми розвитку мистецтва Василя Ку
рилика. Відтак його творчість у цьому ключі можна розділити 
умовно на два періоди: період до навернення і період навернен
ня. Причиною такого поділу життя стала важка хвороба, депре
сію від якої художник лікував у трьох клініках Британії. І  тут 
власне його мистецтво за рекомендацією лікарів стало основним 
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антидепресантом та змістовим допінгом у боротьбі з хворобою. 
Допомогла йому, безумовно, віра, що спричинила до пошуку ви
щих сил спасіння. 

Однією з фундаментальних тем мистецтва канадського ху
дожника стала тема архетипів. Відомо, що автор багато ціка
вився проблемами філософії і психології, чимало писав про це. 
Намагався теоретичнопрактичним способом розв’язати по
ставлені перед собою питання буття, самотності, колективу, іс
нування Бога. Зпоміж низки архетипів, які ми спостерігаємо у 
його творчості, можемо назвати архетип матері, родини, самот
ності, першоемігранта. Зупинимося на архетипі самотності.

Як відомо, це наймолодший архетип, який почав форму
ватися у світі з розвитком сучасної науки, у  час технологічних 
цивілізацій, коли «вмерли боги» і людина стала центром світу. 
Утворився архетип так званої «паталогічної самотності» на базі 
душевних розладів і пошуків внутрішнього примирення осо
бистості. Фундамент цього архетипу базується на пошуку діало
гу між людиною і Богом. Архетип самотності характеризується 
певною внутрішньою ізоляцією, порожнечею, холодом та без
змістовним існуванням. У такій парадигмі пошуків архетипів са
мотності на полотнах митця постає ряд образів поза простором 
і часом. Для прикладу, зображення старого сліпця, замерзлого 
ворона, нещасного подорожуючого під покровом вітру, наляка
ного підлітка у снопі сіна чи покинутого хлопчика.

Зображаючи «героїв самотності», художник намагався по
долати власну емоційну порожнечу. Добрим прикладом будуть 
картини «Любов і ненависть» (1968) та «Наша третя хата» (1966), 
у яких художник показує всю глибину відчаю, людської сили й 
слабкості, невпевненості у завтрашньому дні. Звідси – конфігу
рація кожної нової змістової теми мистецтва Курилика визна
чалася певною комбінацією факторів: психологічних, професій
них, творчоідеологічних, матеріальних. 

Кожен з архетипів Курилика приховує в собі багато змістів, 
які нашаровуються, перегукуються один з одним. Якщо уявити 
архе тип у вигляді осердя, до якого наближаються за значенням 
усі його конкретні вияви, то стане зрозуміло, що в цьому випадку 
спів існують багато видів зв’язків і між осердям та його компонен
тами, і між компонентами окремо. Про це говорять його сюжети 
із зображенням багатофігурних композицій, між якими зав’язані 
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різні контексти, людські долі й загублені душі. Сам митець понят
тя архетипу уявляв як посудину, яка може наповнюватися різно
манітними змістами, які більш тісно чи віддалено взаємодіють 
між собою на суцільній канві мистецького твору. 

Загалом архетип містить у собі систему багатозначних симво
лів, які розкривають змістову загадковість речей і не виражають
ся остаточно й цілком у кожному конкретному образі. Відтак для 
розуміння набору символів треба залучати діалогічний спосіб 
пізнання, оскільки символ існує і впливає на свідомість людини, 
незалежно від самої людини, і зберігається у свідомості людини 
через несвідомий вплив архетипу. Свідомість людини є вторин
ною щодо колективних несвідомих уявлень. Крім того, архетипи 
взаємопов’язані між собою, зумовлюючи існування своєрідної 
комплементарної пари. Для прикладу, архетип матері може іс
нувати автономно, проте водночас він пов’язаний з архетипом 
дитини. Скажімо, архетип самотності пов’язаний з архетипом 
колективного [див.: 4].

Дослідники виділяють чотири модуси самотності: космічний, 
культурний, соціальний, міжособистісний [5, р.  120]. Відповід
но до цих модусів можна визначити типологію образів у творах 
Василя Курилика. Космічна самотність  – це переживання лю
диною своєї віддаленості від загальної сутності, для прикладу, 
Бога, природи; «вищого розуму», чи людської історії. Це відчуття 
яскраво виражене у творах «Лабіринт The Maze» (1953) та «Пост 
Лабіринт Out of the Maze» (1971). Культурна самотність – пере
живання людини, пов’язані з тим, що її цінності, уявлення, ідеа
ли, які сформувалися в певному культурному середовищі, не 
знаходять відгуку й розуміння серед людей. Ситуації, у  яких в 
індивіда виникають такі переживання, можуть зумовлювати
ся факторами міграції, швидкої переорієнтації суспільства на 
нові цінності, динамічним інтелектуальним розвитком окремої 
особистості. У житті Курилика, така самотність відгукнулася в 
мексиканському періоді під час навчання в Інституті Алленди 
в Мексико (Instituto Allende in Mexico), де вплив оточення кар
динально змінив категорії розуміння світу, моралі та гуманних 
гендерних вподобань молодого мистця. У цей період художник 
відчував себе достоту вихолощеним, а у творчості прагнув зна
йти виправдання своїм зацікавленням. Соціальна самотність  – 
це переживання людини, зумовлені виключенням її з певної 
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групи чи неможливістю вступу до групи. В.  Курилик відчував 
соціальну самотність ціле життя, і це абсолютно не залежало від 
кількості людей чи насиченості подій, які його оточували. Що 
більше, у своїх багатофігурних композиціях, виконаних у бага
тій поліхромній гамі, автор виразно виділяв персонажа як носія 
спустошеної душі. Міжособистісна самотність  – переживання 
індивідом втрати чи нестачі духовного зв’язку з іншою конкрет
ною особистістю. 

Самотнім Василь Курилик відчував себе завжди. Як результат 
цього – вийшла його автобіографія «Ще хтось зі мною», не тільки 
написана, але й проілюстрована самим автором. Самотність моло
дої людини як самопізнання й самотворення допомогла йому вийти 
з простору вини за межі батьківської сім’ї і стати самодостатньою 
особистістю [7, p. 200–201].

На зламі світоглядних парадигм відчуття митцем художніх 
образів не збігається з тим, як розуміє та відчуває їх колектив. 
Це зумовлено тим, що митець позасвідомо передбачає ще неусві
домлені образи, які ще не стали відчутими, розриваючи зв’язок 
з тією культурною традицією, у якій він перебуває, виходячи за 
стильові межі свого часу. Цей процес нагадує шлях пасіонарія 
(термін Л. Гумільова), який порушує старе для того, щоб надати 
можливість створити новий світ [3, с. 39].

Митець, як Прометей, запалює вогонь у серцях людей, освіт
люючи шлях до майбутнього. Саме в цей час він стає надзвичай
но самотнім, незрозумілим і далеким від людей, які його оточу
ють, бо виконує велику місію – «виразити майбутнє своєї епохи» 
[3, с. 44]. Завдяки перетворенню минулого в символи останніми 
окреслюються смисли майбутнього, а  архетипи висвітлюються 
як «культура попереду нас». Ось чому реконструкції архетипів 
можуть набувати актуального значення і допомагати оцінюва
ти ті чи ті творчі досвіди або культурні процеси як національні 
 феномени [1, с. 304]. 

Повертаючись до проблеми архетипів як універсалій культури, 
необхідно підкреслити їхнє «перетікання» від психічної структу
ри до культурного феномена. Проте, звертаючись до К. Юнга та 
аналізуючи архетипи колективного позасвідомого, можна сказа
ти, що архетипи є не розвиненими образами, а лише праобразами 
(першообразами), які видозмінюються, залежно від часу, місця, 
соціокультурного середовища, зрештою, індивідуума, особистос
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ті. Архетипи є певними схемами, матрицями, кодами, які з пли
ном часу стають символамиобразами, невід’ємним складником, 
і навіть основою міфологічного знання, набувають певних форм 
і стають «виразними змістовними структурами» (О.  Кодьєва) 
у художній творчості. У такий спосіб відбувається певний рух від 
архетипального першообразу до художнього образу. Архетипаль
ний першообраз, як ідеальний образ, не є пасивним дзеркальним 
відображенням, це результат певної психічної діяльності суб’єкта. 
Особливістю художнього образу є його суб’єктивний бік, який 
спеціально фіксується, набуваючи смислу і характеру художнього. 
Художнє розгортання праобразів, за словами К. Г. Юнга, у певно
му сенсі є їх перекладанням мовою сучасності, щоб кожен мав до
ступ до тих глибинних джерел життя, які інакше є недоступними. 
Таким чином, художня творчість стає засобом трансформації пси
хічних феноменів у культурні [2, с. 15]. У цьому контексті твори 
В. Курилика – це не просто прямолінійне відображення дійсності, 
це свого роду меседжі з багатозначним змістом, перенасичені сим
волами й метафорами, де перетинаються світський та сакраль
ний світи.

Якщо говорити про архетипи й символи у творчості В. Кури
лика як універсальні феномени, то маємо на увазі нескінчений 
процес смислоутворення, а також передачі і трансляції змістів – 
певних переживань чи подій, які відбувалися в його житті чи 
соціо культурному середовищі середини ХХ ст.
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Людмила Соколюк 
(Харків)

новАторськА роль михАЙлА ЖукА  
в роЗвитку укрАїнської худоЖньої культури 

хх століття

У період розгортання сталінського терору, спрямованого проти україн
ського народу й української інтелігенції, Михайлу Жуку вдалося вижити. 
Утім, з боку владних структур усе було зроблено, аби викреслити його ім’я з 
історії української художньої культури, як і його розстріляних колег.

 
It has been a success for Mykhailo Zhuk to survive in the period of Stalin terror 

expansion, directed against Ukrainian people and intelligentsia. However, every
thing has been done by the commanding structures to cross out his name as well as 
his shot colleagues from the history of Ukrainian art culture.

Вихованець рисувальної школи Миколи Мурашка в Києві 
та академії красних мистецтв у Кракові Михайло Жук (1883–
1964) як художник формувався у період кризової доби la fin du 
XIX siècle et le debut du XX siècle, тобто кінця ХІХ і початку ХХ ст., 
у європейському мистецтві, і культурного руху в Україні, спря
мованого на національне відродження, на європейську інтегра
цію, на подолання периферійного стану і входження у світовий 
художній простір. Це був час докорінних світоглядних змін, що 
відбувались під впливом західноєвропейських мислителів  – 
Ф. Ніцше, З. Фрейда, А. Шопенгауера, А. Бергсона, О. Шпенгле
ра та ін., а в Україні до того ж – творення національносвідомої 
людини, на що наголошували у своїй творчості Іван Франко та 
Леся Українка.

Відчуття кризи, у якій опинилась Європа в результаті бурх
ливого розвитку цивілізації, призводило до переоцінки тради
ційних цінностей у художній сфері. Відбувається становлення 
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нового, сучасного стилю з його культом краси, прагненням до 
відновлення синтезу мистецтв, новими принципами формо
утворення.

Кинувши погляд зі сторічної розстані на шлях, який за цей 
період пройшла нова українська художня культура, все більше 
зупиняєшся на думці про роль творчої особистості, котра понад 
усе сприймала своє призначення як необхідність відданого слу
жіння мистецтву  – мистецтву свого народу, про роль подвиж
ниц тва. Справжніх подвижників було не так багато, але саме 
вони найчастіше ставали головною рушійною силою в перелом
них процесах на шляху подальшого прогресу, включаючи і мис
тецьку сферу. 

Фундаторів Української Академії мистецтва було восьмеро. 
І  створювалася вона не завдяки царській чи королівській волі, 
як старі академії Європи, а  як відповідь на нагальну необхід
ність відродження національної культури, що опинилась перед 
небезпекою знищення. Різним був внесок засновників УАМ, 
серед яких був і Михайло Жук. Порізному склалися їхні долі 
після 1917 року: хтось передчасно пішов з життя, як Олександр 
Мурашко (1875–1919) і  Георгій Нарбут (1886–1920), хтось емі
грував, як Абрам Маневич (1881–1942), виїхавши за кордон ще 
1920  року, або значно пізніше  – 1943  року, як Василь Кричев
ський (1873–1952), запобігаючи загрозі бути фізично знищеним 
радянською владою за «націоналізм», тобто протистояння з боку 
української інтелігенції цілеспрямованій русифікації.  Серед 
фундаторів УАМ найбільшим ворогом тоталітарної системи вла
да сприймала Михайла Бойчука – засновника бойчукізму, роз
стріляного 1937 року за вироком військової колегії Верховного 
суду СРСР в особі Сталіна, Молотова і Ворошилова [2, арк. 209]. 
Утім, Михайлові Жуку вдалося запобігти такої участі, пере
чекавши пік сталінського терору 1937–1938 років під Москвою. 
А УАМ, створена 1917 року цими й іншими подвижниками укра
їнської культури, пройшла випробування часом і вже відзначи
ла своє століття. Один за одним до історії українського мистец
тва повертаються імена тієї славної плеяди яскравих творчих 
особистостей, котрі засновували цей перший в Україні вищий  
мистецький заклад. 

Як і більшість його тодішніх колегоднодумців, Михайло Жук 
до кінця залишався українським мистцем, не поступився своїми  
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поглядами, переживши, до того ж єдиним з когорти заснов ників 
УАМ, сталінський період. Зрозумівши змолоду, що це не шлях, 
увінчаний лаврами, він, тим не менш, обрав його. Про це М. Жук 
писав ще 1923 року до Голови українського Раднаркому Христи
яна Раковського: «Не маючи зв’язків, не маючи нічого, я  хоч і 
скінчив Академію мистецтв за кордоном у Кракові, вічно пере
бував у тяжких життєвих умовах. Ще тяжчим було те, що я сві
домо пішов служити пригнобленому українському народові. Хто 
брав на себе цей обов’язок, той одразу повинен був визнати, що 
вічна нужда ніколи його не полишить. Досить ознайомитися з 
біографіями культурних діячів України, починаючи з Шевченка, 
як стане зрозумілим, що означає бути українцем. Ми не мали ні 
«Ясних Полян», ні «Отрадних», ні «Благодатних». У нас були тіль
ки «Темні Поляни», у яких ми й проживали весь час» [4, с. 159].

Вищу професійну освіту Михайло Жук здобув у Кракові, 
у  період так званої «Молодої Польщі»  – широкого культурно
художнього руху на межі ХІХ  –ХХ  ст. «Щасливим часом поль
ського мистецтва» називають сьогодні цей період польські мис
тецтвознавці. Таким вважав його для себе і сам М. Жук [7, с. 11]. 
Його вчителем був один із найвизначніших тодішніх майстрів 
польського мистецтва, який своєю творчістю «пробивав вікно 
в Європу», входив у «текст» європейської художньої культури – 
Станіслав Виспянський, наділений різними талантами, а  най
більше  – мистецьким і літературним. Різнобічно обдарованим 
виявився і Михайло Жук. Вийшовши на свій власний творчий 
шлях, він став єдиним серед своїх видатних українських сучас
ників, хто зробив помітний внесок як у розвиток нового укра
їнського мистецтва, так і літератури. Головним вектором своєї 
діяльності М. Жук обрав європейський напрямок. Спираючись 
багато в чому на засади свого краківського вчителя, він привніс 
в українське мистецтво свій варіант стилю модерн, збагативши 
його пластичну мову елементами нових авангардних течій, що 
отримали на українському ґрунті свій особливий, неповторний 
характер, а в літературну творчість – нові модерністські віяння, 
зокрема символізму. 

Мистця і літератора М. Жука явно не влаштовувала суто ідео
логічна функція мистецтва, що, зі встановленням радянської 
влади, нав’язувалась державною художньою політикою. Він про
довжував свою лінію витонченого естета, прихильника чистої 
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краси, хоч і залишався поза сферою державних замовлень. Як у 
Польщі важко знайти мистця, який би подібно до С. Виспянсько
го був так самовіддано закоханий у красу квітів [8, с. 67], так і в 
Україні це простежується лише на прикладі творчості М. Жука. 
Український мистець розпочинав свій творчий шлях із особли
вої уваги до царства квітів, використовуючи їх і як коментар до 
портретних образів, і як основний мотив у декоративних панно. 
А в цій галузі в тогочасних українських реаліях його навіть ні з 
ким порівнювати. До кінця життя цей майстер з його віртуоз
ним володінням мистецтвом стилізації в зображенні квітково
го світу залишився вірним уподобанням молодості. Вимушений 
відійти від образотворчості після запровадження спущеного 
згори  соцреалізму, аби не бути звинуваченим у невідповіднос
ті його образів радянській ідеології, він кардинально, не на одне 
десятиріччя, змінює сферу своєї мистецької творчості, зайняв
шись художнім оформленням кераміки, у якій квіти вповні зако
номірно стають основою орнаментальних мотивів мистця. Учні 
керамічної майстерні М. Жука вже й гадки не мали, яким блис
кучим портретистом або ж унікальним автором декоративних 
панно раніше був їхній вчитель.

Маестро і сам уникав згадок про створені ним образи укра
їнської творчої інтелігенції – галереї українських письменників, 
мистців, діячів театру. На відміну від портретів А. Петрицького, 
серії М. Жука мали більш системний характер, а родовід, подіб
но до концепції Д. Антоновича, розкритої в «Скороченому кур
сі історії українського мистецтва» [1], розпочинався з майстрів 
української художньої культури ХVІІІ ст., запрошених до Санкт
Петербурга з метою розвитку там російського професійного ма
лярства (А. Лосенка, Г. Левицького, В. Боровиковського). На по
чаток 1930х років, коли М. Жук створював портретну галерею 
українських мистців, ніякого курсу історії українського мистец
тва взагалі не існувало. Книга Д.  Антоновича стала першою 
ластівкою, першою науковою спробою обґрунтувати існування 
української мистецької спадщини, привласненої до того ж у низці 
важливих моментів істориками російської культури. А створена 
М. Жуком галерея – практичне втілення концепції українського 
вченогоемігранта, який в радянських реаліях 1930х років уже 
розглядався як «буржуазний націоналіст», що ставало все більш 
небезпечним для самого М. Жука в умовах наростання в країні 
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політичної напруги, що супроводжувалась гучними політични
ми процесами.

Не меншу небезпеку для мистцялітератора являла і створе
на ним галерея українських майстрів слова, що розпочиналася 
портретом Григорія Сковороди, але мала продовження в об
разах представників нової української літератури  – сучасників 
М. Жука. Чимало з них було репресовано і фізично знищено за 
сталінських часів. Утім, Майстер зумів зберегти у власному ар
хіві, коли це було вкрай небезпечно, їхні образи для наступних 
поколінь, як ніхто з інших українських мистців. Створені ним 
портрети молодого Леся Курбаса, Михайла Бойчука, Миколи 
Хвильового, Валер’яна Поліщука, Олекси Слісаренка, Володими
ра Ярошенка та інших жертв сталінського режиму, серед пред
ставників української творчої інтелігенції, дійшли до наших днів, 
залишаючись часто рідкісним іконографічним матеріалом. Деякі 
портретні твори і досі зберігаються в музейних і приватних ко
лекціях як образи невідомих осіб. Зрозуміло, що називати ім’я 
моделі на портреті акторки Олімпії Добровольської – політичної 
емігрантки, дружини режисера курбасівського «Березолю» Йо
сипа Гірняка – так само було далеко не небезпечно. Водночас ко
жен із цих портретів не лише демонструє вірність служіння 
мистецтву, вірність самому собі з боку М. Жука, а і неповторну 
оригінальність його художнього мислення, його неабияку гра
фічну культуру.

Творчість М. Жука загалом за своїм різноманіттям – досить 
рідкісний приклад в українській культурі: він живописець і 
графік, майстер декоративного розпису і художньої кераміки, 
книжкового і сценічного оформлення, декоративноприклад
ного мистецтва, поет і прозаїк, драматург, перекладач. Як уні
версала серед сучасників М.  Жука його певною мірою можна 
співвіднести хіба що  з Василем Кричевським, деякими пред
ставниками школи Михайла Бойчука, Оленою Кульчицькою. 
Утім, основною пристрастю Майстра залишалась графіка, яка 
з початку ХХ  ст., долаючи провінційність, випереджаючи у 
своєму розвитку інші мистецькі форми, рішуче заявила про  
себе у світі. 

Знаковою постаттю, фундатором української новітньої графі
ки прийнято вважати Г. Нарбута – за рівнем професійної май
стерності, широти художнього мислення, установкою на високі 
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критерії мистецтва, зорієнтованого на масове призначення. Сам 
М. Жук високо цінував талант Г. Нарбута, з яким співпрацював, 
хоч і недовго, у новоствореній УАМ. Утім, Г. Нарбут рано пішов з 
життя (1886–1920), а М. Жук на новій хвилі національного відро
дження другої половини 1920х років отримав міцний поштовх 
для подальших звершень. 

Глибинний відхід від традиційних способів художнього 
мислення простежується у всіх різноманітних видах графічної 
творчості мистця. Із станкових форм – це, перш за все, портре
ти. Якщо композиційна структура багатьох портретних творів 
М. Жука 1900х років ще нагадує твори його краківського вчите
ля С. Виспянського, то надалі він безперечно виходить на влас
ний, сповнений нових відкриттів шлях. І не тільки тому, що вво
дить форми диптиху, триптиху, різноманітні формати, збагачує 
мистецьку мову модерну елементами нових авангардних віянь, 
віртуозно поєднує різноманітні графічні техніки, а й майстерно, 
знаходячи все нові й нові безпомилкові пластичні ходи, відтво
рює саму сутність зображуваної моделі, як правило, своєї доби, 
коли страх опановував суспільство. Портретні образи М. Жука 
не просто демонструють артистизм виконання, а  і зрілість, не
пов торність авторської концепції. 

Іншим  великим захопленням М.  Жука стають декоративні 
панно, а їхньою головною темою – божественна краса квітково
го світу. Він жив добою, її культурою, її духовною аурою, зали
шаючись романтиком, естетом, прихильником чистої краси. Він 
був серед тих, хто переводив декоративне мистецтво зі статусу 
меншо вартості на рівень образотворчого і ставив до нього такі 
ж високі вимоги, як і до портретного жанру, до станкового живо
пису. М. Жук зумів зберегти свої декоративні творіння, у всякому 
разі їх значну частину, за радянських часів, коли таке мистецтво 
опинилось серед тих явищ, що не відповідали панівній ідеоло
гії. Його графічні монументальні декоративні панно – унікальне 
явище, і не лише в українському мистецтві. 

Новаторство у книжковій графіці простежується не лише в тому, 
що він, прагнучи характерного для своєї доби синтезу, збагатив цю 
мистецьку галузь високохудожніми обкладинками, ілюстраціями, 
віньєтками, шрифтовими рішеннями тощо, виконаними в його 
само бутньому графічному стилі. Нерідко майстер використовував 
їх для оформлення власних літературних творів. А це вже унікаль
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ний випадок в історії української книги взагалі. Реформаторська 
спрямованість графічної творчості М. Жука простежується і в його 
журнальногазетній, прикладній графіці, у  використанні тираж
них технік. Він близько підійшов до сучасного розуміння дизайну 
як у книжковій графіці, так і в художній кераміці. 

В особливо складний період української історії 1930х–1950х 
років, коли мистцям нав’язувався обов’язок працювати в межах  
соціалістичного реалізму, М.  Жук зберігає зв’я зок зі своїми 
принципами формотворення 1920х–1930х років, що включали 
як модерністський компонент європейського художнього руху, 
так і глибокий зв’язок з національною традицією українського 
народного мистецтва. Успадкувавши від ар нуво і ар деко став
лення до краси як всеохоплюючої категорії, він до кінця зали
шався прихильником їхніх естетичних принципів і переносив ці 
принципи в українське мистецтво другої половини ХХ ст., віді
гравши важливу роль у становленні нової сфери художньої ді
яльності в Україні – дизайну. 

Поет, музикант, художник поєднувались і в літературній ді
яльності Жука. Українське слово для нього, яке нарешті після ре
волюційних подій 1905 року здобуло права громадянства, ожи
ває в звуках рідної співучої мови, вбираючи радість і сум, надію 
і пекучу тугу. То був період в історії української літератури, коли 
до могутньої музи Івана Франка і Лесі  Українки вже приєдну
валось нове покоління українського письменства, серед якого 
був і М. Жук. У його поезіях, які він з 1907 року починає систе
матично друкувати в «Літературнонауковому віснику», а потім і 
в журналі «Шлях», зазвучали приховані ідеї української народної 
пісні, поезії Тараса Шевченка. 

Музичність для М.  Жука не просто в характері зовнішньої 
звукової форми словесного вираження. У  нього вона  – прин
цип сприйняття світу. Це влучно помітив свого часу інший 
український символіст Юхим Михайлів, відзначивши, що Жук, 
як справжній музика, «сприймає околишнє життя через орган 
слуху»  [7, с.  17]. І  це стосується усіх форм його багатогранної 
творчості. Михайліву явно імпонували духовні принципи Жука. 
На відміну від багатьох своїх сучасників вони обидва, вочевидь, 
особливим пророчим даром відчули смертельну загрозу з боку 
нової влади очікуваним світлим надіям українського суспільства 
і відтворили ці відчуття у тогочасних творах.
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Важливим кроком у літературній творчості М.  Жука стало 
звернення до нової для нього віршованої форми зі складною 
композицією  – вінку сонетів, з  дотриманням чітких правил 
жанру (дві катрени і дві терцини, об’єднані класичними рима
ми). У Європі вінок сонетів відомий з ХІІІ ст., але був обійденим 
українською поезією. Втілення такого задуму вимагало неабия
кої майстерності і таланту, що і продемонстрував М. Жук. Гли
бини внутрішнього світу людини, високий політ душі ліричного 
героя твору, характер символомислення – все це великою мірою 
притаманне добі, що випала на долю того покоління українців, 
до якого належав сам Жуклітератор. З  цим він і звертаєть
ся до читача в мадригалі, що завершував його «Вінок сонетів»  
[3, с. 3–10]. 

У  науковій розвідці М.  Степняка 1930  року, присвяченій 
проб лемі поетики П. Тичини, автор, розглядаючи джерела твор
чості поета, знаходив їх у поезії Олександра Олеся й продовжу
вав: «Далі слід назвати Михайла Жука, в якого ми зустрічаємося 
з зародками однієї з найважливіших рис Тичининої стилістики – 
вживання специфічномузичних образів <...> та й серед зорових 
образів Жука деякі знайшли собі аналогію чи розвиток у поезії 
Тичини» [6, с. 102–103].

Роль М.  Жука як одного з видатних фундаторів новітньої 
української художньої культури ще потребує свого подальшого 
дослідження. Крапку ставити рано, поки не будуть опублікова
ні його літературні твори, що зберігаються в рукописах, поки 
не буде більшменш достатньою мірою вивчена художня кера
міка, якій він присвятив досить великий час останнього періо
ду свого життя В  умовах ідеологічного пресингу та репресій 
за радянських часів було зроблено чимало, аби вилучити ім’я 
М. Жука, його творчий доробок з українського художнього про
цесу. Але навіть позбавлений можливості друкувати свої літе
ратурні твори, показувати на виставках свій мистецький доро
бок, не будучи впевненим, що не «погине марно серед мотлоху 
життя», «без слави і пам’яті» [5, с.  235–236], М. Жук не зрадив 
своїх поглядів, мистецьких принципів і залишається для на
щадків не лише взір цем високої майстерності, а  і моральної  
чистоти. 
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Ірина Ходак 
(Київ)

шевЧенкові твори в колекції  
укрАїнського нАціонАльного муЗею: 

ЗневАЖенА сторінкА З історії  
укрАїнської революції 1917–1921 років

У  статті висвітлено історію формування колекції Шевченкових творів 
Українського національного музею (Київ), а  також проаналізовано сту
пінь осягнення цієї культуротворчої сторінки Української революції 1917–
1921 років сучасними шевченкознавцями.

The formation history of Shevchenko works collection in the Ukrainian Na
tional Museum (Kyiv) is considered in the article. The comprehension degree of 
this cultural heritage page of the Ukrainian Revolution of 1917–1921 by modern 
Shevchenko scholars is also analyzed.

Сучасні науковий, політичний і культурний дискурси в Україні 
позначені гострими дискусіями щодо проблем історичної пам’яті, 
шляхів і методів її відновлення. З огляду на столітній ювілей Укра
їнської революції 1917–1921 років видається слушним висвітлити 
процес формування колекції Шевченкових творів, головно ма
лярських і графічних, в Українському національному музеї (далі – 
УНМ), а заодно на локальному прикладі проаналізувати, як куль
туротворчий досвід знакової доби в новітній вітчизняній історії 
осмислено сучасними шевченкознавцями в академічних Повно
му зібранні творів Т. Шевченка (далі – ПЗТШ) і Шевченківській 
енцик лопедії (далі – ШЕ).

Питання придбання творів Т. Шевченка для УНМ ще не було 
предметом спеціального розгляду. Лише в ґрунтовній моногра
фії Л.  Федорової в контексті становлення національних форм 
музейництва перераховано роботи мистця, які поповнили київ
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ський музей 1918 року, щоправда, без згадки про їхнє призначен
ня для УНМ [25, с. 139].

Основними джерелами для опрацювання теми стала інвен
тарна книга УНМ з Державного архіву м.  Києва (далі  – ДАК), 
а  також документи освітніх урядових установ періоду Україн
ської Народної Республіки (далі – УНР) та Української Держави, 
що зберігаються в Центральному державному архіві вищих ор
ганів влади та управління України (далі – ЦДАВО України).

Українська революція дала можливість законодавчо закріпити 
національний статус Київського художньопромислового і науко
вого музею ім.  государяімператора Миколи Олександровича 
(далі – КХПНМ)  1, що його сучасники називали «легалізованим 
штабом української громадськости» [24, с. 2104]. Згідно з проек
том, поданим його директором, членом Української Центральної 
Ради (далі – УЦР) М. Біляшівським 2, який водночас обіймав по
саду голови відділу охорони пам’яток історії та мистецтва Голов
ного управління мистецтв і національної культури, генеральному 
секретареві освіти восени 1917 року, на основі КХПНМ мав по
стати УНМ. У будівлі закладу на Олександрівській вулиці (нині – 
Грушевського, 6) передбачали залишити культурноісторичні ко
лекції, тобто відділи археологічний, нумізматичний, історичний, 
«Старий Київ», бібліотеку. Для етнографічного відділу пропо
нували побудувати приміщення в Царському саду й організува
ти  навколо нього музей просто неба на зразок стокгольмського 
Скансену. Мистецький і художньопромисловий відділи 3 сподіва
лися виокремити в Національну галерею й розмістити в Царсько
му (Маріїнському) палаці, а на Петровській алеї – створити Шев
ченківський чи Пам’ятковий музей, присвячений Т. Шевченку й 
іншим видатним діячам культури [20; 25, с. 152–153]. Певні кроки 
у вказаному напрямі було зроблено навесні 1918 року, коли Рада 
Народних Міністрів УНР, заслухавши доповідь П. Холодного 4, пе
редала Царський палац для потреб Національного музею [1]. Го
лова відділу пластичних мистецтв Головного управління мистецтв 
і національної культури Г.  Павлуцький  5, дотримуючись думки, 
що «український народ має історію свого мистецтва, яка повинна 
бути представлена у музеї, як слава України», 1918 року виступив 
з ініціативою створення Національної галереї з п’ятьма відділами: 
мистецтва ХІ–XV ст. (мозаїка, фреска, станкове малярство, мініа
тюра, рисунок, портрет, жанр, пейзаж, гравюра, скульптура), мис
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тецтва XVІ ст. (фреска, станкове малярство, гравюра, мініатюра, 
рисунок), мистецтва XVІІ – першої половини XVІІІ ст. (релігійне 
станкове малярство, портрет, жанр, гравюра), сучасне малярство 
(портрет, жанр, пейзаж, рисунок, гравюра, лубок, скульптура, ди
тяча творчість і художній плакат) [3].

Невдовзі через складну політичну й економічну ситуацію до
велося відмовитися від початкових планів заснувати цілу мережу 
музеїв та зосередитись на реорганізації КХПНМ в УНМ. У по
яснювальній записці до законопроекту про статут і штат УНМ 
зазначалося: «Для того, щоб у пам’ятках старовини й мистецтва 
дати образ минулого й сучасного культурного життя України, 
у м. Київі засновується Український Національний Музей.

Широкі завдання, які повинна в цій сфері задовольнити Рес
публіка, – де злучаються інтереси науки, освіти, виховання, охо
рони національних пам’яток, розвинення художньої промисло
вости й мистецтва, звичайно вимагають заснування цілого ряду 
спеціальних інституцій, як напр[иклад], галереї образів, музеїв 
художньопромислового, етнографичного, історичного і т. д...

Але вважаючи на те, що заснування вищезазначених музеїв,  
як окремих установ, потрібувало б значних коштів, поки що за
кладається один музей, де б усі галузі культури та мистецтва 
були по змозі, широко і повно представлені [...].

За основу Українського Національного Музея кладеться Київ
ський Художньопромисловий і Науковий Музей, який з самого 
початку свого існування був Українським Національним. Цей му
зей має свій будинок, числен[н]і збірки, але не має жадніх коштів 
на утримання, і стан його можна назвати катастрофичним, коли 
він не буде переведений у повну власність республіки як основа 
Українського Національного Музею» [14].

Проект статуту УНМ закріпив за ним статус державної на
уковопросвітницької установи в підпорядкуванні Міністер
ства мистецтв, що «має метою збірати пам’ятки старовини і 
мистецтва, науково їх обслідувати і давати можливість корис
туватись їми для потреб науки й мистецтва, для розвитку осві
ти й смаку серед широких верствів громадянства, а  також для 
поширення серед промисловців справжніх зразків національ
ного українського мистецтва» [15, арк.  1]  6. Структура закладу 
була близька до структури КХПНМ. Тут передбачали створи
ти шість секцій з низкою відділів: археологічну з трьома відді
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лами (пам’яток передісторичної доби, класичних і переселення 
народів, слов’янських), історичну з двома відділами (пам’яток 
побуту й релігійних), нумізматичну з відділами власне нумізма
тики та сфрагістики, етнографічну з відділами пам’яток побуту 
й народного мистецтва, художньопромислову з відділами міс
цевих і закордонних виробів, пластичних мистецтв з чотирма 
відділами (українського малярства й різьбарства, російського 
малярства й різьбарства, закордонного малярства й різьбарства, 
а також графіки). Крім того, мали організувати фотографічний 
кабінет, реставраційну й монтувальну майстерні, дезінфекційну 
камеру. Колекцію закладу планували формувати шляхом заку
півлі творів і дарунків, передбачивши проведення експедицій та 
розкопок. Показово, що тут мали намір зберігати не лише власні 
колекції, але й збірки приватних осіб, установ і товариств, звіс
но, на особливих умовах. Керівництво справами Музею покла
далося на раду, до складу якої пропонували залучити директо
ра, завідувачів секцій, бібліотекаря, ученого секретаря закладу, 
представників Міністерства мистецтв, Української академії наук, 
Української академії мистецтва, Київських губернської управи 
(земства) і міського самоврядування. Згодом склад ради попов
нювався б почесними членами, обраними на її річних урочистих 
засіданнях серед осіб, які сприяли розвитку Музею й формуван
ню його збірок [15].

15  січня 1919  року міністр народної освіти передав членові 
Директорії УНР Ф. Швецю 7 проекти статуту, штатного розпису, 
кошторису УНМ, пояснювальну записку до цих законопроектів, 
а також власну доповідь, у якій просив затвердити статут і штат
ний розпис закладу, застерігши, що він закладається на основі 
КХПНМ, ґрунт, будинок, майно і всі капітали якого передаються 
в державну власність. Він пропонував асигнувати новостворю
ваному Музею в 1919  році 386  800  крб. на утримання співро
бітників і 1 007 200 крб. на наукові й господарські потреби [4]. 
23 січня, заслухавши доповідь міністра, Директорія принципово 
схвалила законопроект і вирішила направити його на розгляд 
та остаточне вирішення питання Раді Міністрів [13]. Утім, коли 
міністр хотів передати законопроект на розгляд Раді Міністрів, 
у  канцелярії Директорії його не змогли розшукати, що викли
кало зрозумілу стурбованість М.  Біляшівського, щоправда, як 
стверджували сучасники, «в січні 1919 р. законопроект був ухва
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лений Радою Міністрів, але законом не став через виїзд Директо
рії з Київа» [23, с. 180].

У  1918  році, коли структура й статут УНМ ще розробляли
ся, уряд неодноразово виділяв кошти для придбання експона
тів, зокрема, восени було асигновано 500 000 крб. [7]. 10 жовтня 
1918 року М. Біляшівський як голова відділу охорони пам’яток 
старовини та мистецтва Головного управління мистецтв і націо
нальної культури звернувся до головноуправляючого П.  Доро
шенка 8 з проханням створити спеціальну закупівельну комісію, 
до якої запропонував включити представників відділів (плас
тичних мистецтв, охорони пам’яток, художньої промисловості, 
бібліотечноархівного) згаданого управління, КХПНМ, Укра
їнської академії мистецтва, Державного контро лю [10]. У скла
ді комісії, яку очолив П. Дорошенко, працювали голова відділу 
пластичних мистецтв Г.  Павлуцький (іноді на засіданнях його 
заступав діловод С. Гіляров), голова відділу художньої промис
ловості А.  Середа, голова бібліотечноархівного відділу В.  Мо
дзалевський, голова відділу охорони пам’яток М. Біляшівський, 
представники КХПНМ (Д. Щербаківський), Української академії 
мистецтва (М.  Бойчук і Г.  Нарбут)  9, Держконтролю (установа 
делегувала М. Золотова, але часом на засіданнях був присутній 
Каган) [16, арк. 7–12, 14–14 зв., 20, 28–28 зв.; 22, с. 147].

Закупівельна комісія розпочала роботу в листопаді 1918 року 
й одразу придбала чимало цінних пам’яток для УНМ, серед них – 
портрети Бориса і Василя Томарів роботи Г. Васька, автопортрет 
В.  Штернберга, «Дівчина з кужелем» В.  Тропініна, автопортрет 
і портрет батька М.  Ґе  10. Загалом упродовж року придбали не 
лише твори малярства та графіки, але й золотарські вироби, 
слуцькі пояси, килими, гравірувальні дошки, зброю, стародруки 
тощо [16, арк. 14–14 зв., 20, 28–28 зв.; 22; 8].

У  строкатій палітрі набутих для УНМ експонатів особливою 
цінністю вирізнялася колекція творів Т.  Шевченка, формування 
якої розпочалося задовго до початку роботи закупівельної комі
сії завдяки урядовим кредитам, адже збереження доробку націо
нального генія тоді вважали справою державного значення.

28  грудня 1917  року мешканець Золотоноші Ф.  Безверхий за 
дорученням О. Максимовича 11 – сина першого ректора Київсько
го університету св. Володимира М. Максимовича – звернувся до 
УЦР з пропозицією придбати два портрети Шевченкової роботи:
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«В Київську Центральну Раду
Жителя міста Золотоноша Феоктиста

Мефодієвича Безверхого

Заява
По дорученню А. М. Максимовича12, сина першого 

ректора Київського Университета, вірного товариша 
нашого національного великого поета Тараса Григоро
вича Шевченка, пропоную Центральній Раді, коли на те 
буде бажання з її боку, чи не покористувалась би вона 
випадком здобути купівлею два портрети котри писав 
сам Т. Г. Шевченко в 1859 році 22 липня 13. На першому 
портреті нарисований тушью  14 сам ректор Максимо
вич, а на другім його жінка Марья Василівна Максимо
вич. На обох портретах мається власний підпис само
го Т. Г. Шевченка. Розмір жодного портрета приблизно 
9 вершків вдовш і впоперек.

Коли Центральна Рада має бажання здобути зазна
чені портрети, то прихільно прохаю звістить мене по 
такім адресі: м.  Золотоноша Феоктисту Мефодієвичу 
Безверхому. 

Ф. Безверхий
1917 року
Грудня 28 дня
м. Золотоноша» [9].

Отримавши листа, М.  Біляшівський на початку січня від
писав Ф. Безверхому: «В відповідь на листа Вашого від 28 груд
ня 1917  р. маю честь сповістити, що Київський Національний 
Музей, до якого було передано Вашого листа, з охотою придба 
згадані портрети для шевченківської збірки Музея. Для того 
буду просити сповістити Відділ в найблизшому часі за яку ціну 
А. М. Максимович міг би відступити зазначені портрети» [11].

Очевидно, невдовзі від Ф.  Безверхого чи О.  Максимовича 
надійшло повідомлення, що згадані портрети власник зголо
шувався продати за 4 000 крб., оскільки в недатованій чернетці 
листа М. Біляшівського до міністра народної освіти йшлося про 
необхідність виділити 6 000 крб. на придбання трьох портретів 
Шевченкової роботи – до портретів Максимовичів було долуче
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но олійний портрет пані Маєвської [12], який згодом придбали 
за 2000 крб. 1 квітня 1918 року міністр народної освіти в допові
ді Раді Народних Міністрів наголосив: «Відділ охорони памяток 
старовини й мистецтва сповістив мене, що зараз продаються три 
портрети власноручної роботи Т. Шевченка з його підписами й 
датами, меж ними – два портрети М. Максимовича і його дру
жини. Коштують ці портрети шість тисяч карбованців. Позаяк є 
небезпека, що ці наші національні реліквії можуть попасти не до 
українських інституцій, прошу асигнувати на купівлю портретів 
шість тисяч карбованців, а портрети призначити для Національ
ного музею» [6].

Рада Народних Міністрів виділила кошти, тож 11  квітня 
М.  Біляшівський телеграфував власнику: «Прохорівка. Михай
лова гора. Олексію Максимовичу. Портрети купуємо. Жду одпо
віді на лист. Біляшівський» [17].

Як засвідчує інвентарна книга УНМ, портрети Максимовичів 
разом з рисунком «Кладовищенська церква у Прохорівці» було 
придбано в О. Максимовича 3 (16) липня 1918 року за 4 000 крб. 
[8, арк. 1–1 зв.]. На жаль, в останньому ПЗТШ помилково зазна
чено, ніби обидва портрети, що були власністю родини Макси
мовичів (без згадки про сина вченого), від 1918 року зберігали
ся у ВІМШ [31, с. 330, 331], якого насправді тоді ще не існувало, 
точніше, згадану назву заклад набув лише в середині 1924 року. 
Автори ШЕ також цілковито проігнорували в провенансі порт
ретів відомості про УНМ, стверджуючи, буцімто з колекції ро
дини Максимовичів вони надійшли до ВІМШ (без зазначення 
року надходження) [27, с. 31, 34]. Не краща ситуація з рисунком 
«Кладовищенська церква в Прохорівці» («Церква в с. Прохорів
ці») 1859 року, який мистецтвознавці згодом вважали то «безпід
ставно приписуваним» Т.  Шевченкові, то сумнівними (Dubia). 
В останньому ПЗТШ міститься помилкове твердження, згідно з 
яким 1928 року він надійшов невідомо звідки (від кого) до ВІМШ 
[31, с. 378], тобто відсутні відомості про особу власника (безпе
речно, важливу складову для атрибуції твору), спотворено час 
надходження до київського музейного закладу і його назву. 

М. Біляшівський не випадково долучив до портретів Макси
мовичів портрет Т. Маєвської, який з кінця 1917 року тимчасово 
зберігався в КХПНМ. Власник твору Т. Кундеревич 15 правив за 
нього 2 000 крб., але заклад, річний кредит якого на закупівлю 
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творів для художнього відділу становив лише 100  крб., таких 
коштів не мав. Щоб не втратити рідкісної пам’ятки, музейники 
вирішили вмістити в газеті «Нова рада» звернення до громад
ськості, у якому просили всіх небайдужих надсилати кошти на 
купівлю твору, а  заодно прийти до Музею й оглянути його в 
експозиції. Проте ця ініціатива не дала очікуваних результатів. 
20  травня 1918  року портрет Т.  Маєвської було придбано для 
УНМ завдяки урядовому кредиту за 2  000  крб. через КХПНМ. 
Утім, упорядники ПЗТШ чомусь вирішили, що він надійшов до 
УНМ ще 1917 року [30, c. 438], натомість автори ШЕ вважають, 
ніби з колекції Т. Кундеревича портрет «перекочував» до ВІМШ 
[27, c. 18], що, як уже зазначалося, могло статися не раніше се
реди ни 1924 року.

У жовтні 1918 року дев’ять Шевченкових творів надійшло до 
колекції УНМ від родини О. Лазаревського  16. 4 жовтня у вдови 
історика Ганни Миколаївни (уроджена Шрамко, Шрамченко) за 
3  000  крб. було придбано олівцеві портрети Михайла Лазарев
ського (1858) та його матері Афанасії Лазаревської (1859), а також 
офорт «Свята родина» з  дарчим авторським написом Афанасії 
Лазаревській [8, арк.  10  зв.]. Зновутаки мусимо відзначити, що 
сучасні шевченкознавці цілковито спотворили історію придбан
ня цих творів, стверджуючи в ПЗТШ, ніби портрет Михайла Ла
заревського з 1911 року зберігався в Київському міському музеї 
(з 1918 року – у ВІМШ) [31, c. 309], а портрет Афанасії Лазарев
ської 1918 року надійшов до ВІМШ [31, c. 332]. Обидва портрети 
дійсно експонувалися 1911 року на виставці артистичних творів 
Тараса Шевченка у КХПНМ [19, c.  14] (так офіційно називався 
заклад, а не Київський міський музей, як уважають упорядники 
ПЗТШ і ШЕ), але після завершення виставки вони повернулися до 
власників, жоден з них 1911 року не було придбано Музеєм. Щодо 
ВІМШ, то вже згадувалося, що музейного закладу з такою назвою 
1918 року не існувало.

Цікава подальша доля придбаного в Г.  Лазаревської офорту 
«Свята родина». Якщо малярські й графічні твори, що зберігали
ся в колекції ВІМШ, на початку 1930х років було передано до Га
лереї картин Тараса Шевченка в Харкові, а згодом вони здебіль
шого були зосереджені в Національному музеї Тараса Шевченка 
в Києві, то офорт опинився в Інституті літератури ім.  Т.  Шев
ченка. Пов’язано це з тим, що після смерті 1934 року академіка 
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О. Новицького 17, який до останніх днів продовжував працювати 
над томом образотворчої спадщини Шевченка для академічного 
повного зібрання творів, його донька Марія  18, упорядковуючи 
батькову спадщину, деякі твори, що мали музейні штампи, по
вернула до ВІМШ, а офорт «Свята родина», який, очевидно, ува
жала батьковою власністю, продала Інституту літератури, де він 
донині зберігається.

Ще шість офортів Т. Шевченка (повний комплект серії «Живо
писна Україна») було придбано 14 жовтня за 200 крб. у доньки 
О. Лазаревського Катерини [8, арк. 10 а] 19.

Єдиний Шевченків образотворчий твір, що його Музей не 
купив, а отримав у дарунок, – це акварельний «Портрет жінки» 
(«Портрет невідомої»), з  авторським підписом і датою (1834), 
тобто один з ранніх творів мистця, що збереглися донині. Ак
варель подарував уже згадуваному відділу пластичних мистецтв 
член УЦР Євген Дяченко, а вже відділ (очевидно, його голова – 
професор Г.  Павлуцький) 9  березня 1919  року передав його до 
УНМ [8, арк. 28 зв.]. Є. Дяченко був делегований до УЦР україн
ською громадою Гельсінгфорса (Хельсінкі) [18, c. 223], що відкри
ває цікавий скандинавський (петербурзькоскандинавський?) 
слід Шевченкової спадщини. Одразу зауважимо, що в ПЗТШ за
свідчено належність портрета УНМ, але помилково зазначено, 
що надійшов він 1918 року, і жодним словом не згадано, звідки 
(від кого) саме [29, c. 358].

Хоча темою нашої розвідки є образотворчий Шевченків до
робок у збірці УНМ, не можемо оминути факт надходження до 
закладу одного з автографів мистця. Як зазначено в інвентарній 
книзі УНМ, 29 грудня 1918 року в М. Ґе за 150 крб. було придбано 
Шевченків автограф (чи, як тоді писали, первопис) поезії «Май
ський вечер», датований 28 листопада 1858 року [8, арк. 28–28 зв.]. 
Ідеться про всім добре відмий змалечку вірш із циклу «У казематі»: 

Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть,
Плугатарі з плугами йдуть,
Співають, ідучи, дівчата,
А матері вечерять ждуть...

Якщо зважити, що в той самий час для УНМ у П. Ґе  20 було 
придбано два твори (автопортрет і портрет батька) його батька –  
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художника М. Ґе, то цілком логічно припустити, що особа, у якої 
купили Шевченків автограф, також належала до цієї славетної 
родини. Але про кого саме йдеться? Про спочилого на той час 
художника М. Ґе? Про старшого сина останнього – М. Ґе 21? Ана
ліз біографій представників родини дозволяє припустити, що 
автограф було придбано в онука художника Миколи Миколайо
вича Ґе (1831–1894) – публіциста, художнього критика Миколи 
Петровича  Ґе (1884–1920), котрий невдовзі за нез’ясованих об
ставин загинув у Києві [21, с. 51]. Нині рукопис, на якому зали
шився інвентарний номер УНМ, зберігається у відділі рукопис
них фондів і текстології Інституту літератури ім.  Т.  Шевченка 
НАН України (ф. 1, № 25), але про його придбання для УНМ, як 
і про походження з колекції М. Ґе, у ПЗТШ не згадано [28, c. 562]. 
Проте сам факт настільки значущий, що його не випадає омину
ти, особливо зважаючи на дослідницький інтерес до проблеми 
Т. Шевченко – М. Ґе.

Відомостей про придбання інших Шевченкових творів для 
УНМ інвентарна книга не містить. Нині складно сказати, чи 
пов ністю зберігся цей інвентарний опис, адже наприкінці книги 
вирізано сторінки. Водночас мусимо зауважити, що в одній з до
повідей міністра народної освіти Раді Міністрів Української Дер
жави щодо асигнування коштів на закупівлю творів для УНМ 
разом зі збіркою шиття Фарбовського (500 крб.), картиною «Ко
зак на коні» Гурського 1831 року (800 крб.), альбомом з краєви
дами Києва 1840х років (1 000 крб.), збіркою церковного начин
ня XVII–XVIII ст. (5 750 крб.), старовинною козацькою зброєю 
(275 крб.), збіркою срібних чарок XVII–XVIII  ст., що належали 
М. Максимовичу (1500 крб.), тощо згадано малюнки Т. Шевчен
ка – портрет Катеринич, «хата в Фастові, де жив Шевченко» та ін. 
(8  000  крб.)  [5]. На жаль, згадані Шевченкові роботи не відно
товано в інвентарній книзі УНМ, хоча туди вписано деякі інші 
пам’ятки, на придбання яких міністр просив виділити кошти, 
наприклад, в антиквара Ідліса за 275 крб. (рахунок від 25 вересня 
1918  року) придбали чотири одиниці зброї (кремнієві рушни
ці й мідний мушкет), у Т. Кундеревича за 800 крб. (рахунок від 
18 серпня 1918 року) – акварель Гурського «Козак на коні».

Якщо звернутися до останнього ПЗТШ, то його упорядники 
пов’язують з УНМ олійний портрет К. Кейкуатової, що, на їхню 
думку, надійшов до закладу 1918 року [30, c. 502]. Натомість автори 
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ШЕ вважають, ніби згаданий портрет зі збірки Г. Шлейфера одразу 
надійшов до ВІМШ [26, c. 317], що, як уже згадувалося, існував від 
1924 року. За відомостями Ф. Ернста, портрет К. Кейкуатової ра
зом з портретом М. Горленко (Корсун), що належали родині спо
чилого 1913 року Г. Шлейфера, врятував від знищення 1919 року 
Д. Щербаківський. Очевидно, відтоді обидва твори зберігалися в 
київському музеї, як чимало інших пам’яток з приватних колек
цій в буремні роки Українською революції. Лише 26 квітня 1922 чи 
1923 року донька Г. Шлейфера Аріадна (у заміжжі – Толлі) від себе, 
своєї матері Ольги Шлейфер та брата Юрія Шлейфера подарувала 
обидва портрети разом із двадцятьма іншими творами з колекції 
покійного батька київському музеєві, який після більшовицької 
націоналізації називався Першим державним [2]. Отже, портрети 
К. Кейкуатової та М. Горленко (Корсун) не могли належати УНМ, 
хоча й зберігалися, вочевидь, у будівлі КХПНМ / УНМ з 1919 року. 
Слід зауважити, що ні упорядники ПЗТШ, ні автори ШЕ портрет 
М. Горленко (Корсун) не пов’язують з УНМ, уважаючи (щоправда, 
знову помилково), що з 1919 року він належав Першому держав
ному музеєві [30, с. 479; 26, с. 515]. 

Доволі цікавою була Шевченкіана УНМ, серед якої виокре
мимо рисунок М. ДмитрієваОренбурзького «Шевченко в труні»  
й  акварелі Г.  Дядченка з краєвидами Керелівки [8, арк.  15  зв., 
20а зв. – 25 зв.] 22.

Отже, аналіз архівних документів засвідчує, що в період Укра
їнської революції 1917–1921  років завдяки ініціативі вітчизня
них науковців і мистців, що обіймали поважні посади в урядах і 
були членами тогочасного парламенту, державним коштом було 
придбано низку знакових малярських і графічних творів та авто
граф Т. Шевченка для УНМ. На жаль, за роки незалежності шев
ченкознавці, які насамперед студіюють образотворчий Шевчен
ків доробок, вельми недбало поставилися до історії формування 
другої за значенням (принаймні за кількісними показниками) 
музейної колекції творів мистця, фактично проігнорувавши пе
ріод розроблення концепції та придбання творів для УНМ. 

1 Заклад розпочав діяльність у серпні 1899 року як музей Київського това
риства старожитностей і мистецтв (Київський музей старожитностей і мис
тецтв). З 8 грудня 1904 року він називався КХПНМ, 30 грудня 1904 року (всі 
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дати  – за ст.  ст.) відбулося його церковне освячення й офіційне відкриття. 
У роки української державності його неодноразово намагалися реорганізу
вати в УНМ. З 23 червня 1919 року, після більшовицької націоналізації, він 
називався Першим державним музеєм, а  з 16  серпня 1924  року  – Всеукра
їнським історичним музеєм ім. Т. Шевченка (далі – ВІМШ). Нині на основі 
його колекції функціонують Національний музей історії України, Національ
ний художній музей України, Національний музей українського народного 
декоративного мистецтва, а значна частина експонатів зберігається в Націо
нальному музеї Тараса Шевченка, Національному музеї «Київська картинна 
галерея», Музеї історії міста Києва та ін.

2 Біляшівський Микола Федотович (Тодотович) (1867–1926) – археолог, іс
торик мистецтва, музейник, державний і громадський діяч. Дійсний член На
укового товариства ім. Т. Шевченка (1909), Української академії наук (1919). 
Директор КХПНМ / Першого державного музею (1902–1923). 

3 Згодом художньопромисловий відділ також планували перетворити на 
самостійний музей.

4 Холодний Петро Іванович (1876–1930) – художник, громадський і дер
жавний діяч. Член УЦР. Від червня 1917  року  – заступник генерального 
секре таря (згодом міністра) освіти. Виконував обов’язки міністра народної 
освіти за часів Гетьманату й Директорії УНР. 

5 Павлуцький Григорій Григорович (1861–1924) – доктор теорії та історії 
мистецтва, професор, декан історикофілологічного факультету (1918–1921) 
Київського університету св. Володимира / Вищого інституту народної освіти.

6  У  науковому архіві Національного художнього музею України (далі  – 
НА  НХМУ) зберігається примірник статуту УНМ з підписами головно
управляючого справами мистецтв і національної культури П. Дорошенка й 
голови відділу охорони пам’яток старовини і мистецтва М.  Біляшівського, 
але ще без підпису міністра народної освіти. Очевидно, його варто датувати 
кінцем 1918 – початком 1919 року, коли в уряді В. Чехівського було створено 
міністерство мистецтв на чолі з Д. Антоновичем.

7 Швець Федір Петрович (1882–1940) – геолог, громадськополітичний діяч. 
У 1920 році емігрував, мешкав у Празі, викладав в Українському вільному уні
верситеті, Українському високому педагогічному інституті ім. М. Драгоманова. 

8 Дорошенко Петро Якович (1858–1919) – історик, медик, педагог, громад
ський і державний діяч. Розстріляний ВУЧК.

9 Гіляров Сергій Олексійович (1887–1946) – мистецтвознавець, музейник, 
педагог. У 1945 році заарештований за звинуваченням у співпраці з нацис
тами. Помер у лікарні Лук’янівської в’язниці в Києві. Модзалевський Вадим 
Львович (1882–1920) – історик, архівіст, генеалог. Щербаківський Данило Ми
хайлович (1877–1927) – мистецтвознавець, історик, археолог, етнограф, му
зейник, педагог. Завідувач історичного та етнографічного відділів КХПНМ / 
ВІМШ. Покінчив життя самогубством. Середа Антін Хомич (1890–1961) – ху
дожник, дослідник мистецтва, педагог, музейник. Бойчук Михайло Львович 
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(1882–1937) – художник, педагог. Професор Української академії мистецтва. 
У 1936 році заарештований, наступного року розстріляний. Реабілітований 
1958 року. Нарбут Георгій (Юрій) Іванович (1886–1920) – художник, педагог. 
Професор, ректор Української академії мистецтва.

10  Васько Гаврило Андрійович (1820–1866  ?)  – художник, педагог, ви
кладач малювання в Київському університеті св.  Володимира (1847–1863). 
Штернберг Василь Іванович (1818–1845) – художник, приятель Т. Шевченка, 
з яким мешкав в одній квартирі під час навчання в Петербурзькій академії 
мистецтв. Тропінін Василь Андрійович (1776–1857)  – художник, академік 
Петербурзької академії мистецтв (1824). Як кріпосний графа І.  Моркова в 
1804–1812, 1818–1821 мешкав у с. Кукавці (нині – МогилівПодільського рну 
Вінницької обл.). Ґе Микола Миколайович (1831–1894) – художник, вихова
нець і професор Петербурзької академії мистецтв. Від 1875 року мешкав на 
хуторі Іванівському Чернігівської губернії (нині  – с.  Шевченка Бахмацько
го рну Чернігівської обл.).

11 Максимович Олексій Михайлович (1860 – після 1918) – син Михайла 
Олександровича (1804–1873) та Марії Василівни (1834–1882) Максимовичів.

12 Сина Михайла Максимовича звали Олексієм.
13 Обидва згадані портрети були створені Т. Шевченком не в липні, а  у 

червні 1859  року, коли він гостював у Максимовичів на Михайловій Горі, 
порт рет Михайла Максимовича – 19 червня, портрет його дружини – 22 черв
ня, що засвідчують авторські написи на творах. 

14 Автор листа помилився у визначенні техніки виконання портретів. На
справді їх намальовано італійським олівцем і крейдою на тонованому папері.

15  Кундеревич Тадей Тадейович (Фадей Фадейович) (1854–1932)  – київ
ський колекціонер, антиквар.

16 Лазаревський Олександр Матвійович (1834–1902) – історик, археограф, 
громадськокультурний діяч. Один з ініціаторів створення КХПНМ.

17 Новицький Олекса (Олексій) Петрович (1862–1934) – мистецтвознавець, 
пам’яткоохоронець, педагог. Дійсний член Всеукраїнської академії наук (1922).

18 Новицька Марія Олексіївна (1896–1965) – мистецтвознавиця, музейни
ця, бібліотекарка.

19 Лазаревська Катерина Олександрівна (1879–1939) – археограф, палео
граф. Донька О. Лазаревського від другого шлюбу з Г. Шрамченко.

20  Ґе  Петро Миколайович (1859–1939)  – мировий суддя, мистецтвозна
вець, художній критик. Молодший син художника Миколи Миколайовича Ґе 
(1831–1894).

21  Ґе Микола Миколайович (1857–1938) – художникаматор, видавець, 
письменник. Старший син художника Миколи Миколайовича Ґе (1831–1894).

22 ДмитрієвОренбурзький Микола Дмитрович (1838–1898) – художник, 
вихованець і професор Петербурзької академії мистецтв. Дядченко Григорій 
Кононович (1869–1921) – художник, вихованець Київської рисувальної шко
ли М. Мурашка й Петербурзької академії мистецтв.
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Любов Бурковська 
(Київ)

Професор гАрвАрдського університету  
ігор шевЧенко – віЗАнтиніст світової слАви

Статтю присвячено визначній особистості, талановитому науковцю, 
всесвітньовідомому візантиністу, професору Гарвардського університету  – 
Ігорю Івановичу Шевченку. Суміщаючи викладацьку й дослідницьку робо
ту, вчений упродовж багатьох років прикладав багато зусиль, як науковець і 
адміністратор, для розвитку та поширення українознавчих студій на Заході. 

The article is dedicated to Ihor Shevchenko, an outstanding personality, a talen
ted scientist, worldwide known Byzantinist, professor of Harvard University. Com
bining teaching and research work, the scholar has put much efforts as a scientist 
and administrator to the development and dissemination of Ukrainian studies in 
the West for many years.

Професор Гарвардського університету Ігор Шевченко (1922–
2009)  – один з найавторитетніших представників гуманітарної 
науки ХХ ст. Спектр наукових зацікавлень ученого вражає ши
ротою  – візантиніст, славіст, мовознавець, палеограф, історик 
культури. 

Народився І.  Шевченко у 1922  році в передмісті Варшави в 
містечку Радосць у родині офіцера армії і члена УНР в емігра
ції. Початкову освіту він здобув у Варшавській гімназії та ліцеї 
ім. А. Міцкевича, де досконало вивчив грецьку й латинську мови. 
У Карловому університеті в Празі оволодів німецькою та чесь
кою і 1945 року здобув свій перший докторський ступінь з кла
сичної філології, давньої історії та порівняльного мовознавства. 
Ще один докторський ступінь у галузі філософії, літератури та 
візантиністики Ігор Шевченко отримав у Бельгії в Лювенському 
католицькому університеті [5, с. 345; 7, c. 23]. Свої освітні сту
дії науковець завершив у Візантійській фундації в Брюсселі, де 
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йому пощастило переймати досвід у всесвітньо відомого бель
гійського візантиніста професора Анрі Грегуара, якого Ігор Іва
нович глибоко поважав і вважав своїм головним наставником [8, 
с. 618; 11]. Тривале творче формування, багатогранна класична 
підготовка в європейських університетах зробила Ігоря Шевчен
ка ерудитом, універсальним науковцем з кількома рівноцінними 
сферами дослідження, у яких він проявляв себе однаково успіш
но [1, с. 618; 11]. 

Допитливий розум і талант молодого інтелектуала проявилися 
вже в його перших творчих спробах – у 1946 році Шевченко уклав 
«Англоукраїнський словник з вимовою» та здійснив редакцію лис
тів М. ДрайХмари французькою мовою (Le Flambeau, T. 3, 1948) [7, 
с. 23]. У 1947 році під псевдонімом І. Чернятинський переклав ан
тиутопічний роман «Колгосп тварин» (Animal Farm) англійського 
письменника і публіциста Джорджа Оруелла з передмовою автора 
[5, с. 345]. У 1949 році Ігор Шевченко емігрував до США. Вагомий 
багаж знань молодого вченого знайшов за океаном чималу затре
буваність у престижних американських університетах – Каліфор
нійському (Берклі), Мічиганському та Колумбійському. Водночас 
як гостьовий професор науковець викладав у численних універ
ситетах Європи – Мюнхені, Кельні, Оксфорді, Парижі, Будапешті, 
Варшаві, Барі та  ін. [8, с. 618; 11]. Викладацьку роботу Ігор Шев
ченко завжди суміщав з дослідницькою, зокрема, у Центрі візан
тологічних досліджень Дамбартон Оукс у Вашингтоні, провідним 
науковцем якого він був упродовж кількох десятиліть [2; 8, с. 618].

У 1965 році Ігор Шевченко взяв участь в унікальній науковій 
експедиції на Синай до монастиря Святої великомучениці Ка
терини. Після тривалих перемовин з керівництвом патріарха
ту й обителі, науковці вперше отримали доступ до мистецьких 
скарбів монастиря. До складу цієї невеличкої експедиційної гру
пи ввійшли найавторитетніші візантиністи Європи і Північної 
Америки. І.  Шевченку як знавцю класичних мов випало дослі
джувати давні манускрипти. Синайський монастир  – це вели
чезна збірка рідкісних пам’яток, де збереглося понад п’ять тисяч 
ікон, найдавніші з яких датуються VI ст., і десятки тисяч давніх 
рукописів, що дійшли до наших часів у первозданному вигляді. 
Сухий клімат на плато, на якому зведений монастир, а також той 
факт, що Синай, захоплений ще до VII ст. арабами, не був час
тиною Візантійської імперії за часів іконоборства, пояснюють 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



68

збереження такої кількості давніх ікон, мініатюр та інших арте
фактів, знищених іконоборцями в самій Візантійській імперії 
[10, с. ІХ–ХVІІ]. Поїздки науковців на Синай тривали з 1965 по 
1973 роки, за цей час було здійснено п’ять експедицій. Ретельне 
опрацювання унікальних синайських пам’яток дало потужний 
творчий поштовх візантологічним дослідженням: були пере
глянуті наявні наукові доктрини, деякі з гіпотез підтвердилися, 
інші – були спростовані. Цінні експедиційні напрацювання вче
них знайшли відображення в численних наукових статтях, моно
графіях, виданнях репродуктивного, альбомного характеру. 

У 1973 році І. Шевченка запросили на посаду професора ві
зантійської історії і літератури Гарвардського університету. На
уковець успішно працював на цій посаді впродовж двадцяти 
років, спеціалізуючись з історії культури Візантії, агіографії, 
візантійськослов’янських культурних зв’язків, візантійської 
епіграфіки, грецької палеографії, адаптації та підготовки до ви
дання візантійських текстів [1; 5, с. 346; 11]. 

Набувши пенсійного віку в 1992 році, Ігор Шевченко і надалі 
провадив наукові дослідження і не полишав активної організа
ційної та педагогічної діяльності (вже  – як професоремерит). 
Упродовж двох каденцій Шевченко був президентом, а згодом – 
почесним президентом Міжнародної асоціації візантиністів, по
чесним президентом Української вільної академії наук (УВАН). 
Учений входив до редколегій найавторитетніших наукових жур
налів та академічних видавничих серій з візантиністки, серед 
них – «Визанийский временник», «Публікації Дамбартон Оукс», 
Byzantinoslavica, Byzantinische Zeitschrift, Corpus Fontium Historiae 
Byzantinae, Corpus des Astronomes Byzantins [1; 5, с. 345; 11].

Про високу оцінку праць І. Шевченка та визнання його досяг
нень у наукових колах свідчить перeлік академій і наукових това
риств, дійсним членом яких він був, серед них: Американська ака
демія наук і мистецтв, Британська академія, Австрійська академія 
наук, Національна академія наук України, Національна академія 
Лінчеї (Рим), Понтаніанська академія (Неаполь), Академія Палер
мо, Академія гуманітарних досліджень (Москва), Американське 
філософське товариство, Міжнародний комітет грецької палео
графії, Товариство болландистів (Брюссель), Наукове товариство 
ім. Шевченка, Товариство християнської археології (Афіни) та ба
гатьох інших наукових інституцій [8, с. 618; 11].
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Упродовж усього життя, постійно перебуваючи в еміграції, 
професор Шевченко доклав чимало зусиль, як науковець і адмі
ністратор, для розвитку та поширення українознавчих студій на 
Заході. Разом із професором Омеляном Пріцаком він був спів
засновником Українського наукового інституту Гарвардського 
університету (УНІГУ) [11]. Організація такого потужного науко
вого центру в одному з найбільших і найпрестижніших універси
тетів світу мала велике значення для україністики. Глибокі знання, 
ерудиція, стриманість і виваженість суджень професорів УНІГУ, 
особливо в ідеологічних питаннях, надавали Гарвардській украї
ністиці особливого авторитету й ваги [11]. Праця на посаді заступ
ника директора Українського наукового інституту Гарвардського 
університету понад півтора десятків років; курси лекцій з україн
ської історії у цьому ж університеті; діяльна участь в організації 
представницьких міжнародних наукових форумів, якот Міжна
родного конгресу з нагоди 1000ліття прийняття християнства в 
Київській Русі (Равенна, 1988); редакційна праця в науковому ча
сопису Harvard Ukrainion Studies; численні наукові українознавчі 
публікації; пошук фінансової підтримки для окремих вчених, до
слідницьких проектів і наукових бібліотек – це лише частина за
слуг Ігоря Шевченка перед українською наукою і культурою [11]. 

І. Шевченко – автор півтора сотні наукових публікацій. Значна 
частина його досліджень поєднана за тематикою в чотирьох збір
никах – це, зокрема, книги «Суспільство та інтелектуальне життя 
пізньої Візантії» (1981), «Ідеологія, література і культура у візан
тійському світі» (1982), «Візантія і слов’яни в літературі і культу
рі» (1991), «Україна між Сходом і Заходом» (1996). В останні роки 
життя вчений підготував до друку з англійським перекладом та 
коментарями видання «Хронографія продовжувача Теофіла», яке 
було опубліковане вже після його смерті у німецькому видавниц
тві De Gruyter 2012 року [5, с. 325; 8]. 

Науковий доробок вченого вражає тематичною різноманіт
ністю, широтою ерудиції, інтелектуальною силою, віртуозним 
стилем викладу, об’єктивним аналізом фактологічного матеріалу. 
У  своїх працях дослідник демонструє високий науковий рівень, 
проникливий погляд у культурне минуле країн, які він досліджує. 
Величезний науковий спадок вченого згруповують за трьома най
важливішими сферами його зацікавлень. Безумовно, найвагомі
шим є його внесок у розвиток візантинознавчої науки: досліджен
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ня історії візантійської культури, зокрема грецької середньовічної 
літератури, публікація текстів, праці з палеографії, візантійської 
агіографії та епіграфіки. До важливих заслуг дослідника відносять 
спростування думки (що побутувала тривалий час) про оригі
нальність так званої «Записки Готського топарха» (сфальшованої 
Карлом Бенедиктом Газе у 1820х роках) [5, с. 347].

Ігор Шевченко першим відкрив і дослідив у рукопису Скілі
ци (з Національної бібліотеки в Мадриді) ряд невідомих поем на 
смерть двох візантійських імператорів Х ст.; упродовж багатьох 
років він ретельно, глибоко досліджував творчість Константина 
Порфірогенета [5, с. 347]. Упродовж десятиліть науковець при
ділив особливу увагу «візантійському інтелектуальному середо
вищу епохи Палеологів» – вже одна з перших наукових публіка
цій молодого І. Шевченка, яка з’явилася в Бельгії 1949 року, була 
присвячена філософу й богослову Никифору Хумну [5, c.  347; 
7, c. 23]. 

Вагомими також є досягнення вченого в царині дослідження 
візантійської агіографії, зокрема, він (спільно з істориком мис
тецтва Ненсі ПатерсонШевченко) зібрав, упорядкував, адапту
вав та переклав англійською всі відомі житійні тексти святого 
 Миколи [9].

Інший напрям можна умовно означити, як студії щодо візан
тійського впливу на духовне життя східних слов’ян у часи серед
ньовіччя та у XVI – XVII ст. Дослідникамславістам І. Шевченко 
відомий насамперед як автор двох важливих гіпотез щодо ки
риломефодіївської проблематики, у якій він як візантиніст за
уважив окремі аспекти, на які не завжди звертали увагу фахівці 
славісти. Науковець «встановив низку джерел до Розширеної 
версії «Житія Кирила», чітко визначив соціальний статус бать
ка солунських братів, точно локалізував (спільно із С.  Манго) 
місце знаходження монастиря Поліхрон, про який згадує «Житіє 
Мефодія» [5, с.  347]. І.  Шевченку належить гіпотеза про похо
дження Кирила – автора розширеної версії «Житія Константи
на» з Риму, а не з Константинополя [3, c. 178–180; 4, c. 247–149]. 
Учений ґрунтовно дослідив моравську місію просвітителів Ки
рила та Мефодія, вивівши за результатами дослідження три так 
звані парадокси: «неуспішність місії – її подальші позитивні на
слідки для Болгарії та Русі – перетворення просвітницької акції 
братів із засобу візантійської зовнішньої політики на потужний 
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чинник розвитку слов’янської культури)» [5, с. 347]. Учений до
слідив слов’янський переклад «Повчання» Агапіта. Цей твір на
уковець вважав першим слов’янським перекладом світського 
тексту. Він одним з перших розпочав вивчення слов’янських 
текс тів Синаю під час експедиції до Монастиря святої Катери
ни [5, с. 347]. Ігор Іванович вважається також одним із кращих 
знав ців життя і творчості Максима  Грека [5, с. 347].

Сферою особливої уваги науковця була тема українськополь
ських стосунків – у книзі «Україна між Сходом і Заходом» учений 
розглядає складний для обох народів історичний період  – XVI–
XVII ст. [6, с. 135–157]. Із властивою йому проникливістю І. Шев
ченко зауважує цікаву особливість процесу захисту православної 
культури в боротьбі проти експансії Заходу «за допомогою вже 
західного інструментарію» – релігійної полемічної літератури [5, 
с. 347; 6, с. 145–150], а також розглядає інтелектуальні горизонти 
митрополита Петра Могили, його стосунки з Річчю Посполитою 
і козаками та роль Могилянської академії у зростанні української 
історичної та національної самосвідомості [6, с. 197].

Ігор Іванович уже в дуже поважному віці часто приїздив до 
України, бував у Львові, консультував українських науковців, 
брав участь у конференціях, семінарах, читав лекції в Україн
ському католицькому університеті, до створення якого він був 
«визначально причетний» [6, с.  ХІ]. Свою надзвичайно цінну 
особисту бібліотеку професор подарував цьому університету, 
і це є особливим виявом українських пріоритетів ученого і зна
ком дієвої підтримки українських науковців. До того ж завдяки 
ініціативі та зусиллям І. Шевченка до України потрапила вели
ка приватна бібліотека видатного німецького візантиніста Ганса 
Георга Бека [11]. Отже, стараннями науковця в Українському ка
толицькому університеті сформована унікальна багатопрофіль
на книгозбірня, у якій зосереджені рідкісні видання, серед яких 
кожен науковецьгуманітарій віднайде необхідні джерела.

Ігор Іванович Шевченко помер 26 грудня 2009 року в Кемб
риджі (штат Массачусетс, США). У тому ж 2009 році чеський ча
сопис Byzantinoslaivica опублікував статтю І. Шевченко «Старий 
Візантиніст і місце візантійських студій сьогодні» – своєрідний 
заповітнастанова, у якій професор поділився досвідом своєї ба
гатолітньої праці і дав кілька порад молодим науковцям з приводу 
тенденцій розвитку сучасної гуманітарної науки,  рекомендуючи 
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звертати увагу на нову інтерпретацію вже відомого матеріалу та 
на «вивчення того, як різні наступні епохи прийма ли, сприймали 
й переосмислювали той чи той конкретний історичний період» 
[5, c. 347].
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Оксана Сторчай 
(Київ)

«Привіт тоБі, Привіт гАлиЧино!» 
листи григорія смольського  

до АгАти турЧинської  

Статтю присвячено опублікуванню листів відомого художника Григорія 
Смольського до письменниці Агати Турчинської.

The article is dedicated to the publication of the letters by a wellknown artist  
Hryhoriy Smolskyi to a writer Agatha Turchynska. It contains the introductory ar
ticle and comments.

У  вітчизняній художній культурі дотепер залишається не 
дослідженим величезний масив епістолярію багатьох мистців, 
найціннішого матеріалу для розуміння їхньої творчості, особли
востей тогочасної культури, середовища, у якому сформувалася 
особистість, їхнього світогляду, життєвих принципів, особисто
го відношення до подій, зокрема мистецьких, взаємовідносин, 
традицій, побуту, поведінки, уподобань, історії розвитку мови у 
різних регіонах України (діалектів, характерних слів і словоспо
лучень та їхнього написання). До слова, зараз в епоху електрон
ної пошти, де переважає телеграфний чи діловий стиль, листи 
написані від руки чорнилами, шариковою ручкою, олівцем на 
папері, часто розлогі, характерним почерком, говіркою конкрет
ної людини, а далі підбір конвертів, марок, художніх листівок до 
свят; похід до поштової скриньки, розмова з добре знайомим/ою 
поштарем /кою і очікування відповіді – це ціла культурна тради
ція, свого роду церемоніал, який уже майже залишився в мину
лому, свідоцтво іншого ритму життя, світовідчуття й сьогодніш
нього технічного прогресу. 

У  світлі зазначеного вище цікавими й науково цінними бу
дуть листи Григорія Степановича Смольського (1893–1985) до 
Агати Федорівни Турчинської (1903–1972) [5] 1. 

Григорій Смольський – особистість талановита, багатогранна 
й неординарна, як і його мистецька спадщина. Творчості мистця 
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присвячений альбом (авторупорядник М. Ткаченко) [4], статті 
Л. Садової [7], Х. Саноцької [8], З. Суходуба [15], О. Сторчай [13; 
14] та інші [3; 9]; також численні відгуки на твори майстра міс
тяться в газетних статтях. Особливої уваги заслуговують ґрун
товні публікації львівської дослідниці Любові Волошин  – «Про
фесіоналізм, споріднений з «примітивом» (До 100річчя з дня 
народження Г.  Смольського)» [1], у  якій надано фахову харак
теристику періодам творчості художника, проаналізовано його 
дослідницьку, літературну та викладацьку діяльність, введено 
до наукового обігу нові факти з біографії художника та стаття 
«Село Космач у житті і творчості мистецької школи Олекси Но
ваківського»  [2], де мова йдеться про учнів і самого вчителя й 
засновника школи – О. Новаківського з яким у Г. Смольського 
збереглися теплі дружні та творчі стосунки протягом життя. 

Мистецький шлях Г. Смольського є віддзеркаленням особли
востей розвитку львівської малярської школи та художньої осві
ти. Фахову освіту він отримував у Вільній Академії мистецтв у 
Львові на живописному факультеті й навчаючись також скульп
турі у Піча (1921–1922). Водночас Г.  Смольський вступив до 
Львівського таємного українського університету на історичний 
факультет (1921–1925), там захопився дослідженням середньо
вічного військового спорядження. У 1923–1930 роках він навча
ється в Мистецькій школі Олекси Новаківського  2 (її ще нази
вають Академією О.  Новаківського)  – першій художній школі 
на західноукраїнських землях, з  добре продуманою методикою 
викладання, яка дала чудовий результат, судячи з творчості цілої 
плеяди талановитих мистців – її учнів. 

Це був солідний навчальний заклад, у  якому, крім О.  Нова
ківського, котрий провадив навчання з живопису і композиції, 
надаючи великого значення пленеру, викладали талановиті ху
дожники й науковці. Поміж них – художникреаліст, навчитель 
рисунка О. Курилас; художникреставратор, педагог з іконопису, 
старої темперної техніки, технології живопису та хімічного скла
ду фарб В. Пещанський; доктор медичних і філософських наук, 
згодом професор Варшавського університету, викладач пластич
ної анатомії С. Балей; архітектор, учитель перспективи Є. Нагір
ний; мистецтвознавець і музеєзнавець, викладач історії мистецтв 
проф. І.  Свенціцький; постійний член Наукового Товариства 
ім. Шевченка у Львові, педагог з історії культури І. Чаковський. 
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У  Школі навчалися багато мистців, чимало з яких згодом 
здобули як визнання на батьківщині, так і світову славу; стали 
класиками самобутньої, талановитої, самодостатньої львівської 
художньої школи і загалом, українського мистецтва. Вихованці 
школи Новаківського своєю творчістю зробили чималий внесок 
у західноєвропейську художню культуру, збагативши й урізнома
нітнивши її. Це – Володимир Гаврилюк, Святослав Гординський, 
Стефанія ҐебусБаранецька, Лев Ґец, Михайло Драган, Олекса 
Друченко, Василь Дядинюк, Софія ЗарицькаОмельченко, Іван 
Іванець, Іван Кейван, Андрій Коверко, Едвард Козак (Еко), Оль
га КозакевичДядинюк, Марія КромпецьМорачевська, Мирон 
Левицький (Lev), Володимир Ласовський, Ярослав Лукавецький, 
Степан Луцик, Антін Малюца, Михайло Мороз, Іванна Нижник
Винників, Емілія Охримович, Леонід Перфецький, Ольга Плеш
кан, Стефанія Рудакевич, Роман Сельський, Володимир Сениця, 
Григорій Смольський, Роман Чорній та багато інших.

Саме в Школі, навчаючись та спілкуючись з такою яскравою 
особистістю, фахівцем дуже широких обріїв, яким був Олекса 
Новаківський, сформувався світогляд, малярська мова Григорія 
Смольського, яскраво проявилося його обдарування живопис
ця, пейзажиста та портретиста зі своєю своєрідною художньою 
лексикою. (Він віртуозно володів технікою олійного й темперно
го живопису.)

Після закінчення Школи Григорій Смольський, разом з Олек
сою Новаківським, 1931 року виїжджає до Італії, де вивчає тво
ри славнозвісних мистців у музеях, художніх галереях, церквах 
Риму, Флоренції, Венеції. На Венеціанському Biennale він знайо
миться із сучасним мистецтвом, національними школами, їхніми 
напрямами й тенденціями розвитку. З поїздки живописець при
віз невеликі олійні етюди, серед яких – «Канал. Венеція», «Площа 
Згоди. Венеція» та «Автопортрет» (1931). 

З  метою вдосконалення майстерності у малярстві Г.  Смоль
ський у 1934–1935 роках їде до мистецької Мекки – Парижа. Там 
він навчається в Академії Коларосі (Académie Colarossi), доб ре 
відомій з 1870х років своєю методикою навчання рисунка, жи
вопису і скульптури на основі студій живої натури. Згадаємо 
розповсюджену на той час сентенцію – який художник міг спо
діватися на серйозне визнання на батьківщині, якщо він не на
вчався в Парижі. Звісно, перебуваючи там, Г. Смольський вивчав 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



76

живопис старих майстрів у музеях Лувра, Версаля, Люксембурзь
кого палацу, знайомився з тогочасним мистецтвом на художніх 
виставках. Глибоке враження справили на Г. Смольського твори 
ВанГога і Гогена, про що зазначає М. Ткаченко [4, c. 9]. До Львова 
живописець привіз чимало олійних етюдів із зображенням Па
рижа («Сена», «Бульвар СенЖермен», «Кав’ярня Лідо», «Міст на 
Сені», «Монпарнас», «Люксембурзький сад», «НотрДам» та ін.). 

Вивчаючи творчу біографію Г. Смольського, спадає на думку, 
що її вистачило б принаймні на двох художників. Він був чле
ном Українського товариства прихильників мистецтва у Львові, 
членом групи Новаківців, протягом життя брав участь у близько 
50 художніх виставках, поміж них – Школи Новаківського (1926, 
1928, 1929), Гуртка діячів українського мистецтва, Товариства 
прихильників українського мистецтва, у  виставках Національ
ного музею у Львові, Всеукраїнських художніх виставках (на
приклад, «10 років Жовтня»), обласних, львівських художників у 
Києві (1966, 1970), у тому числі й пересувних у галицьких містах 
Коломиї, Станіславі, Тернополі, Стрию, Самборі, Бережанах, Ка
луші, Перемишлі. У 1937, 1957, 1958, 1976, 1978 роках у Львові 
відбулися його персональні виставки. 

Г.  Смольський плідно працював у жанрі пейзажу, портрета, 
натюрморту, створив цілий ряд жанрових композицій, займав
ся графікою, спробував себе і в монументальному живопису. Він 
розписав вівтар церкви в с.  Карлові. Серед його творів відзна
чимо портрети української творчої інтелігенції – В. Стефаника, 
І.  Франка, О.  Новаківського, С.  Людкевича, Р.  Федоріва, В.  Ло
пушанського, І. Крип’якевича, портрети своїх батьків, автопор
трети, композиції на гуцульську тематику («Гуцул і гуцулка», 
«Наречена», «Хліб наш насущний», «Базар у Косові», «Космач 
напровесні», «Мій Космач», «На весіллі. Космач», «Дорога до 
Космача», «Святіння пасок», «Троїсті музики», «Гуцульське ве
сілля», «Старости», «Княгиня» (наречена), «Космачівська осінь» 
та інші), а також серію живописних і графічних творів, присвя
чених Олексу Довбушу («Довбуша вітають», «Довбуша несуть на 
Чорногору», «Довбуш і опришки на Чорногорі» та ін.). 

Полотна Г.  Смольського зберігаються у фондах Національ
ного художнього музею України в Києві, Національного музею 
ім.  А.  Шептицького у Львові, Львівського історичного музею, 
Львівської національної галереї мистецтв ім.  Бориса Возниць
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кого, Львівського національного літературномеморіального 
музею Івана Франка, приватних вітчизняних та зарубіжних збі
рок, зокрема Канади, Вашингтона, Філадельфії, Токіо, Венесуе
ли тощо. 

Адресат Г. Смольського не менш цікава й самобутня постать 
в українській культурі – відома письменниця (поетка і прозаїк) 
Агата Турчинська. Народилася вона в містечку Куликові, що на 
Львівщині, у  бідній сім’ї кушніра. Від 1915  року жила в Києві, 
залишилася сиротою і до 1922 року виховувалася в дитячому бу
динку. Закінчила трирічні педагогічні курси ім. Бориса Грінченка 
та Київський інститут народної освіти. Одночасно з навчанням 
в інституті Агата Турчинська два роки навчалася в Музично
драматичному інституті ім. Лисенка 3 на диригентському відділі. 
Початком творчої біографії вважається 1923 рік, коли була напи
сана «Юнацька пісня» на музику П. Вериківського (надрукована 
в збірнику революційних пісень «Червоний заспів» 1925 року). 
У  1929  році виходить перша збірка її поезій «Ізвори», у  1929–
1930 роках – перші книжки для дітей: віршовані п’єса «Весною» 
та збірка оповідань «Найстарший». У  1930х  роках Агата Тур
чинська написала повість «Смок», роман «Рондюки», тоді ж було 
написано першу поему «Франс повстав». Відтоді А. Турчинська 
створила вісім поем. У  1939  році виходить збірка поезій «Уро
жай», цикл віршів «Привіт Галичино!» (1940). У роки Другої сві
тової війни письменниця працювала в Ашхабаді в редакції газе
ти «Туркменская искра». У цей період було написано «Пісня про 
Сурай», цикл віршів «На туркменській землі», повість «Земля 
родная» та  ін. У 1944 році письменниця очолила групу праців
ників Київського історичного музею по збиранню матеріалів з 
історії Другої світової війни. У повоєнні роки А. Турчинська ба
гато працює творчо, так вийшли друком «Зорі на Верховині» (по
вість, 1949–1950 рр.), «Мій друг – Ашхабад» (роман, 1955, 1960, 
1963 рр.), «Дорогі заповіти» (поезії, 1958 р.), «Смок. Зорі на Вер
ховині» (повісті, 1960 р.), «Земле моя, зоре моя» (поезії, 1961 р.), 
«Поліття» (вибрані вірші та поеми, 1965 р.), «Бузькове зілля» (ав
тобіографічна повість, 1966 р.) та ін. У 1950 році окремим видан
ням вийшла її поема «Милана», за мотивами якої поетеса згодом 
написала лібрето до однойменної опери Г.  Майбороди. А.  Тур
чинська належала до літературної організації «Західна Україна». 
Таким є короткий огляд творчого доробку письменниці 4.
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Тематика листів Г. Смольського цікава для фахівців, поціновува
чів творчості обох мистців, освіченої публіки. Окреслимо декілька 
тем листів, одна з них це цінні факти з творчого життєпису О. Но
ваківського, з різними дрібничками про зовнішність майстра, його 
манеру вдягатися. У листах знаходимо уточнення з питання участі 
у виставках О. Новаківського, про його дачу в селі Дора, яку худож
нику купило Товариство прихильників українського мистецтва у 
Львові. «Але це ніяка дача! Це звичайна біднекова хатчина. Там 
були стан і хата і кусець города! Новаківський був невдоволений 
нею, але перебув у ній два сезони 1934 і 1935 і саме там 1935 року 
захорував і у Львові помер 1935 р.». Загалом Г. Смольський неодно
разово публікував насичені цінним фактажем і характеристиками 
спогади про свого улюбленого вчителя та його школу (наприклад, 
«Олекса Новаківський»[11], «Школа Новаківського»)  [12]. Крім 
того, є відоме бібліографічне рідкісне видання – нарис Г. Смоль
ського «Українське мистецтво» (1938), до якого ввійшли статті про 
А. Манастирського, І. Труша, І. Франка, О. Новаківського.  

Є в листах і згадки про славнозвісне село Космач, яке стало 
справжнім Барбізоном для «новаківців», а  для Г.  Смольського 
Космач став близьким ще й тому, що саме там обірвалося життя 
героя народного епосу Олекси Довбуша. Там художник написав 
повість «Олекса Довбуш» (1935), а в 1958 році виконав у техніці 
ліногравюри ілюстрації до своєї книги. 

Цікаво Г.  Смольський аналізує в листах і творчість А.  Тур
чинської, зокрема повість «Рондюки», роман «Мій друг – Ашха
бад» та ін. 

1 Листи публікуються зі збереженням авторської стилістики, орфографії, 
пунктуації з незначними редакторськими правками.

2 Олекса Варлампійович Новаківський (1872–1935) – український живо
писець і педагог.

3 Державний музичнодраматичний інститут імені М. В. Лисенка – ви
щий мистецький навчальний заклад, заснований 1918 року на базі Музично
драматичної школи Миколи Лисенка. У 1934 році Інститут було поділено на 
самостійні виші: Київську консерваторію імені П.  І. Чайковського та Київ
ський інститут театрального мистецтва імені Івана КарпенкаКарого.

4 Великий фонд Агати Турчинської (1008  справ) зберігається в Цент
ральному державному архівімузеї літератури і мистецтва України (далі  – 
ЦДАМЛМ України).
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[листи г. смольського до А. турЧинської 
(1958–1968)]

Лист № 1 1

Шановна Агата!
Вчора одержав від Вас листа і зараз таки хотів відписати, але 

мусів пійти до Музею українського мистецтва і справдити моє 
твердження, що Новаківський мав чорні – або краще темно бру
натні (коричневі) очі. Отже відписую за порядком на Ваші запити! 

1) Марки перейшли на золотий (złoty) в році 1924.
2) Теперішня вул. Кривоноса звалася Театинська.
3)  У  Новаківського очі темнокоричневі! Спеціально прові

рював на портреті у Львові, хоч в певний себе і без того! Вони 
дещо скісні 2, навіть одне трошки більше, бо дуже часто при ри
сунку одне око закривав.

4) Вистава 1923 року була в приміщенні Наук. тов. ім. Шев
ченка. По старій «номеклатурі», була вона на першому повер
сі. По теперішній термінології на другому. Всього поверхів два, 
раху ючи так 1) поверх, це по давньому партек, відтак іде перший 
і другий поверх! Вулиця звалася Чарнецького (Czarneckiego) 24, 
а сквер звався вали губернаторські (vały gubernatorskie).

5) Відкриття виставки відбулося 14 травня в год 12 в полудне 
по теперішньому, це мабудь перша година, бо зараз о одну годи
ну скоріше чи може дві? Більш ніж правдоподібно це була неділя!

6) Дружина Новаківського померла у 1925 році.
7)  Щодо краваток то можна сказати таке: до фрака стоячий 

ковнірець і біла краватка так званий мотильок, до смокінга та
кий самий мотильок, але чорний. Позатим спеціально модних не 
було! Так як тепер всякі. Новаківський завжди носив артистичну 
чорну до зав’язування.

8) Ми йшли на Високий замок! з вулиці (śн. Wojcieha Войцеха) 
на замок. Справа вул. Піскова і гора Піскова. Найвища гора це 
курган – т. зв. Kopiec Umidubelskiej!

О скільки собі пригадую Ви питали про роки пізніші 1926–27 
чи Ви всю акцію перенесли на 1923 рік? Бо Новаківський не брав 
участі у виставі 1923, ані 1924го!
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До Космача вибирався, але через нові плани «творчі» відклав 
поїздку на весну! Бо тепер я перекинувся трохи на графіку! Поза
тим все в порядку. Про оперу читав! Діти ростуть!

Всього найкращого бажаю Вам.
Смольський Григор.

Лист № 2 3

Високоповажна Агато!
Трошки з опізненням відписую на Ваш лист, а  це тому, що 

тут ще залишилися деякі анумівці і треба було для певності їх 
спитати! 

Анум 4 заснувався в роках 1930–31, і вже у 1931 році була пер
ша вистава Ануму.

Друкований Журнал «Мистецтво» почав виходити у 1933 році.
У мене є те 1ше число «Мистецтва». 
В роках 1928 по 1931 – була Школа Новаківського і учні, як Но

ваківці творили окрему організацію. І саме в тих роках під впли
вом агітації головача Ануму Ковжуна 5 між Новаківцями стався 
розлам. А саме деякі з учнів як Гординський 6, Ласовський 7 під
далися впливам Заходу – і перейшли до Ануму і відпекувалися 
від школи Новаківського як від чогось упадочного – старого – 
затхлого! Для них кубізм, футуризм уходило за щось нове, світле 
а передусім прогресивне, поступове, майбутнє!

Новаківський і учні виїздили у Карпати з 1925 року. Це повто
рялося кожні вакації липеньсерпень майже до 1930 року. 

Дачу для Новаківського у Дорі (село Дора) закупило Товари
ство Прихильників Українського Мистецтва у Львові. Це стату
тове і зареєстроване тво, яке займалося Школою Новаківського, 
учнями і Новаківським! На які гроші? На гроші Тва зібрані із збі
рок членів – Тва і доходів з імпрез і вечеринок, забав, лотерей! Ми 
учні давали картини і Новаківський теж давав. <...> 8 (білети лоте
рейні) розкуповували люди! – фантиків і т. д. Але це ніяка дача! Це 
звичайна біднекова хатчина. Там були стан і хата і кусець города! 
Новаківський був невдоволений нею, але перебув у ній два сезони 
1934 і 1935 і саме там 1935 року захорував і у Львові помер 1935 р. 

Вам може підкрастися думка, що гроші дав митрополит! Ні
чого подібного! Наразі Товариство не могло спромогтися на кра
щу і дорощу «дачу» без особливої допомоги! ... (sic) так як тепер 
державної. – 
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Новаківський не виставлявся у 1923 році, але на виставі був!
Перша вистава Школи Новаківського у жовтні 1926  р. Ми 

розсилали запрошення, а відвідувачі давали...(sic) це були добро
вільні датки! Хто скільки міг! Учні і студенти нічого не платили!

У 1925 році білет міг коштувати 1 зол. (на виставу).
1928 року була вистава Новаківців у Акад. Домі. Участь бра

ли самі Новаківці. Організували самі учні з Новаківським а крім 
того існував комітет що складався із членів Тва Прих. Укр. Мис
тецтва а головно жінок.

Листопадове Свято! Це поминки за померлих на гробах т. зва
ні Задушні дні (задушка). В той день ішли з процесіями з церков 
на кладовище і там відправляли молитви, а  в той час ще при
лучилося до тих молебнів за померших спеціяльно патріотично 
піднесення за тих, що померли в обороні Львова перед гайдама
ками! Це є «Obroncy Lwowa przed ukrainsky napaścię» карпоранта 
це є скритні націоналісти, польські студенти львівського універ
ситету, звернені ворожо супроти українців. Вони носили окремі 
відзнаки – шапки! По промові на цвинтарі, підбадьорені ксьон
дзами зробили вечером похід по місті а потім розбивали україн
ські установи – вибивали шиби, нищили урядовження внутрі і 
тоді знищили виставу Новаківців.

Перша вистава Ануму  – вересеньжовтень 1931  року у при
міщенні Українського Музею (у Львові). Участь брали тоді Но
ваківський: 6 робіт, Смольський 1 робота, Глущенко 10 робіт всі 
новаківці і французькі та італійські художники Дюфі [R. Dufy. – 
О. С.], Дерен [A. Derain. – О. С.], Ґромар [M. Gromaire. – О. С.], 
Жанен [J. Janin. – О. С.], Цадкин [O. Zadkine. – О. С.], Леже [F. Lé
ger. – О. С.], Моділіяні [A. Modigliani. – О. С.], Тоцці [M. Tozzi. – 
О. С.], Удо [R. Oudot. – О. С.], Фужіта [L. Foujita. – О. С.], Шагал 
[M. Chagall. – О. С.], Северіні [G. Severini. – О. С.], Олі [A. Holy. – 
О. С.], Де Пізіс [F. de Pisis. – О. С.], Тернер (Лондон) [L. Turner. – 
О. С.] і т. д.

Гадаю, що задоволив Вашим вимогам наразі і що ще треба 
буде дещо доповнювати!! Так радо Вам напишу ще, як тільки Вам 
буде треба!

Здоровлю Вас Смольський
12. ІІ. 1958 у Львові.
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Лист № 3 9

Вельмишановна Агато!
Щойно сьогодні мав я змогу бути особисто з т. Сельським 10 і 

говорити з ним про мистецьке об’єднання «Artes» 11.
Отже вистава творів членів обєднання «Артес» відбулася 

у кінці року себто, як зазначав т.  Сельський у другій половині 
листо пада і грудні 1929.

Друга вистава «Artes»сівців в осені 1930 року – рівнож у лис
топаді і грудні!

Так передав мені Сельський і я Вам його слова передаю!
Позатим! Якщо іде про artes звязок і плив цієї групи на укра

їнське громадянство, то цим не цікавилися, тільки деякі з мист
ців і група «Анум» бо Ковжун бажав охопити всі прояви мис
тецького життя, а не сепаруватися і звербувати до себе (АНУМу) 
Сельського бо він українець! Гординський і Ласовський творили 
«свою» групу, окрему! Може взорувалися на «Артес», але не на
слідували! Це ж була би образа! А на модернізм саме в той час 
прийшла не хороба, але справжня епідемія! Бо! Для модерністів 
все – кажім сьогоднішніми словами – реалістичне, було празад
ницьке, нічого не варте, згірдливе!

Вибачте, що так довго треба було Вам ждати на мою відповідь!
Всього кращого.
Бажаю Вам і успішно довершити Вашу роботу  – повість! 

Це повість!?
Смольський Г. С.
Львів 14.ІІІ. 1958

Лист № 4 
Львів дня 2.ХІІ.1958
Дуже вдячний Вам за книжку! Возьмусь «студіювати» Вашу 

творчість і напишу Вам свої враження після прочитання!
Ви написали «...на добру память від автора...» (sic) а підпису 

Вашого нема!
Поки що на цьому кінчу, бо дописувати ще й те, що моя кар

тинка справляє Вам приємність, коли пробуджуєтеся та що на
гадує Вам любі Карпати, може непотрібне! Воно зрозуміле і для 
мене... (sic) приємність велика!

Смольський Григорій Ст.
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Лист № 5 
Дуже вдячний Вам за память про мене!
Дякую за збірку поезій Ваших! Подобався передусім спогад 

про Львів бо і я мучуся над «воссозданием» Львова, але княжих 
часів!

Бажаю Вам щасливого Нового року і багатого «у художній 
творчості»!

Львів 14. І. 1960
Смольський Гр.

Лист № 6 12

Львів, 15. лютого 1963 р.
Від недавна почав я інтересуватися «Літературною Україною», 

бо там появилися статті про мистецтво, про абстракціонізм у 
мистецтві передусім, бо йде тепер боротьба проти нього!

А ось у №ері 13 за 12.ІІ.1963 читаю:
Агаті Турчинській 60 років.
Крім того побажанняпривітання Вам від Ірини Вільде! 13. 
Пригадав Вас! Нераз думав і згадував Вас! Гай! Гай! Роки ідуть! 

А може не йдуть, а таки пливуть, утікають!!..
Читаю уривок – Дараби – і... (sic) думаю, що деякі Київляни і 

Ви між ними (Ябочовцка (sic) теж) волять Закарпаття, між наші 
схили Карпат до Півночі! Я вже привик до Наших, до тих місць, 
куди ходив Довбуш.

Ну що ж?
Це дало мені поштовх взяти коверту заадресувати, а на лис

точку написати побажання Вам:
– Всього кращого Вам бажаю
Доброго здоровля,
Багато сил до праці
На літературному полі!
Смольський Гр. С.

Лист № 7 14

Львів 1. листопада 1966
Сіяй, зори у сузір’ї з нами ти
Здоровля набирати, розгону й висоти!
Про час такий ми мріяли давно
Привіт тобі, привіт Галичино!
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От що пригадав я і тут навів, бо збирався написати і все якось 
воно то, аж тепер сів за стіл і пишу!

Акурат за тиждень Жовтневі Свята! А так наче щось забув у 
Києві по тій виставці картин Гуторова 15, Шатківського 16 і моїх:

Ще досі не маємо ніякої відповіді від Комісії – закупочної, що 
там з картинами, які залишили: моїх 6, Шатківського 7, а Гуто
рова 3. У редакції «Народна творчість і етнографія» повинна у 
5тому номері появитися моя стаття про Космацькі вуставки і 
в тому 12 кольорових репродукцій! [10] Коли я комусь з наших 
працівників етнографічного музею згадую про це, то вони під
сміхаються... (sic) значить вони обізнані добре з такими редак
ційними справами! Бо не маю ніякої «коректи» з редакції... (sic)

Чи у Видавництві «Мистецтво» все спокійно лежить... (sic) 
моя стаття і малюнки то і буде лежати до 1968 року?

Я згадую про те...(sic) бо треба щось писати... (sic) бо а ну ж... 
(sic) якесь віконечко відкриється!..

У  Спілці письменників був давно на вечорі присвяченому 
Іванові Франкові... (sic) Я пригадую добре Франка із 1912 року і 
використовують дещо мене у Музею укр. мцтва при зустрічі зі 
школярами!

На тому кінчу. 
Бажаю Всього найкращого 
Смольський Григорій

Лист № 8 17.
Львів 14. листопада 1966
Агата Федорівна!
Тільки приніс до дому Вашу книжку і прочитав її цілу душ

ком. Дуже подобалося перше оповідання, де описано Ваші пере
живання перед і в часі першої світової війни! Передше, не до
гадуючись запитував себе, як опинилися Ви у Київі, коли Ваше 
родинне місто це Куликів! Я написав «подобається», а це за мало 
сказано! Воно хапає за душу, воно переймає цілого! бо і мені нага
далися подібні перипетії тільки у противну сторону, в ту... (sic) на 
захід, як у Вашому другому оповіданні... (sic) лише що не Відень 
але Терезин і Талєргоф 18 пригадався мені. І у мойому селі були 
дві партії: стара москофільська і нова, але слабенька українська... 
(sic) Та у нас не тікали ані на схід ані захід – бо тут арештували 
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і то австрійська (властиво це була польська) поліція, подержали 
дві доби в арештах Калуша а на третій день на залізницю під ес
кортою – у товарові вагона і гайда на Чехи у Терезино, то ще було 
щастя – і аж на весну 1915 року підправка до Талєргофа. –

Те «бузькове зілля» [16] дуже зворушливе і я особисто волю 
отакі власні переживання ніж видумані історії, хоч би не знати 
які цінні і по мистецьки написані. Я подумав у цій хвилині, що і 
сам мігби щось «таке» написати, але не таке трагічне, де і батько і 
мати умирають, як у Вас. До того Ваше оповідання таке правдиве, 
щире, безпосереднє, що просто я читаючи переживав те, що Ви 
пережили, з Вами.

Назва «бузькове зілля» мене вразила тим, що перший натяк 
нагадував не квіту, але таки правдивого бузька.

Подобалася мені будова «Рондюків» [6]. Я навіть дуже диву
вався що пропускають отакі описи «немилі», таку правдиву іс
торію з людьми, які пішли на «захід»!... Це рівнояк страждання 
одного і того самого народу, що «крутився» в тих двох протилеж
них орієнтаціях! Хоч Ви самі того не переживали – з Рондюками, 
як це показано у «Бузьковому зіллі», але Ви паче там були і пере
живали з ними ту «Тулачку» як сказавби поляк! Чому? За що? По 
що?.. (sic) Недовіря!!! І хто нам вірить?.. На мою думку оповідан
ня гарно переведене від початку до кінця! Є  зацікавлення чим 
те скінчиться... (sic) Марно класти голови... (sic) Є cтежхування 
акції... (sic) і трагедія... (sic) мати втопилася у Дунаї... (sic) тільки 
на мою думку оповідання булоб ще сильніше як би ту Теклю не 
вязати з домом пана Юліана і панею Стефою, бо це виглядає тро
хи надумане і штучне... (sic) Також я пропустивби такий вислів 
як «прилучити до Австрії, бо нам тут ліпше!» Чому тут ліпше? 
А звідки він знає що «там» в Росії гірше?..

Ви хотіли дати образ людей, що мають ясну мету – при чужій 
допомозі... (sic) а їм не довіряють. Вони гинуть ошукані, щось як 
у фільмі «Роріоłу». [«Попіл», Польща, 1965, реж. Анджей Вайда. – 
О. С.]. (Початок речення нерозбірливо польською мовою) а На
полеон ані не дригнув... (sic)

Ще нагадав собі дуже влучну «характеристику» стопроцен
тової мами, яка хотілаби мати своїх синів завсіди біля себе, бо 
вона їх породила і яка не знає що таке посвята за вищу ціль!.. 
Я уважаю, що «Рондюки» багато сильнище оповідання як «Моя 
зорице» тільки пропустити оту сцену про яку я згадав уже!
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Ви були цікаві, як сприйняв я був «Друг мій Ашхабад»! [17] 
Тепер роблю це з оцею свіжою збіркою. Якщо я за мало «перепо
вів» можу доповнити!

Всього кращого бажаю Вам Смольський

Лист № 9 19.
Здоровенькі будьте! Агато!..

Дякую за Ваш цінний листок, за відомості і за клопоти про мої 
«вуставки». Справа така!

Коли я був у Києві, заходив до редакції «Народна творчість та 
етнографія». Вони замовили у мене статтю про вуставки і вибра
ли 12 штук вуставок зменшеного формата.

Це мало бути в 6 номері за 1966. Недавно прислали вони мені 
статю мою до виправки з тим, що матеріял піде до 3 номера, себ
то за травеньчервень  – Думаю, що це не перескоджає видав
ництву «Мистецтво» друкувати цілість у нормальному форматі!

А  впрочім... (sic) редактори поступають як хотять, бо вони 
«пани», з матеріялом письменника чи там... (sic) таким як я.

Якщо «Мистецтво» вишле договір то я буду з Вами в контакті. 
Тут мені вже підказували звязатися з Московським «Декор. Ис
кусством» – Я з початку був запалився до видання у Києві а тепер 
остиг, бо маю іншу роботу по моїй спеціяльності!

Впрочім тепер у нас ще зима і якось наче заморожений не ви
ходжу з хати поза Львів. 

Всього кращого бажаю Вам
Щиро здоровлю
Смольський
18. березня 1967
Київ закупив з виставки дві картини, але дуже дешево запла

тили. Навіть не питали моєї згоди  – за дві  – 300  карб. Я  хотів 
гроші повернути, та мене вговорили! «Намалюєте другі» – Я не 
вдоволений тим, та... (sic)

Смольський

Лист № 10 20

Львів, дня 1. червня 1967.
Дорогенькі!
Ось я знову до Вас звертаюся письмово, бо так складається у 

мене справа. А саме! Ви писали про редактора Микитенка, про 
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редакцію «Мистецтво» чи там видавництво, а саме, що вони до 
мене напишуть і відразу може і договір вишлють!.. (sic) до під
пису... (sic) Я взагалі стратив довіря до Києва і у мене залишився 
неприємний запах від Київлян. Таке вражіння, що там самі кру
тії, а  коли їде про справи культури, то вони на плані другому, 
а  коли на першому то тільки тому, щоби їх використати мате
ріяльно! Зараз Вам пишу! За довгий час мого побуту у Космачі 
я звернув увагу на оригінальні вуставки на жіночих сорочках. 
Про мою збірку десь довідалися у журналі «Народна творчість 
та етно графія» і переказували, щоби я з ними порозумівся, бо це 
їх ділянка і вони їх надрукують. Я врадувався, що вуставки поба
чать світ і згодився на їх пропозицію, скопіювати у поменшанню 
12 штук, які вони вибрали і то негайно щоби вже до кінця верес
ня (1966) вислати їм, бо стаття і малюнки мають бути в 11 номері 
вже надруковані. Я повірив крутіямдурисвітам і присів до копі
йовання, взяв помічника і навіть захорував, так перенявся, щоби 
додержати слово. А що вийшло? Нічого! Я пишу у грудні, а вони 
у січні 1967 року відповідають, що будуть печатати у № 3 за тра
веньчервень 1967 року. На днях дістаю в руки № 3 і статі моєї 
нема! Як це сприйняти? Яж не напрошувався! Це раз друге! Куль
турні люди та чесні напишуть: вибачайте! тому, а тому не пішло! 
Піде і т. д... (sic) Тут у Львові якийсь кореспондент вже вербував 
мою роботу до Московського Декор. Искусства! А наші хлопці 
кажуть: зачекайте! Більша користь! (не матеріяльна) якбуде у 
нашому журналі, бо дуже багато людей, жінок, які займають
ся вишивкою, звертаються до мене за взорами! А тут! Скажіть, 
що не будемо друкувати і кінець! Вони ще й договороволи мені: 
«Ми Вам зробимо рекламу, а  тоді Мистецтво скоріше надру
кує!» Останні два письма з редакції «Нар. Творчість» за підпи
сом Данилейко 21... (sic) Ну а тепер до вид. «Мистецтво». Ще маю 
довіря до Вас! Коли видавництво Мцтво брало у мене статтю 
і малюнки, подали мені посвідку – властиво листок паперу, без 
ніякої печатки чи штампу! А з того виходить таке, що коли упім
нутися за тими 5ма малюнками то вони можуть сказати: «Ми 
не брали! Ніде не запротоколовано!» Статтю можуть викинути, 
але малюнки ні. Я платив по 10 карб. за кожен! Для того прозьба 
до Вас така! Або вони дійсно мають намір друкувати хай буде і в 
1968 році, або ні! Тоді ось що. Якщо так то дійсно я повинен мати 
якийсь документ, щоби уті 5 малюнків були зазначені – бо всіх 
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має бути 27. А як що ні, то прозьба до Вас забрати їх з видавниц
тва до себе. Надіюся, що у серпні, як буде виставка республікан
ська буду в Києві і заберу від Вас! Тепер вже думаю, чи не краще 
звязатися з Москвою і там видати через журнал «Декоративное 
Искусство», бо не хочу, щоби така робота лежала, коли друку
ються дурнички і то маловажні!

Якщо Ваша така добра воля то прошу з ред. Микитенком до
говоритися!

Отож з пошаною до Вас
Смольський Григорій
Львів4, Васнецова 1а/6
Смольський Гр.

Лист № 1122

Львів, 22 червня 1967
Дорогенькі!

Вичитав у «Літературній Україні» про Ваш виступ, плани і 
т.  д... (sic) і нагадав собі, що писав до Вас ну може не так дав
но дуже, але давненько... (sic) саме про те «Мистецтво» і звязану 
справу (моїх вуставок) альбому. Просив Вас забрати до себе ті 
5 (пять) малюнків, а я колись заберу від Вас, коли діло не клеїться. 

А сьогодні ще Вам одне навантаження!!..
Я написав статтю про Могилу Святослава (1015 рік) у Карпа

тах, дав кольорову знимку долини Святослава! Може вони ре
дактори помістять і не будуть так крутити, як редактори «Народ
ної творчості», бо тут нема ніякого замовлення з боку редакції. 
Я післав: може помістять і все!... (sic) 

Я  в дописці подав без Вашого дозволу Вашу адресу, ануж 
вони схотять знати, що то за пташок той Смольський і до Вас 
потелефонують.

1015 року від рук Святополка загинув Борис і Гліб та третій 
Святослав у Карпатах за містом Сколє... (sic) Там є могила про 
яку написав вірш Микола Устиянович 23 1865 року, досить дов
гий, але... (sic) слабенький!

От і все!
Всього кращого бажаю Вам
Смольський Гр.
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Лист № 12 24

Львів, 21 квітня 1968
Пригадуюся Вашій пам’яті – Смольський!
Моя стаття про Космацькі та 12 взорів – появилися в 1. Но

мері  – 1968 журналу «Народна творчість та етнографія»... (sic) 
Мистецтво відписало «щоби я звернувся деінде!»... (sic)

Я написав статтю про «Долину Святослава» в Карпатах! Це є 
рік 1015 – Святослав утікав перед Святополком і за містом: Ско
лє – загинув! У народі збереглася память про те! Є могила над 
Опиром!

Я  вислав статтю, фото і колорову знимку «Долина Святос
лава»!. Мені відписали  – це 1967  року ще  – що надрукують в 
1968 році, якщо я погоджуся! Я не відписував бо латинська при
говірка каже: хто не перечить, значить годиться!..

До Вас прозьба при нагоді як будете в редакції журналу «Украї
на» перевідати чи надрукують та якщо можливо забрати до себе 
знимки та колорову знимку, бо «рукописи не повертають»... (sic)

Всього кращого бажаю
Вам Смольський
Респ. Спілка Худ. відмітила мою участь у виставці «10 річчя 

Жовтня» 1927 в Харкові і вислала мені грамоту! Це 1967 року.

1 Лист № 1. Написи й дати на конверті і поштових штампах: «Куда: Київ / 
вул. Леніна 68, кв. 52 / Кому: Агата Турчинська / Адрес отправителя: Смоль
ський Гр. / Львів, Васнецова 1а/6». Дати на штампах: 31–1 [19]58; 1–2 [19]58. 
Напис «31.І. 58» зроблено графітним олівцем, напевно співробітником архі
ву, дата якого була встановлена за штампом на конверті.

2 Ідеться про схематичний малюнок очей.
3 Лист № 2. Написи й дати на конверті і поштових штампах: «Куда: Київ / 

Леніна 68 / кв. 52/ Кому: Агата Турчинська / Адрес отправителя: Львів, Вас
нецова 1а /6 / Смольський». Дати на штампах: 12–2 [19]58; 13–2 [19]58. Напис 
«12.ІІ. 58» зроблено графітним олівцем, напевно співробітником архіву.

4 Асоціація незалежних українських мистців (АНУМ)  – українська 
громадська мистецька організація, що діяла у Львові в 1931–1939  роках. 
Була створена з ініціативи львівських художників П.  Ковжуна, Я.  Музики, 
М. Осінчука, С. Гординського.

5 Павло Максимович Ковжун (1896–1939) – український графік, маляр і 
мистецтвознавець.
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6 Святослав Ярославович Гординський гербу Сас (1906–1993)  – україн
ський художник, графік, мистецтвознавець, поет, перекладач, журналіст.

7 Володимир Созонтович Ласовський (1907–1975)  – український мис
тецтвознавець, критик, художник.

8 Слово написано нерозбірливо. 
9 Лист № 3. Написи й дати на конверті і поштових штампах: «Куда: Київ / 

вул. Леніна 68, кв. 52 / Кому: Турчинська Агата / Адрес отправителя: Львів, Вас
нецова 1а /6 / Смольський Г. С.». Дати на штампах: 17–3 [19]58; 19–3 [19]58. На
пис «14.ІІІ. 58» зроблено графітним олівцем, напевно, співробітником архіву. 

10 Роман Юліанович Сельський (1903–1990) – український живописець, 
педагог, професор.

11 «АРТЕС» («Artes») – мистецьке об’єднання польських, українських та 
єврейських художників у Львові. Існувало протягом 1929–1935 років.

12 Лист №  6. Написи й дати на конверті і поштових штампах: «Куда: 
Київ / вул. Леніна 68 / кв. 52 / Кому: Агата Турчинська / Адрес отправителя: 
Львів – 4, Васнецова 1а /6 / Смольський Г. С.». Дати на штампах: 15–2 [19]63; 
16–2 [19]63.

13 Ірина Вільде (справжнє ім’я Дарина Дмитрівна Макогон; 1907–1982) – 
українська письменниця. Лауреат Шевченківської премії (1965).

14 Лист № 7. Написи й дати на конверті і поштових штампах: «Куда: Київ / 
вул. Леніна 68 / квартира 50 (sic) / Кому: Агата Турчинська / Адрес отправите
ля: Львів – 4, Васнецова 1а /6 / Смольський Гр.». Дата на штампі: 2–11 [19]66.

15 Іван Федорович Гуторов (1911–1998) – український живописець, гра
фік і педагог.

16 Олекса Якович Шатківський (1908–1979) – український маляр і графік.
17 Лист № 8. Написи й дати на конверті і поштових штампах: «Куда: Київ / 

вул. Леніна 68 квартира 50 (sic) / Кому: Агата / Турчинська / Адрес отправи
теля: Львів – 4, Васнецова 1а /6 / Смольський». Дати на штампах: 16–11 [19]66; 
17–11 [19]66.

18 Перші у світі концтабори Талєргоф і Терезин з’явилися у вересні 
1914  року. Їхніми в’язнями стали жителі регіону, який сьогодні називають 
Західною Україною.

19 Лист № 9. Написи й дати на конверті і поштових штампах: «Куда: Київ / 
вул. Леніна 68  / кв. 50 (sic)  / Кому: Агата Турчинська  / Адрес отправителя: 
Львів  – 4, Васнецова 1а  /6  / Смольський». Дати на штампах: 19–3  [19]67; 
20–3 [19]67. Напис «18.ІІІ. 68» зроблено графітним олівцем, напевно співро
бітником архіву.

20 Лист №  10. Написи й дати на конверті і поштових штампах: «Куда: 
Київ / вул. Леніна 68 / кварт. 50 (sic) / Кому: Агата / Турчинська / Адрес от
правителя: Львів – 4, Васнецова 1а  /6  / Смольський Гр.». Дати на штампах: 
2–6 [19]67; 3–6 [19]67.

21 Володимир Григорович Данилейко (1930)  – культуролог, народозна
вець, фольклорист, літератор, мистецтвознавець. Навчався у Харківському 
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(1949–1953) і Київському (1953–1954) університетах, Харківській консерва
торії (1951–1953). Вчений секретар Секції образотворчого мистецтва Това
риства охорони пам’ятників історії та культури України (1970–1988). Гол. 
Полтавського  обл. осередку НСМНМУ (1995–2000). Працював у редакціях 
газ. і журн. ПереяславаХмельницького, Києва, Полтави: «Культура і життя» 
(1955–1963); «Літературна Україна» (1963–1965); «Народна творчість та етно
графія» (1966–1971); «ОМ» (2000–2004); «Зоря Полтавщини» (1986–1991); 
«Полтавська думка» (1991–1994).

22 Лист №  11. Написи й дати на конверті і поштових штампах: «Куда: 
Київ / вул. Леніна 68 / квартира 50 (sic) / Кому: Агата / Турчинська / Адрес 
отправителя: Львів  – 4, Васнецова 1а  /6  / Смольський». Дати на штампах: 
23–6 [19]67; 24–6 [19]67.

23 Микола Леонтійович Устиянович (Устіянович; 1811–1885)  – україн
ський письменник і громадський діяч, священик УГКЦ.

24 Лист №  12. Написи й дати на конверті і поштових штампах: «Куда: 
Київ / вул. Леніна 68 / кв. 50 (sic) / Кому: Агата / Турчинська / Адрес отправи
теля: Львів – 4, Васнецова 1а /6 / Смольський». Дати на штампах: 22–4 [19]68; 
23–4 [19]68.

Підготувала до друку 
Оксана Сторчай
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Ростислав Забашта 
(Київ)

ПоЧАток і Чинники Поширення культу 
онуфрія великого в русі-укрАїні

У  статті висвітлено питання хронологічного першопочатку й підстав 
поширення на теренах РусіУкраїни культу ранньохристиянського святого 
чину преподобних пустельниківанахоретів Онуфрія Великого.

The issue of the chronological fundamental principle and the reasons for the 
dissemination of the cult of Onuphrius the Great as the early Christian Saint of the 
rank of the Reverend Hermit Anchoret on the territory of RusUkraine is ascer
tained in the article.

Згідно з доступним історичним фактажем, початок культу 
ранньохристиянського преподобного пустельника Онуфрія Ве
ликого на вітчизняних землях сягає щонайпізніше другої чверті 
ХІ ст., тобто кількох перших десятиліть після офіційного запро
вадження християнства в Русі київським князем Володимиром 
Святославовичем. Конкретних документальних свідчень про 
шанування особи й духовного чину цього святого вітчизняни
ми сповідниками Христової віри раніше зазначеної дати немає, 
принаймні наразі. Можна лише здогадно (з більшою чи меншою 
теоретичною підставовістю) вести мову про ймовірність при
сутності образу преподобного в системі розписів церков Києва, 
згаданих у Початковому літопису: Св. Миколи (кінець ІХ / Х ст.), 
що була зведена в урочищі Угорське на могилі Аскольда, пророка 
Іллі на Подолі (945 р.), Богородиці (Десятинної) (991–996 рр.) на 
території дитинця міста, а також у кримських храмах кінця ран
нього (?) – початку розвинутого середньовіччя, зокрема церкві 
Іоанна Предтечі, збудованій у Корсуні (Херсонесі) тимтаки кня
зем Володимиром 989 року [12, c. 33, 77, 188, 194]. 
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Щодо етапу ХІ ст., то підтвердженням існування пошукува
ного культу слугує найдавніше з відомих на сьогодні вітчизня
них зображень ранньохристиянського фіваїдського анахорета, 
що походить з першої половини / середини 40х років названого 
століття. Це  – фресковий повнофігурний образ, що міститься 
на одному зі стовпівопор внутрішньої аркади відкритої півден
ної галереї Софійського собору Києва [2, c. 63; 6, c. 278–281]. Ще 
одне подібне зображення пустельника (щоправда, анонімного), 
у якому деякі дослідники також убачають подобу Онуфрія Вели
кого [6], міститься на західному опорному стовпі потрійної арки 
північного рамена середохрестя цього столичного храму. Процес 
подальшого неухильного розвитку культу святого виказує ціла 
низка відомих на сьогодні літургійних, епіграфічних, антропоні
мічних, архітектурних та образотворчих пам’яток. Серед них на
самперед слід згадати церковнослов’янський переклад Типікона 
(Синаксаря) константинопольського патріарха Алексія Студита, 
здійснений у Києві у період з 1067го по 1074 рік за ініціативою 
ігумена Феодосія Печерського. У тексті цієї богослужебної книги 
(яка прислужилася впорядкуванню внутрішнього устрою бого
служіння й повсякденного життя чернечої громади як КиєвоПе
черського монастиря, так і монастирів усієї домонгольскої Русі) 
під датою 12 червня чи не вперше на вітчизняних теренах зафік
совано норму поминання в ранковій літургії преподобного О(Є)
нуфрія (із  читанням його Житія) [11, c.  346 (л.  170)]. Не менш 
виразним свідченням досліджуваного культу є значна кількість 
написівграфіті різного змісту (від молитовних звернень до тор
говельних угод) 1, якими віряни кінця ХІ–XIV ст. щільно вкрили 
поверхню нижньої половини згаданої фрески святого анахоре
та в південній галереї собору Св. Софії. Вони беззастережно за
свідчують досить високий рівень шанування Онуфрія Великого 
серед різних соціальних верств середньовічного Києва, а також 
зпоміж представників інших земель Київської держави, які від
відували храм 2. Це підтверджують також непоодинокі випадки 
надання імені ранньохристиянського подвижника віри окремим 
представникам місцевого духовенства й чернецтва, зосібна ві
домому чернігівському єпископу Оно(у)фрію ХІІ  ст. і монаху 
чудотворцю Онуфрію Мовчазливому / Печерському ХІІ / ХІІІ ст. 
з КиєвоПечерського монастиря [5, c. 208; 10]. Зрештою, у цьому 
переконують і два зразки візуалізації подоби святого. Мовиться 
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про плоскорельєфне зображення фігури фіваїдського, імовірно, 
анахорета (у парі з іншим святим), вирізьблене на одному боці 
двобічної стеатитової нагрудної іконки початку XIII ст. візантій
ської роботи [11, c. 133–134, фото 3: 2] (але виявленої в Києві), 
та про відповідну мініатюруілюстрацію з Київського Псалтиря 
1397 року, на якій відлюдника представлено на берегах арк. 130 
як ілюстрацію до текстів 13 і 14 віршів 91 псалма [4, л. 130, ил.].

Названі середньовічні свідчення із центральних земель Дав
ньої Русі доповнюються відповідними реаліями західноукраїн
ського регіону (передусім Галичини, сусідньої Перемишльської 
землі, Волині та Підляшшя), де зосереджена найбільша кількість 
пам’яток ХІІІ–XV  ст. аналізованого культу, насамперед архі
тектурнообрядових об’єктів, а  також зображеннями святого 
в польських храмах, виконаних руськими майстрами. Так, дру
гою половиною / кінцем ХІІІ – початком XІV ст. датується най
давніша східна триконхова частина (і  рештки невеликого ква
дратового бабинця?) уцілілого до сьогодні мурованого храму 
Онуфріївського монастиря в с. Лаврів під Старим Самбором на 
Львівщині [13, c. 37–41, 42, рис. 1–4, 7]; храму, який (згідно з ві
домостями археологічних досліджень) замінив собою дерев’яну 
церковну будову ХІІ – першої половини / середини ХІІІ ст. [13, 
с. 38]. Імовірно, наприкінці ХІІІ чи на початку XIV ст. постав мо
настир на честь святого у Львові. Під 1367 роком занотовано поя
ву відповідного храму й монастиря побіч с. Посада Риботицька 
на Перемишльщині (нині – у межах Підкарпатського воєводства 
Польщі), близько 1400 року – церкви (і монастиря?) в с. Перегір
ське на Коломийщині, 1422 / після 1443 року – у м. Бірчі біля Го
родка на Перемишльщині (нині – село в межах Підкарпатського 
воєводства Польщі), перед 1469 роком – у с. Канафости, 1488 ро
ком – храму й монастиря біля с. Яблучин на Підляшші (нині – 
у межах Люблінського воєводства Польщі). У цьому переліку до
речно згадати також однойменний монастир кінця XIV / початку 
XV ст. в селі Онуфрієво (нині – с. Селец) під м. Мстиславлем на 
Могильовщині (Білорусь), про який мовиться (разом з іншими 
православними монастирями) в  полемічному творі «Λίθος abo 
Kamieс z procy prawdy Cerkwie Swietey Prawosіawney Ruskiey...» 
(1644) авторства гуртка київських церковних діячів, сподвиж
ників Петра Могили, під збірним (вигаданим) іменем Euzebia 
Pimina. 
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«Архітектурний» фактаж доповнює низка зацілілих творів 
монументального і станкового іконопису XV – початку XVI ст., 
якот: стінописний образ 1418 року зі Святотроїцької каплиці 
замку в Любліні та подібний образ 1470  року з каплиці Свя
того Хреста кафедрального костелу Свв. Станіслава і Вацлава 
на Вавельському пагорбі в Кракові, виконані руськими май
страми; намісний образ кінця XV ст. (?) зі згаданого Яблочин
ського Онуфріївського монастиря та значна кількість образів 
XV–XVI ст. із деісусного ряду церковних іконостасів, а поміж 
них зображення другої половини XV  ст. із церкви Св.  Мико
лая с.  Тур’є на Старосамбірщині (збірка В.  Вітрука); близько 
1470 року – із церкви Свв. Косми і Даміана с. Тилич на теренах 
Західної Лемківщини (нині – у межах Малопольського воєвод
ства Польщі); другої половини XV ст. – із церкви Св. Параскеви
П’ятниці с.  Ільник на Львівщині та із церкви Вознесіння Гос
поднього с.  Явора на Львівщині; початку XVI  ст.  – із церкви 
Успіння Пресвятої Богородиці с. Мшана (нині – у межах Під
карпатського воєводства Польщі) (усі – з Національного музею 
у Львові).

Поява й становлення культу преподобного Онуфрія Великого 
в РусіУкраїні впродовж розвинутого й пізнього середньовіччя 
була зумовлена кількома суттєвими обставинами та чинниками 
світогляднобогословського й церковнообрядового характеру. 
Серед них важливу роль відіграли, гадається, есхатологічні очі
кування, які переживала місцева християнська спільнота майже 
від часу запровадження нової віри на Русі й до кінця XV cт. Як 
відомо, навернення до Христового вчення нової держави за часів 
Володимира Святославича відбулося в середині сьомого тисячо
ліття від моменту сотворення світу (6496 р.), яке, згідно з біль
шістю онтологічних доктрин середньовіччя, уважалося остан
нім (завершальним) у загальній, визначеній Божим Промислом, 
історії світу. Щобільше, воно відбулося фактично перед кінцем 
першого тисячоліття від Різдва Христового (властиво в 988 р.), 
яке також потрактовувалося середньовічним теоцентричним 
світоглядом як одна з можливих конкретних дат завершення 
земного буття людства; у  час, коли в християнській ойкумені, 
зокрема у Візантії, тема всесвітнього кінця і Другого пришестя 
Христа знову вийшла на перший план психоемоційних пережи
вань вірян, обговорень богословів.
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У  руслі порушеної теми важливо зазначити те, що есхатоло
гічні очікування кінця Х ст. й наступного (ХІ) століття хоча й не 
були першими в історії християнства, однак вирізнялися більшою 
тривалістю і,  так би мовити, підставовістю. Причина очевидна: 
на відносно короткий відтинок часу припало відразу кілька «ка
лендарних» дат можливого настання Другого пришестя й початку 
Останнього / Страшного суду. Опріч того, що кінець світу перед
бачався вже на самому зламі століть, властиво 1000 року, у зв’язку 
з настанням згаданого тисячоліття Різдва, його знову очікували 
1033 року, що знаменував завершення тисячолітнього періоду від 
часу розп’яття Спасителя, а ще раніше – у 1011 і 1022 роках, як 
і перегодом 1095 року, з огляду на часовий збіг Воскресіння Гос
поднього та Благовіщення й настання так званої Кіріопасхи (Па
нівної Пасхи). Відповідне очікування викликав і 1038  рік, коли 
святкування Воскресіння припало на Велику суботу й упритул на
близилося до дати Благовіщення. Щоправда, деякі медієвісти, зо
сібна А. Карпов, покликаючись на низку творів давньоруської лі
тератури, а саме «Слово о законѣ... и благодати...» (середина ХІ ст.) 
митрополита Іларіона, «Повѣсть времяньных лѣт...» і «Чтение о 
житии и погублении блаженную страстотерпца Бориса и Глѣба» 
(кінець ХІ – початок ХІІ ст.) ченця Нестора, заперечують поміт
ну актуальність названих апокаліптичних дат для тогочасної Русі, 
яка лише напередодні долучилася до нового віровчення, стала в 
ряд христолюбних народів і переймалася дещо іншими ідеями: 
свого «тріумфу» й своєї «вибірковості» як країни новонаверненої 
в «останні часи». Жодним чином не заперечуючи ймовірності та
кого самопочування і своєрідного релігійного оптимізму певних 
верств руського суспільства, воднораз заледве чи доводиться при
меншувати значення теми «кінця світу», а  також безпосередньо 
пов’язаної з нею теми Останнього суду й апокаліптичної кари як у 
названих, так і в деяких інших зразках давньоруської писемності. 
Цілком очевидно й те, що сама теза «вибірковості» ґрунтувалася 
на переконанні про грядущий (у короткій чи віддаленішій, але вже 
цілком осяжній перспективі) фінал старого світу, зіставлялася із 
цим очікуваним «історичним моментом». Урешті, якщо місцева 
освічена верхівка Русі кінця Х  – першої половини ХІ  ст. (не ка
жучи вже про нижчі верстви новонаверненого люду) і справді не 
надто обтяжувалася загрозливими сенсами есхатологічних про
роцтв і знамень (з огляду на політичне, господарське й культур
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не піднесення країни та факт порівняно пізньої появи перекладу 
тексту Одкровення Іоанна Богослова), то тут не слід недооціню
вати ролі в поширенні таких настроїв присутнього на вітчизня
них теренах іноетнокультурного, головно грецького, компонента, 
представники якого складали спершу (принаймні до 1051 р.) всю 
чи переважну, а згодом – і значну частину церковної ієрархії Русі, 
місцевих богословів і вченихкнижників, а також провідних будів
ничих і мистців; компонента, який відображав відповідні настрої 
і пов’язані з ними переживання одного з «першопризваних / ран
ньонавернених» народів.

Злободенність апокаліптичної теми для релігійних умонастроїв 
тогочасних освічених вірян констатує значна кількість дослідни
ків середньовічної культури Давньої Русі на підставі аналізу низ
ки прямих і опосередкованих свідчень літописних та церковних 
текстів, а також написів парафіян на стінах храмів. Однак у руслі 
вивчення вітчизняного культу Онуфрія Великого чи не найпока
зовішим є спостереження І. Данилевського щодо хронологічного 
збігу, а отже, і внутрішньої ідейної сув’язі з аналізованою світо
глядною позицією сповідників християнського віровчення факту 
появи 1037 (6545) року (точніше – фіксації в літопису цим роком) 
низки визначних пам’яток архітектури та образотворення в столь
ному Києві: Золотих воріт, храму Св. Софії, монастирів Св. Георгія 
та Св. Ірини. Услід за О. Шахматовим та деякими іншими дослід
никамиславістами І. Данилевський добачає апокаліптичне очіку
вання й у cамій формулі заголовного тексту літописного зводу «Се 
повѣсти времяньных лѣть...», що постала наприкінці 30х  років 
ХІІ ст. І така інтерпретація є досить переконливою, адже в епоху 
середньовіччя з її панівним теоцентризмом світоглядної картини 
світу «судний день» мислився цілком реальним і єдиноможливим 
фіналом усієї земної історії роду людського. Люди середньовіччя 
реально мислили себе в хронотопі Священного Писання. Тимто 
не лише «Повѣсть времяньных лѣт...», але й інші зразки історич
ного жанру цього періоду містять формулювання апокаліптично
го змісту, розмисли про «останні часи», які нерідко тісно перепле
тені з описамиконстатаціями реальних подій.

Наступна достеменна конкретна дата кінця світу передбача
лася в 1492 / 1493 році, позначаючи завершення останнього, сьо
мо го, тисячоліття історії світу. І  хоча вона для людини другої 
половини ХІІ–ХIV  ст. була відносно віддаленою від попередніх 
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рокованих віх, градус есхатологічної напруги від цього впродовж 
окресленого періоду, гадається, не зменшувався, а лише наростав з 
огляду на цілковиту й загальну – в християнській ойкумені – «без
сумнівність» і «невідворотність» означеної дати. Трагічні події та 
колізії суспільнополітичного життя країни (переважно «ратні», 
що пов’язувалися з братовбивчими усобицями між князями, а та
кож появою нащадків біблійного праотця Ізмаїла та його дружини 
Агарі: спустошливі набіги й погроми половців, поразка в битві на 
Калці, монгольська / татарська навала), загрозливі явища і прикме
ти природного походження (головно небесні видіння: затемнення 
сонця й місяця, комети, «рух» зірок, різноманітні сяйва, а також 
землетруси), урешті – різноманітні стихійні лиха (посухи, надмір
ні морози, неврожаї, пошесті тощо) ХІ – другої половини XV ст., 
що передували судним датам, нерідко осмислювалися освіченими 
верствами Русі (насамперед церковними служителями і книжни
ками) в апокаліптичному вимірі, у них убачалися знамення прихо
ду антихриста й грядущого кінця. Через це поява на вітчизняних 
теренах упродовж саме ХІ–ХV cт. переважної більшості переклад
них (канонічних і апокрифічних) та оригінальних давньоруських 
церковних текстів (переважно проповідницького жанру) есхато
логічного спрямування є цілком закономірним явищем. 

Неухильне наближення дати кінця світу, ціла вервечка ка
тастрофічних подій і незвичних природних явищ, що розці
нювалися як відповідні знакипровісники й призводили до за
гострень есхатологічного очікування, а  подекуди й панічних 
настроїв у давньоруському суспільстві, закономірно надавали 
злободенності темі підготовки до Божого суду й спасіння від 
пекельних мук. У низці способів особистого порятунку, запобі
гання гріховності й покутування за вже скоєні провини перед 
людьми і Богом відлюдництво, чернецтво, аскеза, свідома й са
мовільна відмова від спокус земного буття в очах християнської 
спільноти повсякчас вважалися найдієвішими. Чи не тому фрес
ковий образ пустельникааскета (Онуфрія Великого  / Макарія 
Великого?) в парі з подобою Іоанна Предтечі – першого новоза
вітного святого пустельника  – відтворено візантійським маля
рем поміж сонму найшанованіших святих у центральному се
редохресті Софії Київської – головного храму Русі. Відповідною 
закономірністю сприймається також літописне повідомлення 
(датоване 1037 (6545) р.) про загальне примноження чорнориз
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ців та збільшення кількості монастирів за часів князя Ярослава 
Володимировича, а також особлива довірливонаполеглива фор
ма молитовного звертання місцевого вірянина ХІІІ / XIV ст. до 
фіваїдського відлюдникааскета, що зафіксована на графіті № 68 
із Софійського собору: 

С(вя)ты (О)ноуфриисє направи м||я
на путь истьнъны и съ||паси
д(оу)шу грѣшѣну [2, c. 105, табл. LXIII, LXIV], 

і чергове піднесення впродовж ХІІІ–XV ст. культу святих препо
добних пустельників та ченців.

Саме в становленні, розвитку та піднесенні чернецтва, яке 
було безпосередньо покликане здійснювати й демонструвати то
гочасному руському громадянству приклади ревного християн
ського служіння, у збільшенні кількості монастирів (насамперед 
тих із них, що «поставлени слезами, и  пощениемь, и  молитвою, 
и бдѣ ниемъ» самих монахів) як осередків релігійного, освітнього, 
бого словського та культурномистецького життя криється друга 
суттєва обставина зародження й популярності культу Онуфрія 
Великого в межах Давньої Русі. До речі, з тісного причиннонаслід
кового зв’язку між обома названими передумовами постає факт 
заснування значної кількості монастирів на честь Онуфрія Вели
кого саме в ХV чи на початку XVI cт. (див. далі), тобто незадовго 
перед чи невдовзі після чергової «дати» Другого пришестя Христа.

Ще однією вагомою підставою пошукуваного явища слугува
ли, безсумнівно, різні духовноаскетичні вчення, які поширили
ся й мали певне практичне застосування в середовищі чернецтва 
РусіУкраїни впродовж середньовічного періоду. Тут слід згадати 
насамперед вчення про ісихію (із грец. «спокій, мир, тиша, без
мовність») відлюдників«мовчальників» Сирії та Єгипту, з яким 
вітчизняні сповідники віри вперше ознайомилися приблизно на 
зламі ХІ–ХІІ ст. завдяки перекладному Азбучному та Синайсько
му патерикам, а також деяким раннім візантійським літератур
ним збірникам аскетичного спрямування. Особливе посилення 
інтересу до повчань носіїв духовноаскетичного подвижництва 
на руських і сусідніх східнослов’янських землях спостерігалося 
в XIV–XV  ст., що засвідчує поширення слов’янських перекла
дів і численних копій творів авви Доротея, Калліста, Ніла Си
найського, Філофея Синайського, Іоанна Ліствичника, Іоанна 
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Синайського, Ісаака Сирина, Діодоха Фотійського, Василія Ве
ликого, Симеона Нового Богослова, Григорія Синаїта та  ін. Це 
зацікавлення було виявом загального відродження й теоретич
ного (у богословськофілософському вимірі) оновлення ісихаз
му – духовномістичного й аскетичного вчення, що в пізній Ві
зантії набуло форми так званого паламізму і відіграло суттєву 
роль не лише в церковному, але й суспільнополітичному жит
ті імперії, яка занепадала, та країн «візантійського культурного 
кола» (принаймні деяких із них).

Поміж основних аскетичних настанов цього вчення, які най
більше відповідали подвижницькому чину святого Онуфрія Ве
ликого,  – повне зречення реального світу та його земних благ, 
тілесна аскеза, перебування в постійному служінні Богові через 
духовне самовдосконалення й молитву [1; 16]. Цілком уписуєть
ся в ісихастську ідею прижиттєвого «обожнення» й отримання 
святим – разом з іншими відлюдниками Внутрішньої фіваїдської 
пустелі  – Божої благодаті (у  вигляді регулярних і багаторічних 
«контактів» з  ангелом, який причащав, утішав і навіть підно
сив на висоти небесні для зустрічі зі святими) [1, с.  93, 94, 97; 
16, р. 463]. Воднораз для нашого дослідчого запиту акцентування 
на ісихастськоаскетичному вченні доречне також крізь призму 
його безпосереднього зв’язку з духовними пошуками чернечої 
спільноти Святої Гори, засновником якої вважається прп. Петро 
Афонський – сподвижник Онуфрія Великого за формою духов
ного чину й «напарник» за спільною, як уже згадувалося, датою 
святкування в церковному календарі. Урешті, саме означений ре
лігійнодуховний рух відіграв певну роль у відродженні й підне
сенні вітчизняного чернецтва в помонгольський період, а також 
у посиленні уваги до такого жанру церковнорелігійної літерату
ри, як житія святих у формі збірниківпатериків.

Названі обставини й передумови мали, безсумнівно, суттєве 
значення для розвитку культу Онуфрія Великого в РусіУкраїні. 
Одначе вони формували головно загальне ідейнодуховне тло 
та інституційне підґрунтя для його розвитку. Самі по собі вони 
не здатні були вплинути на вибір місцевих вірян цього ранньо
християнського пустельника зпоміж інших численних препо
добних анахоретів (подекуди навіть «поважніших» за тривалістю 
і / чи першістю пустельного чину) і на започаткування традиції 
його шанування. Тут, напевно, потрібний був додатковий ім
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пульс, безпосередньо пов’язаний з особою названого сподвиж
ника віри. І він, як засвідчують реалії історії, дійсно існував. Ним 
стала поява на вітчизняних теренах мощей святого, котрі – як і 
тілесні останки інших святих, – на переконання вірян, були на
ділені благодатною, помічною (очисною й лікувальною) силою, 
а ще забезпечували їм особисту опіку й захист перед лицем Бо
жим. Є підстави вважати, що ці священні об’єкти пошанування 
фіваїдського анахорета з’являлися в Русі не раз, а щонайменше 
двічі, до того ж у різних її культурних центрах і в різний час, хоча 
і в межах одного періоду – розвинутого середньовіччя.

Цілком доконаним фактом вважається перебування частини 
тілесних останків Онуфрія Великого в межах ГалицькоВолин
ського князівства. Згідно з текстом «Списка русских городов 
дальних и ближних», укладеного між 1387–1392 роками, релік
вія містилася в княжому місті Самборі (нині – м. Старий Самбір 
Львівської обл.):

Самъборъ, ту лєжить святыи Ануфрєиу [8, c. 476]. 
Сучасні дослідники історичної проблематики цього писем

ного повідомлення одностайні щодо визначення особи святого 
й «характеру» самих мощей, але думки вчених розійшлися в пи
таннях щодо місця їхнього попереднього зберігання, обставин і 
часу появи в Галичині. Згідно з міркуваннями І. Мицька, на укра
їнське Підгір’я реліквія могла потрапити з різних політичних і 
церковних осередків: як із Константинополя чи Новгорода Ве
ликого, так і з Німеччини, властиво з нижньосаксонського міста 
Брауншвайга. У першому випадку – через дружину князя Романа 
Мстиславича († 1205), яка доводилася донькою імператорові Ісаа
ку ІІ Ангелу; у другому – як дарунок новгородського архієпископа 
Антонія, який упродовж 1200–1224 років очолював Перемишль
ську кафедру, а перед тим здійснив паломництво до столиці Ві
зантії, де придбав для Новгорода реліквії деяких святих; в остан
ньому (третьому) випадку – як дар від герцога Саксонії та Баварії 
Генріха Лєве (Лева) князю Роману, а чи від герцога Брауншвайга 
й Люненбурга Альберта Великого Лева князю Данилу Романови
чу (Галицькому) або його синові Леву. Урешті, дослідник не від
кинув імовірності появи реліквій і з французького міста Ліона 
завдяки старанню архімандрита Григорія  – посланця князя Да
нила Романовича до Папи Інокентія  IV у 1246  / 1247 році, хоча 
вважав цю версію найменш правдоподібною. Натомість А.  Ма
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йоров однозначно вважає, що до Галичини мощі преподобного 
доставила візантійська принцеса  – нова дружина князя Романа 
(разом з іншими християнськими святинями свого посагу). Це 
сталося перед захопленням Константинополя хрестоносцями 
(1204), а реліквією була голова великого єгипетського анахорета, 
яка тривалий час зберігалася в церкві Св. Акіндіна та яку бачив 
1200 року, а пізніше згадав у своєму «Сказании о святых местех 
иже суть в Царьграде...» (1201) новгородський паломник Доб
риня Ядрейкович (майбутній архієпископ Новгорода Антоній). 
Так чи дещо інакше, але саме з появою мощей Онуфрія Великого 
пов’язане, безсумнівно, постання під Самбором / Старим Самбо
ром, у с. Лаврів (нині – Старосамбірського рну Львівської обл.) 
першого монастиря на честь святого й подальше піднесення його 
культу на землях ГалицькоВолинського князівства.

Останнім часом Н. Нікітенко висловила припущення про пере
бування часточки мощей Онуфрія Великого в Софійському соборі 
Києва. Однак, на відміну від «наочнопрезентативної / мобільної» 
(тобто доступної для споглядання й проведення різноманітних 
обрядових дійств літургійного характеру) реліквії з Галичини, 
остання була «закладною», яку свого часу помістили під шаром 
фрескової подоби святого (конкретно під зображенням його лі
вого коліна) на стовпіопорі південної галереї храму. Приводом 
для цієї гіпотези стали показники джерелознавчих студій настін
ного зображення й реалії загального історикокультурного (кон
текстуального) плану. Дослідниця апелювала до факту наявності 
на поверхні живописного образу преподобного значної кількості 
напи сівграфіті й виразної потертості верхнього фарбового шару 
на лівому коліні анахорета від, на її думку, тривалого доторкання / 
цілування прочанмолільників, а також до поширеної в східному 
християнстві традиції закладання часточок тілесних останків свя
тих у кладку підвалин чи стін / опор храмів; традиції, зафіксованої 
літописом стосовно Успенського собору Печерського монастиря 
Києва. Хоча наведена аргументація є опосередкованою, але саме 
припущення не позбавлене сенсу. До того ж, із ним суголосна дум
ка В. Сараб’янова про існування в масивах опор / стін нижнього 
рівня київського Софійського собору «закладних» реліквій цілого 
сонму святих [14, с. 364–366, 370–371 та ін.] 3.

Наведені джерельні матеріали та логіка дослідницької аналі
тики дають змогу нині вести мову про існування впродовж ХІ–
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ХІІІ  ст. на землях Русі двох осередків культу Онуфрія Велико
го, зародження яких було зумовлене, імовірно, появою в них у 
різний час часток тілесних останків святого. Вони не були без
посередньо пов’язані між собою, однак у хронологічному ви
мірі ніби продовжували один одного, адже давніший київський 
центр, який функціонував, щонайпізніше, з другої чверті ХІ ст. 
і був пов’язаний з кафедральним собором Св.  Софії  , значною 
мірою (якщо не повністю) занепав на тривалий час після мон
гольського розгрому й завоювання на початку 40х років ХІІІ ст. 
Натомість пізніший (західний – самбірський / лаврський) ніко
ли не згасав після свого становлення в ХІІІ ст., перетворившись 
на дієвий чинник поширення різних (зокрема, публічних, так би 
мовити, офіційних) форм ушанування святого на теренах спер
шу Галичини й Волині, а  згодом і на інших землях колишньої 
Давньої Русі. І  саме він прямо чи опосередковано стимулював 
постання більшості (якщо не всіх) чернечих осідків та храмів на 
честь Онуфрія Великого як у наступні етапи середньовічної епо
хи, так і в період ранньомодерного часу.

1  Свого часу С.  Висоцький зафіксував на фресці сорок одне графіті (із 
трьохсот, які було відкрито на стінах храму) [2, c. 45–47, 58, 60–71, 87, 90–91, 
134–137; 3, c. 69–70, 72–73, 325, 332–333, 382–383]. У публікаціях Н. Нікітен
ко та В. Корнієнко натрапляємо вже на цифру двісті дев’ять (sic!) графіті [7, 
c. 188, 217, pис. Х].

2 Опосередковано, але доволі красномовно це засвідчує напис про купчу 
Боянової землі [2, c. 60–71] і молитовні написи, здійснені приїжджими людь
ми: вихідцем із племені радимичів, якимось Дмитром – гостеммандрівни
ком, касожцем (черкесом) Дедільєю та угорцем [3, c. 47–48, 59–60]. З огляду на 
давність і популярність культу Онуфрія Великого в Києві, прив’язка початків 
пошанування святого в РусіУкраїні виїмково до галицьких теренів, запро
понована свого часу І. Мицьком, виявилася хибною. Інша річ – міра пошире
ності, а отже, і закоріненості культу впродовж ХІІІ–ХІV і наступних століть. 
У цьому сенсі Галичина й прилеглі до неї землі Волині, Підляшшя мають, без
перечно, переваги перед іншими вітчизняними й східнослов’янськими об
ширами (див. далі).

3 Воднораз не позбавлена сенсу думка про можливу появу мощей Онуфрія 
Великого в Києві ще (щонайменше) в першій половині ХІ ст., адже в «Хроні
ці» Титмара Мерзебурзького датою «1018 р.» повідомляється про існування 
мощей святих у дерев’яному соборі Софії, який стояв у місті до побудови 
однойменного кам’яного [15, c. 177].
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нАціонАльнА культурА 
як феномен світового укрАїнствА

У статті об’єктивно висвітлено актуальність дослідження соціокультурної 
парадигми України та світового українства в контексті етнонаціональних та 
євроінтеграційних аспектів. Визначено наукове осмислення сутності на ціо
нальної історичної та етнопедагогічної освіти, їхнього змісту, значення ме
тодологічних принципів системності, безперервності та наступності, а також 
забезпечення їхньої етнонаціональної спрямованості, яке набуває новітнього 
теоретикометодологічного змісту в умовах сьогодення. Представлено підхід 
до вивчення науки українознавства класичного типу з погляду аксіологічно
го, архетипносимволічного та концептного. Відповідно україно знавча істо
рикопедагогічна та культурологічна думка спрямовується на моделювання 
культурноосвітньої системи, враховуючи синергетичні принципи само
організації міждисциплінарного цілісного знання, аксіологічні, архетипно
символічні, концептні підходи. Вирішення цих проблем надасть можливість 
послідовно з’ясувати історикокультурні етапи культурологічних концепцій 
національної культури та перспективи розвитку українознавчої науки впро
довж XX–XXI ст.; обґрунтувати методичні можливості сучасної гуманітарної 
науки й освіти щодо розв’язання конкретних проблем з обсягу загаль них на
прямків історичної, українознавчої та культурологічної науки. 

The topicality of the study of the social and cultural paradigm of Ukraine and 
the world Ukrainians in the context of ethnonational and European integration 
aspects is explained objectively in the article. The scientific comprehension of the 
essence of the national historical and ethnopedagogical education, their content, 
the significance of the methodological principles of system, continuity and succes
sion, as well as the support of their ethnonational orientation, which acquires the 
newest theoretical and methodological content in the present time conditions, is 
determined. An approach to the investigation of the Ukrainian studies science of 
the classical type from the axiological, archetype, symbolic and conceptual points 
of view is presented. Accordingly, Ukrainian studies, historical, pedagogical and 
culturological thought is aimed to model the cultural, educational system, taking  
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into account the synergetic principles of selforganization of interdisciplinary in
tegral knowledge, axiological, archetype, symbolic and conceptual approaches. 
The solution of these problems will enable to ascertain consistently the historical 
and cultural stages of the culturological conceptions of the national culture and 
the prospects for the development of Ukrainian studies science during the XX–
XXI centuries; to substantiate the methodological possibilities of modern humani
tarian science and education in the solving of specific problems in the general di
rections of historical, Ukrainian studies and culturological science.

Серед пріоритетних проблем дослідження національної куль
тури в історикочасовому просторі є висвітлення ролі України та 
світового українства у формуванні й забезпеченні євроінтегра
ційних процесів у галузі освіти, науки, культури та суспільних 
процесів. Ще за часів Просвітництва як синтезу ідей гуманізму 
й Реформації були виявлені соціальноекономічні фактори, які 
зумовили своєрідність та вияв його специфічних рис просвіт
ницького руху. Одна з основних ідей Просвітництва  – ідея за
лежності суспільного прогресу від поширення освіти й культу
ри, які яскраво набули національного характеру, про що свідчить 
славнозвісна пам’ятка цієї доби «Історія Русів» [5, с. 101–105; 7, 
с. 57]. Характерною ознакою цієї доби було навчання української 
молоді у європейських університетах, що забезпечило входжен
ня України в культурноосвітній та інтелектуальний світовий 
часопростір. Зокрема, велике значення гуманітарним дисциплі
нам та навчальноосвітньому процесу надавалося в німецьких 
університетах, насамперед у таких, як Гейдельберзький, Вюрт
тенберзький (Віттенберзький), Вюрцбурзький, Страсбурзький, 
Нюрнберзький університети, що сприяло навчанню в цих закла
дах східних слов’ян [12, с.  100–103]. Носієм прогресивної дум
ки в Європі був Гейдельберзький університет (Рупрехта; засн. 
1386 р.) – один з найстаріших у Німеччині, де в описових кни
гах обов’язково студенти занотовували місце свого походження 
[12, с. 102]. Саме тут викладав один із найвідоміших філософів 
світу Г.В.Ф.Гегель (Hegel; 1770–1831), який поклав початок сис
тематичному дослідженню і теоретичній розробці принципів 
діалектичного способу мислення. Університет мав ботанічний 
сад, планетарій, обсерваторію та велику бібліотеку. У  матри
кулах Гейдельберзького університету українці зафіксовані вже 
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1387 року, тобто після його відкриття. Першим із них був Адам 
Кузеля. Із України в ньому навчалися переважно вихідці з бага
тих родин: О. Пронський – син київського воєводи Ф. Пронсько
го; І. Малишко – шляхтич із Мократиці на Волині; брати Овраам 
і Христофор Сенюти із Ляховець на Волині, які походили з ро
дини активних діячів реформаційного руху в Україні, фундато
рів громади антитринітаріїв у Ляхівцях, Щенятові й Тихомлі на 
Волині; П.  Бохнацький (Божницький) з Поділля. Але, у  другій 
половині XVIII ст., коли керівництво університету перейшло до 
єзуїтів, українців у ньому стає менше. 

За кордоном слухав лекції в Гейдельберзькому й Страсбурзь
кому університетах І. Борисович (1859–1907), який отримав уче
ний ступінь доктора прав. Завершив він навчання у Московсько
му університеті, де 1886  року захистив дисертацію на ступінь 
магістра політичної економії. Упродовж 1890–1905 років жив у 
Берліні, звідки надсилав свої статті в газету «Русские Ведомос
ти» та до журналів «Вестник Европы» та «Русское Богатство» 
[19, с. 169].

Молодь із України охоче обирала для навчання Вюрттен
берзький (Віттенберзький) університет (засн.  1502–1518  рр.), 
пізніше об’єднаний з університетом у м. Галле. Відомим профе
сором цього університету був німецький лікар і філософ, при
хильник атомістичного вчення Д. Сенерта (1572–1637). Одними 
з перших українців, які вступили до цього закладу були Лабун із 
Кам’янеччини (1512  р.) та С.  Оріховський із Перемишля, який 
підписувався «Orichovii Rutheni» (1528 р.) [11, с. 123–125]. Як ви
являється відомий українськопольський мислитель С. Оріхов
ський (ОріховськийРоксолан; 1513–1566), крім Вюрттенберзь
кого університету слухав лекції у Краківському, Віденському, 
Падуанському та Болонському університетах, де здобув ґрун
товну гуманітарну освіту, оволодів латинською, давньогрець
кою та давньоєврейською мовами [7, с. 57–59; 15, с. 99–101; 23, 
с. 234]. Перебуваючи тут, С. Оріховський міг познайомитись із 
основоположником німецького й загальноєвропейського про
тестантського руху М. Лютером та його сучасником Ф. Меланх
тоном. Твори С. Оріховського видавалися у Німеччині: «Про ту
рецьку загрозу слово I та IІге» (1548 р., Франкфурт), а пізніше 
у Кельні (1569 та 1586 рр.) [16, с.  97–98]. Найбільше приїздило 
української молоді до цього університету в 30–40х роках XVI ст. 
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У мартикулахсписках студентів за 16 років (15331549 рр.) за
писано на студії 22 студенти «русини», зокрема, В. Геснер («ру
тенець», 1533 р.), С. Микитко та І. Лісницький (1537 р.), Іван зі 
Львова, М. Журавець (1538 р.). У наступні роки юнаків із Украї
ни вписувалося по четверо щорічно, а  далі й по п’ять. Від по
чатку XVII ст. тут навчався М. Смотрицький, наприкінці XVII – 
початку XVIII ст. перебував тут Т. Прокопович, пізніше – його 
учень С. Тодорський, а надалі й учень С. Тодорського – Г. Сково
рода [16, с. 136]. Упродовж XVIII ст. тут навчалися сини полко
вого обозного Ханенка, вихованці КиєвоМогилянської академії 
Д. Нащинський та С. Горголі з Ніжина, а також О. Шафонський. 
Серед видатних українських діячів і вихованців Вюрттенберзь
кого університету був М. Смотрицький – майбутній ректор Ки
ївської братської школи, архієпископ Полоцький, Вітебський і 
Мстиславський, син письменникаполеміста Г. Д. Смотрицького. 
Він здобув блискучу гуманітарну освіту й учений ступінь докто
ра медицини. Автор «Граматики славенския правилное синтаг
ма»  (1619), яка до початку XIX ст. була основним підручником 
церковнослов’янської мови. М.  Смотрицький здійснив кодифі
кацію церковнослов’янської мови східнослов’янської редакції. 
До початку XIX cт. «Граматика» М. Смотрицького була основним 
підручником церковнослов’янської мови, була перевидана в 
Москві (1648, 1721), у Снагові (Румунія) – 1699 року, у Римніку 
(Румунія) – 1755 року [22, с. 45]. 

У середині XVIII ст. у Вюрттенберзькому університеті здобу
вали знання сини козацькогетьманської старшини Лівобереж
ної України, зокрема, генерального хорунжого Миколи Ханенка 
[4, с. 3–9]. Але численну аудиторію склали студенти з України в 
Лейпцизькому університеті – одному з найстаріших університе
тів у Німеччині (засн. 1409 р.), де була «сама серцевина німець
кої культури». Він був знаменитий тим, що у ньому навчались 
Г. Лейбніц, Г. Лессінг, Й.В. Гете, Р. Вагнер, Р. Шуман та інші ви
датні діячі світової культури. У  Лейпцигу жили і працювали 
видатний німецький філософ Г.В.  Лейбніц (Leibniz, Leibnitz; 
1646–1716) – який заклав ґрунт для виникнення й розвитку ні
мецької класичної ідеалістичної філософії XVIIIXIX ст., перший 
президент Берлінської академії наук (із 1700 р.). У Лейпцигу пе
ребувало багато вихованців Київської академії. Продовжуючи 
навчання в університеті, вони могли бачити й чути цих видатних 
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німецьких мислителів, вчених, митців, які залишалися для них 
високими взірцями на все життя. Але й задовго до могилянців 
сюди приїздили українці для навчання у Лейпцизькому універ
ситеті. Студенти з нотаткою «русин» у списках студентів трапля
ються від середини XVI ст.: П. Корсак, Ю. Келяновський і М. Та
рановський (1562); П. Боїм із Волині та М. Гелінгіус (Геленгіус). 
Наступного 1563 року до Лейпцизького університету їх записа
лося вже шестеро, а також два брати Фредри з Плішович, І. Гер
бурт із Фельштина на Волині, який належав до родини відомого 
письменника і друкаря Я. Гербурта (Herburt) – автора «Слова про 
руський народ» (1616) [21, с. 67–69; 17, с. 144]. 

До середини XVIII  ст. українська молодь з Волині та Захід
ної України навчалася в Лейпцизькому університеті. Але склад 
українського студентства різко змінюється у XVIII ст., коли сюди 
починають прибувати молодь з Лівобережної України – сини ко
зацькогетьманської старшини, козацтва і заможнішого селян
ства, передусім, із Києва, Переяслава, Гадяча, Полтави, Ніжина, 
Харкова. Серед них був киянин Г. Козицький (1739 р.), колишній 
вихованець Київської академії і Лейпцизького університету, піз
ніше – офіційний перекладач, статссекретар Катерини II, літера
турний редактор відомих і популярних журналів [10, с. 174]. За 
ним прибув до Лейпцига його родич І. Козицький та М. Мотоніс 
із Ніжина (1752 р.); два брати Остроградські Іван і Павло – сини 
омельницького сотника Гр. Остроградського (1752 р.) [6, с. 53–
59]; І. Клечанов із Києва, син переяславського сотника І. Білоцер
ковця та син переяславського сотника А. Безбородько (1753 р.); із 
Полтавщини – брати Петро і Михайло Білушенки та Ф. Паскевич 
(1777 р.), брати Милорадовичі, Федір і Яків Паскевичі, Г. Галаган 
і перший харків’янин Р. Зебриців. Із Гадяча успішно навчався в 
Лейпцизькому університеті В. Крижанівський, який залучив ще 
й своїх родичів із м. Ромен, серед них – К. Крижанівський, який 
1767  року виїхав на два роки до Лейпцига, де навчалися сини 
його брата, гадяцького полковника А. Крижанівського [24, с. 92–
94]. Перебуваючи у Лейпцигу, К.  Крижанівський закупив для 
Київської академії «пару глобусовъ за 12 червонцевъ съ постав
кой ихъ до границы российской, въ Васильковъ» [27, с. 535–536]. 
Але найбільше юнаків із «козацької УкраїниРусі» було вихідців 
із Київщини та Полтавщини. Приміром, упродовж восьми років 
навчався у Лейпцизькому, Берлінському та Віденському універ
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ситетах вихованець Київської академії Петро Гнідич (1750–1817). 
У період навчання в Лейпцизькому університеті видав наукову 
працю «Про деякі лікарські засоби і хвороби руських народів» 
(1778), а разом зі своїм учителем відомим патологом Х. Ф. Людві
гом (1709–1773) написав книгу «Про порошок антерарум» (1778). 
У 1780 році в Лейдені (Нідерланди) захистив докторську дисер
тацію De morbis membranae tympani. У 1782 році після складання 
іспитів П. Гнідич одержав право медичної практики в Росії.

Серед українців Лейпцизький університет уважався одним із 
найпрестижніших, він приваблював високим рівнем викладання 
в царині філософії, математики, фізики та природознавства. Як 
писала В. Нічик, «Лейбніцівське тлумачення філософії відповідало 
потребам розвитку тогочасної науки і особливо природознавства, 
а здійснене тут зближення логіки і математики заклало підвали
ни для подальшого розвитку математичної логіки», у який згодом 
внесли доробок й українці, зокрема П. Порецький та діячі одесь
кої логікоматематичної школи [16, с. 140]. Упродовж XVIII ст. тут 
здобували освіту діти відомих шляхетських родин, козацької стар
шини, яких споріднювали ідеї українського автономізму. Тому ви
хованці університету після повернення на батьківщину обіймали 
посади в гетьманських, генеральних, полкових та сотенних кан
целяріях, а також у державних установах Росії, у Синоді, Сенаті, 
в оточенні канцлера О. Безбородька в Петербурзі. Були в Лейп
цизькому університеті й духовні особи, як наприклад, колишні 
вихованці Київської академії І. Пешковський та Д. Сухозагніт. Як 
свідчать архівні документи, під час навчання в Київській академії 
у класі богослов’я (1754) І. Пешковський виявив бажання вивчати 
медичні науки [16, с. 140]. Зазвичай тогочасні студенти і, зокрема, 
з України, навчалися в кількох університетах і мандрували всією 
Європою. До прикладу, син переяславського сотника І. Білоцер
ковця спочатку навчався в Лейпцизькому університеті протягом 
1753/1754 навчального року, але відчувши потяг до філософії, 
вирішив перейти до іншого університету. Видатний український 
композитор, педагог і культурногромадський діяч, засновник 
української композиторської школи М. Лисенко після закінчення 
Харківської гімназії та Київського університету, навчався у Лейп
цизькій консерваторії [20, с. 115–116].

У другій половині XVIII ст. фахівців у галузі медицини особ
ливо цікавив Страсбурзький університет (засн. 1587 р.), розта
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шований на порубіжжі Німеччини та Франції. Він був осередком 
взаємовпливу двох західноєвропейських культур. Цей заклад 
також відзначався демократичними традиціями. До нього на 
навчання їхали переважно ті вихованці Київської академії, які 
набували або вдосконалювали свої знання в галузі медицини. 
Більшість українських студентів не лише успішно закінчували 
Страсбурзький університет, здобували наукові ступені, а й ста
вали гордістю вітчизняної та західноєвропейської науки, твор
цями нових її напрямів. Уже в 1760–1761 роках була відправлена 
до Страсбурга перша група з п’ятнадцяти випускників Київської 
академії. У 1767 році Страсбурзький університет успішно закін
чив вихованець академії С. Леонтович, а також захистив доктор
ську дисертацію De partu praeternaturali ex vitiis trunci foetus orto 
(1766 р.) [18, с. 45–49; 19, с. 169]. Після повернення зза кордону 
його було призначено професором СанктПетербурзького адмі
ралтейського госпіталю (1768  р.) [21, с.  45]. Студентиукраїнці 
Страсбурзького університету отримували наукові ступені й вче
ні звання. Були серед них видатні вченіреформатори в галузі 
вищої медичної освіти, як наприклад, М.  Тереховський (1740–
1796)  – син гадяцького священика з Полтавщини. Закінчив 
Києво Могилянську академію (1763  р.) і  СанктПетербурзьку 
сухо путну госпітальну школу, де отримав звання лікаря (1765 р.). 
У 1770 році за рахунок стипендії Є. ГолициноїКантемир виїхав 
до Страсбурзького університету, де протягом 5  років навчав
ся на медичному факультеті й захистив докторську дисертацію 
Dissertatio inaugularis zoologico phisiologica de chao infusorio Lin-
naei  (1775). Ця праця стала зразком того експериментально 
наукового шляху в медицині. У Страсбурзькому університеті він 
навчався разом із славетним у майбутньому німецьким поетом, 
філософом і вченим Й.В. Гете [25, с. 21–24].

Фундатором нових напрямів у галузі медицини став ще один 
видатний українець Н.  Максимович, відомий як Н.  Амбодик
Максимович (1742–1812). Після закінчення повного курсу Київ
ської академії (1755–1768 рр.) та Головного народного училища 
(СанктПетербург), слухав лекції у СанктПетербурзькому вій
ськовому госпіталі. Разом із М.  Тереховським вступив на ме
дичний факультет Страсбурзького університету. За рік одержав 
стипендію княгині Є. ГолициноїКантемир, призначену для об
дарованих юнаків, які вчилися за кордоном. Навчався в знаме
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нитого професора Рідерера. У  1775  році він успішно захистив 
докторську дисертацію De hepate humano та повернувся до Пе
тербургу. Добре знаючи іноземні мови, він видав велику кіль
кість перекладів медичної літератури та творів загальнокульту
рологічного змісту [1, с. 34–35; 3, с. 34–36].

Найзнаменитішим вихованцем Київської академії та Страс
бурзького університету був Д.  Самойлович (Сушковський)  – 
доктор медицини, основоположник епідеміології в Росії, член 
12 зарубіжних академій. Своєму вступу на медичну ниву Д. Са
мойлович зобов’язаний І. Политиці (Полетиці), старшому лікаре
ві СанктПетербурзького генерального сухопутного госпіталю і 
професору СанктПетербурзької сухопутної госпітальної школи, 
який 1761 року під час спеціального відрядження в Україну з ме
тою набору учнів для госпітальних шкіл серед 55 студентів Київ
ської академії відібрав і студента класу риторики Д. Самойлови
ча. Продовжуючи лікарську та дослідницьку працю, 1776 року на 
власні кошти поїхав на навчання до Страсбурзького, а згодом – 
до Лейденського університету, де 1780 року захистив докторську 
дисертацію Tractatus de sectione sysphyseos ossium pulis et... sectionem 
Caesareum, яка двічі була перевидана. Д. Самойлович першим з 
лікарів Російської імперії опублікував за кордоном не тільки док
торську дисертацію, але й інші свої наукові праці. Але головне, 
Д.  Самойлович  – один з ініціаторів реформи медичної освіти в 
Росії наприкінці XVIII ст. Він уперше висвітлив основні її завдан
ня, поставив питання про моральне обличчя лікаря (1782).

Значний внесок у розбудову вітчизняної медичної науки зро
били брати Олександр та Павло Шумлянські  – представники 
козацькостаршинського роду. Обидва здобули освіту в Київ
ській академії. Скориставшись знайомством з М. Тереховським 
і Н.  АмбодикМаксимовичем, 1773  року переїхали до Санкт
Петербурга. З 1777 року О. Шумлянський (1748–1795) на стипен
дію княгині Є. ГолициноїКантемир стажувався у Страсбурзько
му університеті, де захистив докторську дисертацію Dissertatio 
inauguralis anatomica de structura renum (1781), яка принесла авто
рові славу видатного вченого. Вона справила велике враження у 
науковому світі Європи. Двічі перевидавалася за кордоном, на 
неї посилалися в іноземних посібниках із анатомії і фізіології. 
З 1781 до 1783 року О. Шумлянський стажувався у Парижі, Від
ні та Марбурзі з терапії та хірургії, вивчаючи одночасно систему 
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вищої медичної освіти у європейських університетах. У  1785–
1786 роках за дорученням Державної медичної колегії разом із 
М. Тереховським вивчав постановку медичної освіти в універси
тетах Європи [2, с. 603; 19, с. 169]. У 1789 році О. Шумлянський 
був обраний членкореспондентом Паризького музею, а  також 
почесним членом Державної медичної колегії (1794) [3, с. 37]. Ви
хованець Київської академії П. Шумлянський за порадою стар
шого брата Олександра 1784 року вийшов у відставку і на кошти 
СанктПетербурзького виховного будинку виїхав на навчання до 
Страсбурзького університету, де успішно захистив докторську 
дисертацію De proxima topicae inflammationes causa (1789), яка 
стала широко відомою за кордоном і була перекладена й видана 
німецькою мовою. П. Шумлянський стояв біля витоків розвитку 
вищої медичної освіти в Україні, де організував першу хірургічну 
клініку. Був автором численних наукових праць із медицини та 
профілактики здоров’я, його статті (писав латиною) було друко
вано в німецьких журналах [8, с. 401; 9, с. 595–596; 14, с. 224]. 

Великої поваги в науковому світі набули також сини козацько 
гетьманської старшини. У Страсбурзькому університеті здобули 
освіту та захистили докторські дисертації кілька українців. Зо
крема, І. Рузький (Руцький; 1741–1786 рр.) – юнак із Київсько
го намісництва, вихованець КиєвоМогилянської академії (за
кінчив 1761 р.). Після навчання у провідних медичних закладах 
того часної Росії та здійснення медичної практики в Україні та 
Росії (1761–1778), з 1778 року І. Руцький виїхав на навчання до 
Страсбурзького університету, де 1781 року захистив докторську 
дисертацію з медицини De peste, яка отримала високу оцінку 
Д. Самойловича. Дисертація І. Руцького була однією з перших у 
світі про історію та методи лікування цієї хвороби [13, с. 156–157; 
28, с. 1]. На два роки пізніше у Страсбурзі захистив докторську 
дисертацію «козачий син» Д. Понирко, який спочатку закінчив 
КиєвоМогилянську академію (1767). З 1774 року виїхав для удо
сконалення знань до Страсбурзького університету, який успіш
но закінчив і захистив докторську дисертацію De anathymiasi 
cinnabaris (1780) [10, с. 202]. Став одним з перших лікарів Росії, 
відряджених за кордон для вивчення методу віспощеплення (ва
ріоляції) англійського лікаря Дімсдала [18, с. 46–49; 20, с. 45]. 

У 90х роках XVIII ст. у Страсбурзькому університеті навчав
ся представник українського шляхетського старшинського роду 
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Огієнків (Огіїв) – Д. Огієвський, онук Г. Огієвського, син сотни
ка кролевецького М.  Огієвського, який здобув освіту в Києво
Могилянській академії, був перекладачем при російських ди
пломатичних місіях у Константинополі, Відні, Венеції [8, с. 401]. 
Особливо заслуженої слави набув вихованець Страсбурзького 
університету, син козака Лубенського полку Н.  Карпінський, 
який одержав ступінь доктора медицини (1782 р.), став згодом 
професором анатомії і фізіології, автором відомої праці Phar-
makopea Rossica й успішно працював, після повернення в Росію, 
професором у навчальних та амбулаторних закладах Петербурга 
[19, с. 169]. В останньому десятилітті XVIII ст. для підвищення 
кваліфікації до Страсбурзького університету був направлений 
Г.  Базилевич, де, захистив докторську дисертацію Dissertatio de 
systemale resorbente. Argentorati (1791) і отримав диплом і ступінь 
доктора медицини й хірургії. З науковою метою Г. Базилевич пе
ребував у Німеччині та Франції, на два роки залишився у Геттін
генському університеті, де студіював у відомих вчених. 

У  Страсбурзі українці здобували не лише фахову медичну 
освіту. Знаним був філософський факультет Страсбурзького уні
верситету. Зокрема, 1754 року тут навчався П.  Фотвинський із 
Полтави, а 1774 року – М. ДунінБорковський із Чернігівщини – 
«польської корони підполковник», син В.  ДунінаБорковсько
го, бунчукового товариша й депутата Стародубського полку до 
Комісії «о сочинении проекта Нового Уложения» [12, с.  29; 13, 
с.  156–160]. Серед представників гетьманськостаршинського 
середовища у Страсбурзькому університеті навчалися Скоро
падські, Лизогуби, Стороженки, Розумовські та  ін. Як виявля
ється, у цьому університеті крім факультетських описових книг, 
велися й спеціальні матрикули для впису молодих аристократів, 
які з цілої Європи з’їздилися до Страсбурга для «здобуття кава
лерського виховання». У цих реєстрах Serenissimorum et illustris-
simorum є представники з аристократичних українських родин. 
Приміром, 1765  року в них були записані два сини гетьмана 
К.  Г.  Розумовського  – Петро й Андрій разом із своїм гуверне
ром Луї де Марін’яком. Згодом А. Розумовський став російським 
дип ломатом у Відні.

Є  історикодокументальні свідчення, що у Страсбурзькому 
університеті навчався також М. Ковалинський, приятель, учень 
і біограф Г. Сковороди. Відомо, що М. Ковалинський був вихо
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вателем одного із синів ексгетьмана К.  Розумовського  – Лева. 
Крім того, 1783 року в матрикулах для аристократії зазначені ще 
два українці – брати Микола й Андрій Колосовські з Києва [12, 
с. 109]. Серед українців, які студіювали у Страсбурзі, необхідно 
згадати й О. Шафонського, який навчався ще й в університетах 
Галле та Лейдені, де захистив аж три докторські дисертації: з пра
ва, філософії та медицини. Д. Чижевський повідомляє про зна
хідку двох дисертацій О.  Шафонського латинською мовою, які 
захищалися у Лейдені та Страсбурзі у 1763 та 1768 роках. 

Світовим центром орієнталістики вважалися Магдебурзька 
академія і Галльський університет, заснований 1694 року (м. Гал
ле, Німеччина). На високому рівні в Галльському університеті 
викладалися математика, фізика, філософія, медицина й особли
во мови. Значний інтерес до проблеми орієнталістики виявляли 
Д. Туптало, Я. Блоницький, В. ГригоровичБарський. Вихованці 
Київської академії, які згодом студіювали в Галле, змогли пере
вести свій інтерес до орієнталістики на наукові напрями, про
довжуючи її вивчення під керівництвом братів Міхаелісів, Ка
ленберта та інших професорів цього університету. С. Тодорський 
привіз до Києва чимало книг, подарованих йому Г.  Міхае лісом 
[16, с. 136–137]. Університет м. Галле славився не лише добрим 
вивченням східних мов. На початку XVIII ст. у країнах Західної 
Європи народжувалася нова дисципліна  – наукова славістика. 
«Цей напрям, – як зазначає Д. Наливайко, – найраніше значного 
розвитку набув в Німеччині. Одним з її складників вже з того 
часу виступає україністика» [14, с.  43]. Це свідчить, що украї
ністика була складником гуманітарної освіти та навчальнови
ховного процесу в Галльському університеті. У XVII–XIX ст. тут 
навчалося багато українців, серед них – вихованці КиєвоМоги
лянської академії: В. Лящевський (Лащевський), Д. Нащинський, 
С.  (Симеон) Тодорський та  ін. Серед найвидатніших просвіти
телів, ученихлінгвістів середини XVIII ст. був С. Тодорський – 
у подальшому відомий як архієпископ Псковський, Ізборський і 
Нарвський. Походив із українського козацького роду (син коза
ка Золотоніської сотні Переяславського полку), вчився у Києво 
Могилянській академії (1718–1727). На початку 1727 року, не за
кінчивши богословського курсу, виїхав через СанктПетербург, 
Ревель (нині – м. Таллінн) до Німеччини [26, с. 295; 27, с. 535–
536]. У  1729–1735  роках жив у м.  Галле, вивчав шість років у 
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Магдебурзькій академії «богослов’я, єврейську, грецьку та інші 
східні мови» у  відомого в Європі того часу гебраїста Й.Г.  Мі
хаеліса, який заснував при цій академії Collegium orіentale theo-
logicum. Виявивши здібності С.  Тодорського, Й.Г.  Міхаеліс за
лучав його доведення практичних занять зі студентами, які 
вивчали гебраїстику, до перевірки їхніх перекладів текстів Біб
лії, а  особливо  – до викладання основ східнослов’янких мов. 
У  цей період С.  Тодорський багато мандрував, неодноразово 
бував у Лейпцигу, Угорщині, на Балканах, де учителював. Відві 
дував православні, уніатські і католицькі монастирі, знайомився 
з реформаційними і контрреформаційними ідеями та рухами. 
Захопившись просвітницькими ідеями, С. Тодорський переклав 
«Чотири книги про справжнє християнство» Й. Арндта – про
грамний і фундаментальний пієтистський твір, для якого харак
терні віротерпимість, заклик до первісної християнської рівнос
ті, поєднання розуму й віри. Крім того, С. Тодорський переклав 
кілька пієтистських творів, зокрема «Катехізис», складений 
А. Г. Франке, а також – духовні гімни, псалми, у тому числі, на
писані самим М.  Лютером. Усі ці рідкісні видання відшукав й 
проаналізував Д. Чижевський. Німецькі просвітники високо ці
нували знання і працю українського вченогопросвітителя С. То
дорського, захоплювались його перекладами. Завдяки ініціати
ві німецького пастора в Нарві Й.Ф. Буддею й інших німецьких 
вчених, 3.500 примірників «Справжнього християнства» у пере
кладі С. Тодорського було надіслано до Росії, а 500 примірників 
придбала СанктПетербурзька академія наук [27, с. 535–536]. Як 
підкреслював у своїй праці німецький протестантський пастор 
Х.В.  Хегельмайєр «Безсторонні повідомлення про різноманіт
ні визначні пам’ятки Російської імперії» (Штургарт, 1739  р.), 
у першій половині XVIII ст. С. Тодорський був однією з провід
них постатей в українськонімецьких культурних взаєминах [28, 
с. 1]. На думку дослідника раннього просвітництва в Німеччині 
й Україні Е. Вінтера, у центрі «німецькоукраїнськоросійських 
зв’язків раннього періоду просвітництва стояв українець Тодор
ський зі своїми перекладами», і він заслуговує на те, щоб певна 
доба в українському ранньому просвітництві носила його ім’я.

Представники гетьманськостаршинської еліти та заможних 
родин приїздили до Геттінгенського університету (засн. 1737 р.), 
який користувався доброю славою і значним впливом у науко
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вих колах. Уже в другій половині XVIII  ст. університет стає 
центром раціоналістичної філософії. А  на початку XIX  ст. він 
перетворюється на один з потужних осередків культурного й на
ціональнополітичного руху, завдяки діяльності відомих вчених
просвітителів, професорів: Гаус, Дальмон, братів Грімм, Гуго, Мі
лер. Професором цього університету був відомий Й.Ф. Гербарт 
(Her bart; 1776–1841)  – німецький філософідеаліст, психолог і 
педагог, а  також М.  Гартман (Gartman). У  цьому закладі шану
валися наукові дослідження в галузі астрономії, про що свід
чить діяльність Г. Ольберса (Olbers; 1758–1840). Саме в середині 
XVIII ст. центр славістичних студій у Німеччині зміщується до 
Геттінгена, до його славетного університету, де склалася група 
вченихпросвітників, які активно цікавилися слов’янським сві
том та його культурою і зробили вагомий внесок у їх вивчення 
(А.  фон  Галлер, Гебгарді, Гайне, Гмелін, Майнерс, А.Л.  Шлецер 
та  ін.). Їхній науковий орган Gottingenischen Gelehrten Anzeigem 
системно друкував розвідки й рецензії зі славистики, пробуджу
вав інтерес громадськості до слов’янських народів та їхніх куль
тур і «прагнув впливати на сприйняття нею процесів і подій у 
слов’янському світі» [14, с. 232]. Зв’язки зі слов’янськими країна
ми геттінгенські вчені здійснювали через навчальні заклади, уні
верситети, де навчалися вихідці з цих країн, які, повернувшись 
на батьківщину, висилали книги, писали рецензії. В університеті 
читали лекції з історії Росії і Польщі в контексті всесвітньої іс
торії та історії Європи, у  них висвітлювалася історія Київської 
Русі та пізніших епох історії України. Такий курс лекцій у Геттін
генському університеті в 1772–1783 роках читав відомий історик 
А.Л.  Шлецер, який зробив повний переклад літопису Нестора 
німецькою мовою (опублікований на початку XIX ст.), а  також 
важливим є його внесок у дослідження історії УкраїниРуси. На 
сторінках геттінгенського наукового часопису з’являлися й пуб
лікації про Україну та рецензії на книги про її історію, культуру. 
Зокрема, 1772 року в ньому були надруковані «Замітки по дорозі 
з Петербурга в Крим 1771 року» невідомого автора [14, с. 32].

Козацька тематика в геттінгенських славістів посідала вагоме 
місце. З Геттінгенським університетом був пов’язаний Й.Х. Ен
гель (Engel; 1770–1814) – відомий австрійський історик, дослідник 
історії України. Він є автором праць «Історія Галича і Володими
ра» (1792), «Історія України і українських козаків» (1796), у яких 
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використані важливі документальні джерела і літературні матеріа 
ли. До козацької теми звертався й голова геттінгенських просвіт
ників середини XVIII ст., відомий вчений і письменник А. Галлер, 
який у своєму соціальнополітичному романі «Альфред, король 
англосаксів»  (1772) до своїх роздумів про найдосконаліший су
спільний устрій він залучив «республіку запорожців» як найпов
ніше вираження «конституційних принципів». Важливим є те, що 
вчені цього напрямку ввели в науковий обіг значну кількість ра
ніше не відомих у Німеччині українознавчих джерел і досліджень. 
Як свідчить Й.Х. Енгель, саме А.Л. Шлецер використав «Корот
кий опис Малоросії», який він переписав у домі гетьмана К. Г. Ро
зумовського в Петербурзі і привіз до Німеччини. Лекції видатних 
філософів Геттінгенського університету слухали вихованці Київ
ського академії – представники відомих державнополітичний 
діячів та українських магнатів: Милорадовичі, Базилевські, Да
нилевські, Огієвські (Огієнки) та багато ін. [10, с. 212]. Як відомо, 
тут навчались 1786 року два брати Григорій і Михайло Милора
довичі, а також Г. П. Милорадович (1756–1828) – син останнього 
чернігівського полковника П. С. Милорадовича та С. С. Полубо
ток, праонуки українського ексгетьмана П. Полуботка. До того ж 
у Саксонії навчався й рідний найменший брат Петра Степанови
ча – О. С. Милорадович. Ще один вихованець Київської академії 
І. Данилевський (Даниловський), медицину продовжив вивчати у 
медикохірургічній школі при Московському генеральному гос
піталі, потім удосконалювався у Геттінгенському університеті, 
де захистив докторську дисертацію De magistratu medico felicissi-
mo (1784) [21, с. 44]. Видатний німецький клініст і гігієніст того 
часу П. Франк, один із фундаторів науки соціальної гігієни, пов
ністю надрукував текст докторської дисертації І. Данилевського 
у своєму журналі Delecta opuscula («Вибрані твори») як зразкову. 
Загалом у тогочасній німецькій пресі ця праця отримала дев’ять 
позитивних відгуків. У  Геттінгенському університеті навчалися 
брати Андрій і Михайло Базилевські, представник українського 
шляхетського старшинського роду Огієнків (Огіїв)  – Д.  Огієв
ський [8, с. 401]. У 1785 році він захистив дисертацію Theses medi-
cae («Медичні тези») на звання доктора медицини. У подальшому 
працював лікарем, займався перекладацькою діяльністю. Пере
клав віршами з французької мови Вольтера «Рассуждение о воин
ском искусстве» (СанктПетербург, 1780).
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На початку XIX  ст. центром наукової думки Німеччини був 
Берлінський університет (засн. 1809  р.) і  привертав особливу 
увагу освітньої молоді. Спочатку університет складався з семи 
факультетів: права, філософський, медичний, теології, фарма
цевтичний, зуболікарський і сільськогосподарський. Незаба
ром до нього було приєднано низку інститутів. З  Берлінським 
університетом пов’язана діяльність багатьох видатних учених: 
філософів Г. Гегеля, Й. Фіхте; філологів Якоба і Вільгельма Грімм; 
історика Т.  Моммзена; фізиків Г.  Гельмгольця, А.  Ейнштейна, 
М. Планка; медиків А. Грефе, Р. Коха, Р. Вірхова та ін. Ректором 
цього закладу був славнозвісний Г.  Гегель. Серед вихованців 
Берлінського університету були П. С. Паллас (1741–1811) – відо
мий дослідникприродознавець, академік Петербурзької АН (із 
1767 р.); П. Гнідич (1750–1817) – автор наукової праці «Про деякі 
лікарські засоби і хвороби руських народів» (1778 р.), разом зі 
своїм учителем відомим патологом Х. Ф. Людвігом (1709–1773) 
написав книгу «Про порошок антерарум» (1778 р.).

Від 1847  року за кордоном перебував і син відомого драма
тичного актора Михайла Щепкіна – Микола Щепкін (1820–1886), 
де в Берліні слухав лекції з хімії та сільського господарства. Піс
ля повернення до Москви став відомим суспільногромадським 
дія чем, потім  – директором Московського кредитного товари
ства [19, с. 169]. Видатний український вченийфілософ, правник 
П. Редькін (1808–1891), юридичну освіту отримав у Дерптському 
й Берлінському університетах (з 1828 р.), де слухав лекції Г. Геге
ля. П.  Редькін був одним із перших послідовником німецького 
філософа в Росії: йому належить перша спроба систематичного 
викладу філософії Г.  Гегеля («Огляд гегелевої логіки», 1841  р.). 
Серед вихованців Берлінського університету був українець 
К. Ф. Рожалін (1740–1795), «козачий син» із Лубенського полку, 
який згодом став доктором медицини, видатним організатором 
медичної справи в Україні та Росії [19, с.  169]. У  1765  році він 
захистив докторську дисертацію De scorbuto, володів кількома 
іноземними мовами, листувався з видатним німецьким вченим і 
поетом В.Й. Гете. У Берлінському та Лейпцизькому університе
тах навчався нащадок славетного українського козацького роду 
О. Кулябко (1866–1930) – відомий радянський фізіолог. Спочат
ку він закінчив Петербурзький (1888 р.), Томський (1893 р.), по
тім Берлінський і Лейпцизький університети. Учень І.  Сєрова  
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і Ф.  Освянникова. У  1903–1924  роках  – професор, завідувач 
кафед ри фізіології Томського університету, з 1925 року працював 
у Клінічному інституті м. Москви [1, с. 34–35; 2, с. 603]. 

Усе це засвідчує, що спрямування в розвитку освіченості в 
Україні набуло загальнонаціонального характеру. Водночас ак
тивна участь українців в освітньокультурному просторі того
часної Європи включили Україну до світових інтеграційних 
процесів, які згодом забезпечили динамічний культурологічний 
практикум, спрямований на цілісне розуміння безперервнос
ті української національної культури. У  подальших україно
знавчих дослідженнях необхідно висвітлити роль представни
ків української національної еліти у формуванні гуманітарного 
часо простору як в Україні, так і за її межами на засадах інтегра
ції, демократизму та етнокультурної своєрідності.
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Андрій Марковський  
(Київ)

трАнсформАція трАдиціЙ  
в Архітектурі меЖі хіх–хх століть 

як інструмент нАціонАльної ідентифікАції

У статті досліджено створення на основі традицій у мистецтві національ
ного міфу як ключового інструменту самоідентифікації нації в Європі та Пів
нічній Америці на межі ХІХ‒ХХ ст. Проаналізовано перехід від «живої» до 
«винайденої» традиції та її трансформація, залежно від цілей еліт. Відстеже
но передумови та створення національного міфу в культурному полі України 
через його прояв в архітектурі українського модерну.

The creation of a national myth, based on the traditions in art, as the key in
strument of the nation selfidentification in Europe and North America at the turn 
of the ХІXth–ХXth centuries is investigated in the article. The transition from the 
living to invented tradition and its transformation, depending on the elites goals 
is analyzed. The grounds and creation of the national myth in the cultural field 
of Ukraine through its manifestation in the architecture of Ukrainian modern are 
considered. 

Порушуючи питання традиційних мотивів у мистецтві в ак
туальній з позиції сучасної культурології та арткритики їх де
фініції, ми неминуче торкаємося поняття локалізації певного 
соціуму, що є носієм традиції, конотації локальної, регіональної 
і, зрештою, національної ідентифікації та самоідентифікації гру
пи людей, що вважають себе безпосередньо або опосередковано 
приналежними до певного культурного пласта, що кристалізу
ється у «традиції».

Починаючи від активізації зацікавленості народним, себто 
«традиційним» мистецтвом, у другій половині ХІХ ст., під ним 
прийнято розуміти певний тезаурус символів та набір матеріалів 
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і прийомів, що пролонговано в часі використовувався місцевим 
населенням у певному географікокультурному ареалі.

У даному контексті важливо чітко розуміти межу між мис
тецтвом «традиційним» і «професійним» – хоча на практиці ця 
межа часто є досить умовною і розмитою, у теорії можна ствер
джувати про чіткий поділ мистецтва і традиції, відповідно до 
об’єкта дії, що створює той чи інший артефакт, прийнятий за ви
твір вищезгаданого мистецтва. «Професійне» мистецтво засно
ване на академічній освіті, «традиційне» – на традиціях.  Згідно з 
Ериком Гобсбаумом, традиції поділяються на справжні («живі») 
та «винайдені» [8]. «Живою» традицією Гобсбаум вважає таку, 
що пролонговано і,  головне, безперервно в часі виконується в 
певному соціумі на основі звичаю, маючи у своїй структурі прак
тичне значення. Традиція є живою доти, доки виконує первинні 
практичні функції, поступово трансформуючись та адаптую
чись відповідно до змін останніх. «Жива» традиція підтриму
ється безпосередньо її носіямивиконавцями, не маючи окремої 
інституції, що встановлює правила та слідкує за їх незмінністю. 
Штучна, або «винайдена», традиція – це «сукупність суспільних 
практик ритуального або символічного характеру <...> метою її 
є впровадження певних цінностей і норм поведінки, а засобом 
досягнення мети – повторення <...> Усюди, де це можливо, такі 
практики намагаються обґрунтувати свій зв’язок з відповідним 
історичним періодом <...> Специфіка “винайденої” традиції по
лягає в тому, що їх зв’язок з історичним минулим здебільшого 
фіктивний. Кажучи коротко, ці традиції являють собою відпо
відь на нову ситуацію у формі відсилання до ситуації старої. Або 
ж вони створюють собі минуле шляхом їх як би обов’язкового 
повторення» [8, c. 1–2]. Важливою ознакою «винайденої» тради
ції є наявність певної інституції, яка взяла на себе місію збере
ження незмінності та підтримання ролі й значення відповідної 
традиції. 

Активізація дослідження народного побуту та мистецтва у 
Європі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. часто приводить 
до переходу «живих» традицій у «винайдені» саме через ство
рення відповідних інституцій. Яскравим прикладом може слу
гувати національний норвезький костюм бюнад (або бунад): на 
хвилі романтизму й національного піднесення на межі століть 
норвезькі дослідники й народознавці збирають велику кількість 
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даних про традиційні костюми, поширені по всій країні. Подаль
ший аналіз і систематизація матеріалів приводить до створення 
«зразкового» образу костюма, що поєднував найбільш характер
ні риси відповідного одягу. Зі ствердженням незалежності бюнад 
починає займати більш символічну роль, стаючи знаковим атри
бутом церемоній державних свят (особливо 17 травня – у День 
Конституції). Одночасно державою через систему освіти та куль
турні спілки прокламується саме цей визначений образ: на дер
жавних фестивалях навіть застосовується суворий дрескод на 
відповідність, жартома названий у народі «бюнад поліс».

Тотожні процеси трансформації традицій можна спостерігати 
по всій Європі, що свідчить на користь схожості першопричин від
повідних дій. Закономірність продиктована тим набором соціаль
них, політичних, економічних, культурних та науковотехнічних 
змін, що спричинили різку каталізацію національної самоіденти
фікації, а в разі відсутності останньої, – боротьбу за незалежність. 
Важливим аспектом формування національної свідомості було те, 
що воно відбувалося «зверхувниз» – першоджерелом процесу ви
ступили національні еліти, насамперед творча інтелігенція, вбача
ючи в цьому шляхи ствердження власних преференцій у суспіль
стві через посилення ролі та значення широкої соціальної групи, 
від імені якої вони діяли. 

Незважаючи на первинність економічнополітичних стиму
лів діяльності найбільш освіченої та активної частини націо
нальних еліт, провідним шляхом до відстоювання власних прав 
більшість із них обирає мистецтво як ліберальний варіант не
насильницького опору. Саме художники й дослідники першими 
починають звертатися до історичної спадщини, збираючи і твор
чо переосмислюючи її з подальшим використанням для широ
кого спектра задач: від політичної боротьби до створення кано
нів, як не парадоксально, нового стилю, що відповідає зміненим 
можливостям і потребам часу.

Тобто дослідження та опрацювання народного «традиційно
го» мистецтва здійснюється не так з освітньою, як з політико
символічною метою легітимізації амбіцій певних еліт. Відповід
но, створення зразків та інституцій, як у вищезгаданому випадку 
«бюнад поліс», є  логічним наслідком цілі: консолідації мас та 
створення відчуття спільності й національної єдності, причет
ності до «загальної» мети, яка своєю чергою, маючи конкретних 
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авторів та сконструйований зв’язок з минулим, відноситься до 
«винайденої традиції».

У монографічному дослідженні «Національна ідентичність в 
архітектурі міста», присвяченому питанням самоідентифікації 
соціуму як нації та створенню національних міфів через архі
тектуру, професор Б. Черкес зазначає: « <…> мистецтво, завдяки 
іманентно властивим йому можливостям емоційнопсихологіч
ного впливу, стає одним з найпотужніших засобів, за допомогою 
яких у суспільстві формується та утверджується національна 
ідентичність» [5, с.  28]. Дослідник також послідовно доводить 
синтетичність змісту «традицій», її міфологічний бік, що видо
змінюється, залежно від кон’юнктури та волі відповідних еліт.

Варто зазначити, що ми говоримо про «міф» у первинному зна
ченні цього слова, позбавленому негативного відтінку «вимислу» 
й «брехні», якого воно набуло в сучасному розумінні. Ми говори
мо про «міф» як систему світосприйняття, що переплітає реальні 
факти (традиції та історію) із сучасною для творців реальністю за 
допомогою адаптації та інтерпретацій на їх основі. Цей «міф» не 
був прямим результатом розвитку традиції, «живою» традицією, 
але виступав результатом її творчої обробки й переосмислення 
інтелектуальними елітами того часу – традицією «винайденою». 

З іншого боку, на кристалізацію власного історичного мис
тецтва у Європі значно вплинула стрімка індустріалізація та га
лопуюче зростання міст, що призводить до значної за обсягами 
внутрішньої міграції в межах багатонаціональних імперій. Вини
кають умови, за яких населення індустріальних поселень скла
дається з представників різних національних та етнічних груп. 
Відповідно, виникають стресові ситуації на ґрунті необхідності 
формування нової системи соціальних взаємодій що, згідно з 
дослідженням Томаса Еріксена, приводить до підсилення ролі 
 локальних культурних традицій як засобу самоідентифікації та 
відповідної реакції на необхідність створення внутрішньої сис
теми координат для представників окремих груп [7]. Тобто тра
диції (або часто стереотипи та ярлики, створені на основі тра
дицій) використовуються людьми для самовизначення в новому 
полінаціональному середовищі міста. 

Також на акцентацію власного неповторного бекграунду 
вплинула колоніальна та науководослідницька експансія захід
ноєвропейських країн, що відкрила перед європейськими мит
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цями багатий прошарок мистецтва Сходу та племен Африки, 
Океанії й Америки, археологічні дослідження культур давнього 
Єгипту й Межріччя та  ін. Мистецтвознавець О.  Лагутенко за
значає: «Для мистецтва початку ХХ століття відкриття культур 
первісного суспільства, переоцінка надбання середньовічної Єв
ропи і Сходу, археологічні знахідки в Єгипті, Месопотамії, Індії, 
надали потужного імпульсу в пошуках нової художньої мови, 
яка суттєво відрізнялася від звичної системи класичного євро
пейського образотворчого мистецтва» [2, c. 139–140]. Тобто, від
кривши для себе якісно нову культуру, Європа починає ревізію 
власної, використовуючи класичний прийом створення ідентич
ності «свій–чужий» (за Б. Черкесом). Чим більше «екзотичних» 
культурних мотивів потрапляє до арсеналу митців, тим виразні
ше формується уявлення про власну неповторність та цінність 
свого культурного спадку.

Одночасно з відкриттям традицій інших культур та вивчен
ням власного історичного надбання постає питання дефініції са
мих понять «традиційного» і «нетрадиційного» («академічного») 
мистецтва. Точних визначень та чітких меж для цих понять не 
існує і досі, тому вони можуть суттєво відрізнятися для різних 
видів мистецтв у різних країнах та регіонах. Якщо ми говоримо 
про архітектуру Європи, то в широкому розумінні традицій
ною архітектурою є архітектура, зведена народними майстрами 
з традиційних матеріалів, згідно з традиціями того чи іншого 
культурного ареалу.

Однак різка еволюція інженерної сфери, розповсюдження 
нових будівельних матеріалів (скла, металу, бетону) на тлі ур
банізації, викликаної технічною революцією, призводить до ра
дикального зменшення забудови, що виконується народними 
майстрами. Навпаки, архітекторипрофесіонали формують нові 
обличчя міст, що набирають дедалі більшої питомої ваги, порів
няно із селом. Швидка індустріалізація вимагає створення прин
ципово нових об’єктів, що не мали аналогів у попередніх стилях: 
вокзали, електростанції, багатоповерхові будинки і т.  д. Особ
ливо яскраво це проявилося в забудові Чикаго кінця ХІХ ст. – 
часу створення перших хмарочосів від 12 поверхів і вище (чому 
сприя ла сукупність факторів індустріального розвитку міста: 
здорожчання землі, перевиробництво чавуну, що став основою 
для каркасів будинків, та винайдення ліфта). 
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Американська культура не має відповідного підґрунтя, що 
могло б лягти в основу створення національного стилю на базі 
традиційного мистецтва  – навпаки, культура корінних пле
мен маркується як «чужа» в контексті легітимізації витіснення 
останніх новою американською нацією, що активно формується. 
У  зазначених умовах архітектори Генрі Річардсон і Луїс Саллі
ван починають використовувати для оздоблення нових споруд 
елементи та форми, притаманні європейській середньовічній 
архітектурі – формально приналежній до «передамериканської» 
історичної традиції колоністів. Водночас автори не обмежені у 
використанні лише певних «національних» елементів, довільно 
комбінуючи архітектурний тезаурус, що зробило їх творчий до
робок зручною основою для створення синтетичних інтернаціо
нальних та національних стильових варіацій, зокрема й фінсько
го архітектурного модерну. 

Соціополітичні умови у Фінляндії початку минулого сторіч
чя, як і в багатьох європейських країнах, що виборювали свою 
самостійність на межі ХІХ–ХХ ст., маркуються пошуком націо
нальної самоідентифікації як засобу боротьби за незалежність. 
Однак, на відміну від більшості інших архітекторів (України, 
Норвегії, Чехії і т. д.), фінські зодчі не мали достатньої кількості 
прикладів традиційної локальної («національної») архітектури, 
що було зумовлено історичними передумовами розвитку ареалу. 
Іншими словами, за попередні історичні епохи фінські майстри 
не залишили по собі яскраво вираженої самобутньої народної 
архітектури в кількості, достатній для створення канонів нового 
унікального стилю. Фінляндія, постійно перебуваючи на пери
ферії Шведської, Російської та, опосередковано, Німецької імпе
рій, майже не зазнавала процесів урбанізації. А та не значна за 
кількістю міська забудова, що все таки була створена, являла со
бою приклади титульних архітектурних течій метрополій.

На межі ХІХ–ХХ ст. молоді фінські зодчі стикнулися з необ
хідністю створення автономного архітектурного стилю в умовах 
національної самоідентифікації. З ідейнополітичних міркувань 
джерельною базою нового національного фінського модерну не 
прийнятно було обирати зразки ні наявної російської, ні німець
кої забудови, що домінувала на той час у даній частині Балтій
ського регіону. Згідно з Леонардом Ітоном [6], ранньоготичні 
об’єкти (такі, як церква на Аландських островах) також були від
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несені до шведської архітектурної традиції, тому не могли слу
гувати основою стилю. Своєрідним гаслом, девізом архітектур
номистецького руху Фінляндії межі ХІХ–ХХ ст. можна вважати 
слова фінського поета й натхненника національного руху Адоль
фа Арвідссона про те, що вони більше не можуть бути шведами, 
не хочуть ставати руськими, бо мають стати фінами.

У таких умовах, розуміючи неможливість швидкого ство
рення нового виразного й самобутнього стилю без опори на 
потужну апробовану архітектурну концепцію, молоді фінські 
архітектори на чолі з Онні Тарьянне, Ларсом Сонком, Елієлем 
Сааріненом, Германом Гезелліусом, Армасом Ліндгреном звер
таються до принципово відмінного від оточуючих європейських 
тенденцій, але яскравого й виразного архітектурного стилю  – 
американського необруталізму. Передусім до творчого доробку 
Генрі Гобсона Річардсона та Луїса Анрі Саллівана [1].

Водночас, як зазначалося вище, американський необруталізм 
був достатньо самобутньою і специфічною базою, що дозволи
ло чітко маркувати межу між російським модерном, німецьким 
югенстилем та молодим фінським модерном, тобто відбувається 
вищезгадана самоідентифікація за принципом «свій / чужий».

Власне, унікальні національні риси, запозичені з народної ар
хітектури та традицій, строго кажучи, не були «унікальними», 
але приймалися такими. Наприклад, тролі, як мотив у фінській 
архітектурі означеного періоду, не є властивим лише одній Фін
ляндії фольклорним елементом, будучи поширеними по всій 
Скандинавії; проте вони виразно відокремлювали Фінляндію від 
решти Російської імперії, що відповідає одній з умов створення 
«національного міфу» як інструменту самоідентифікації і сепа
рації фінського культурного поля від загальноімперського. 

Аналогічно, шестигранні вікна, запозичені Василем Кричев
ським з народної дерев’яної української архітектури, можна 
спостерігати і в інших регіонах, де дерево застосовувалося як 
основний будівельний матеріал, наприклад у Норвегії, але для 
нашого культурного регіону даний архітектурний прийом був 
упізнаваним маркером, який не мав на початку ХХ ст. аналогів у 
суміжних школах. 

Як у випадку з тролями, так і з шестигранними вікнами, подіб
ні знакові елементи приймалися за основу тезауруса при форму
ванні нових національних архітектурних стилів. Архітекторами, 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



131

як професіоналами, створювалося певне поле елементів і форм, 
визнаних «народними». У  даному випадку ми можемо говори
ти вже не про «традиційну» архітектуру, а архітектуру на основі 
традиційної, створення певного сприйняття історії та культури. 
У глобальному сенсі все це виступало частиною нового світогля
ду, «національного міфу».

Одним з перших об’єктів, побудованих у новому стилі укра
їнського модерну, що розглядався культурними елітами як за
снований на традиціях, «національний» стиль, було зведене в 
період з 1903 по 1908 роки за проектом В. Кричевського Полтав
ське губернське земство. Застосування Василем Кричевським ха
рактерних для дерев’яного народного зодчества заломів скатних 
дахів, трапецієподібних шестикутних вікон, веждзвіниць, що 
фланкують вхід, широке використання майоліки в облицюванні, 
колористичне рішення генезисно пов’язують земство з вікови
ми традиціями Центральної України. У  загальній компоновці, 
співвідношенні мас, об’ємів, у силуетному вирішенні, а насампе
ред в оформленні будівлі архітектор виявив себе тонким знав
цем традицій народної архітектури та декоративноприкладно
го мистецтва регіону. Водночас ми бачимо не пряме цитування, 
а  авторське переосмислення, покликане пов’язати традицію і 
сучасність; не скопіювати, а продовжити її органічний розвиток.

Після Жовтневої революції радянська влада всебічно наса
джує своє міфологізоване поле сприйняття історії та культури, 
активно використовуючи при цьому «національні міфи» і фольк
лор, риторику окупованих народів (сталінська політика «коре
нізації»). І хоча дана тенденція носила переважно формальний, 
популістський характер, прикриваючи реальне придушення не
залежності й національних свобод, проте держава активно ви
користовувала традиціоналістичне мистецтво, зокрема архітек
туру, для своїх пропагандистських цілей.

У 1920х  – першій половині 1930х  років в Україні зводить
ся ряд об’єктів, які продовжують тенденції українського модер
ну. Варто згадати конкурс на будівництво Київського вокзалу 
1927  року, де серед проектів, що представляють різноманіття 
архітектурних стилів на теренах СРСР того часу від історизму 
до конструктивізму й неокласики, першу і другу премію отриму
ють саме проекти в дусі модерну, тобто звернені до «традицій». 
«У  червні 1927  журі конкурсу оголосило переможців. Першу  
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премію (3000  руб.) отримав проект під девізом “Рейка в колі”. 
Автори  – ВербицькийАльошин. Другу премію отримав про
ект під девізом “Рідному Києву”, автори АльошинВербицький» 
[4, с. 403].

На тому ж конкурсі був представлений проект Д. Дьяченка, 
який має багато схожого з майбутнім музеєм Т.  Г.  Шевченка в 
Каневі роботи В.  Кричевського, про який ми поговоримо далі. 
Обидва проекти виконані майстрами, добре знайомими з кра
щими традиціями народної архітектури України. Національно
орієнтований історичний модерн знайшов своє відображення 
в стилістиці, пропорціях, у похилих дахах і метричному члену
вання об’ємів. Однак окремі деталі проекту, якто ротондальні 
завершення горизонтального об’єму вокзалу, виявляють тенден
цію до відходу від модерну в історизм, еклектику і неокласику.

Послідовно руйнуючи архітектурні основи українського «на
ціонального міфу», радянська влада використовує окремих його 
творців для створення «міфу комуністичного»: Василю Кричев
ському, на той час уже визнаному майстру українського модер
ну, доручається створення проекту музейної будівлі біля могили 
Тараса Шевченка на Чернечій горі під Каневом.

Порівнюючи музей у Каневі з Полтавським губернським зем
ством, варто відзначити значно лаконічнішу і витриманішу сти
лістику. З одного боку, зникають характерні для народної укра
їнської будівельної школи шестикутні віконні та дверні прорізи, 
що вдало використовувалися майстром у попередніх роботах. 
З  другого,  – жорстка ритміка вертикального членування, пал
ладіанські пілястри явно тяжіють до ампіру, масивні карнизи й 
портики вказують на вплив неокласичної архітектури, що мала 
домінуючі позиції в державі в 30х роках. Значно збідніло деко
ративне оформлення фасадів, що списують на скорочення ви
трат. «Як сьогодні доведено, влада свідомо обмежувала фінансу
вання будівництва, в результаті чого цілісне синтетичне рішення 
інтер’єру і екстер’єру будівлі навіть в спрощеному і здешевлено
му варіанті проекту не було виконано в повному обсязі (майоліка 
на фасаді, дерев’яна огорожа балкона всередині і ін.)» [3, c. 6–7].

В. Кричевський у музеї дедалі більше відходить від барочного 
модерну до лаконічної неокласики – «національний міф» в архі
тектурі зазнає трансформації слідом за змінами соціальних умов 
і світосприйняття під дією політикоідеологічних чинників.
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Отже, традиційні мотиви в архітектурі України, як і в біль
шості європейських країн, на межі ХІХ–ХХ  ст. виступають ба
зисним інструментом при створенні «національного міфу» як 
основного засобу національної самоідентифікації, що проходить 
період становлення. Проявом відповідного ідентифікаційного 
пошуку в архітектурі служить насамперед український модерн, 
«народний стиль», що широко використовує тезаурус прийомів 
і символів не тільки традиційної архітектури, а й ремесел, плас
тичних мистецтв.

В архітектурному прояві національного міфу ми говоримо 
не стільки про природне продовження «живої» традиції, скіль
ки про її переосмислення архітекторами, професіоналами, че
рез призму необхідності національної самоідентифікації та се
парації із загальноімперського культурного поля. Ми говоримо 
про традиції, «винайдені» на основі не завжди унікальних, але 
 безумовно характерних народних та історичних мотивів, що 
проходять трансформацію у трактуванні, залежно від волі та ці
лей керуючих еліт.

1.  Горюнов  В.  С., Тубли  М.  П. «Архитектура эпохи модерна».  – Санкт
Петербург : Стройиздат, 1992. – 360 с.

2.  Лагутенко  О.  А. Українська графіка першої третини ХХ  ст.  – Київ  : 
ГраніТ, 2006. – С. 139–140.

3.  Науковотехнічний архів УкрНДІпроектреставрація. 2271/8, Т.  ІІІ, 
Кн.  3. Шевченківський національний заповідник м.  Канів. Будинокмузей 
Т. Г. Шевченка. Ескізний проект реставрації та відновлення живопису. – Київ, 
2008.

4. Педь Г. С., Рейтер М. І. Проекти архітектора Павла Федотовича Альо
шина 1920х – 1930х рр. у фондах НЗ «Софія Київська» // Софійські Читан
ня. Матеріали VI  Міжнародної науковопрактичної конференції «Христи
янські святині – скрижалі Вічності, Мудрості й Краси: нові грані пізнання». 
(м. Київ, 26–27 травня 2011 р.). – Київ : АДЕФ Україна, 2013. – С. 399–409.

5.  Черкес  Б.  С. Національна ідентичність в архітектурі міста  : моногра
фія. – Львів : Львівська політехніка, 2008. – 268 с.

6.  Eaton  L.  K. American Architecture Comes of Age: European Reaction to 
H. H. Richardson and Louis Sullivan Hardcover – The MIT Press, 1972. – 288 p.

7.  Eriksen  T.  H. Ethnicity and nationalism: Anthropological perspectives. 
3rd ed. – London : Pluto Press, 2010. – 256 p.

8. Hobsbawm E. The Invention of tradition / red. E. Hobsbawm & T. Ranger. – 
S. 1–14. Cambridge : Cambridge University Press, 1992. – 320 p.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



134

Мар’яна Студницька  
(Львів)

метАфориЧні моделі хронотоПу  
в укрАїнському мАлярстві  

Першої третини хх століття

У статті на прикладі творчості українських малярів першої третини ХХ ст. 
проаналізовано особливості художнього втілення уявлень про простір і час 
як суттєвий компонент суспільної свідомості, що відображають ритм і тем
пи розвитку соціального колективу, його культури. В українській художній 
культурі першої третини ХХ ст. сама реформа мистецької мови відбувалася 
під гаслом пошуків четвертого виміру, відображення часу в образотворчому 
мистецтві.

The peculiarities of the artistic embodiment of the notions on the scope and 
time as substantial component of the social consciousness, which reflect rhythm 
and development rate of the social collective, its culture are analyzed in the article 
by way of example of the works by Ukrainian artists of the first third of the XX cen
tury. The reform of the artistic language itself in Ukrainian artistic culture of the 
first third of the XX century has occurred under the motto of the search for the 
fourth dimension, time reflection in the visual arts.

Відображення у мистецькому творі простору та четвертого 
виміру, часу, – це одна із найважливіших проблем, що постала 
перед художникамиаванґардистами початку ХХ  ст., у  межах 
концепції нової мистецької «предметності» [7, с. 5]. Митці усві
домлювали, що особливо емоційні враження людини пов’язані 
з відчуттям і переживанням часу, тим більше на початку ХХ ст., 
сповненого драматизму, з  блискавичною зміною ликів. «Душа 
чоловіча живе в часі... Ми переживаємо час» [9, с. 241].

Звичайно, аванґардне мистецтво не розглядало проблему за
галом, у  повній цілості, вибирало тільки окремі аспекти, іноді 
свідомо перебільшуючи їхнє значення. Основні засоби, якими 
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керувалися митці, – це відкриття наукою четвертого виміру для 
нової концепції простору Всесвіту, одномоментне сприйняття 
життя у «добу швидкостей», психологізація та суб’єктивізація 
сприйняття часу та історії [10, с.  385].  Художникиавангардис
ти зачитувалися новими науковими версіями інтерпретації та 
переінтерпретації часу, теоріями Е.  Канта, М.  Гюйо, Е.  Маха, 
В.  Вундта, А.  Пуанкаре. Сильне враження на митців справила 
теорія Ейнштейна, яка пов’язала  воєдино простір і час та дала 
цим категоріям нову інтерпретацію.  У  працях Анрі Берґсона 
(«Час і свобода волі» (1888), «Кінематографічний механізм дум
ки» (1900) та ін.) були висловлені ідеї, які загіпнотизували ціле 
покоління творчої інтелігенції межі століть. Концепції, які сфор
мулював французький філософінтиїтувіст, вплинули, зокрема, 
на творчий метод О. Архипенка: «Згідно з універсальними твор
чими законами простір і час є фіктивними реальностями, що 
утворюються у вищому інтелекті та існують тільки як ідеї. Проте 
без матерії та без змін вони не спроможні стати духовною реаль
ністю, яку можна виразити в мистецтві. Мистецтво схоже на рух 
годинника, що показує на реальність змін, рухаючись крізь по
рожні проміжки між позначками. Позначки – це тільки символи 
реальності часу» [1, с. 14].

Українські кубофутуристи найбільше прагнули передати рух 
в урбаністичному середовищі: помножені, як у кінокадрах, фази 
руху автомобілів, людей, будинки, ніби пронизані динамічними 
потоками, хиткий світ швидкостей. «Двадцятий рік народився 
під знаком машини. Ота машина своїм ненажерливим розго
ном змусила людство до шаленого життєвого темпо... Затріщали 
основи життя... Прокляте темпо машини!» [7, с. 5]. 

Кубофутуристи створили «мальовниче емоційне середови
ще»  – лінії, плями, колористичні зони, графіки напруги. «Фу
туризм любить і підкреслює рух, а для цього йому не вистарчає 
студії об’єктивного предмету, бо темпо нашого життя не дає нам 
задержатись на одному предметі... Ось ми бачимо коня в бігу і 
він має не чотири ноги, а двадцять чотири. Наше око бачить не 
один момент, а тяглість моментів, яку передається т. зв. мульти
фікацією (множенням, зростанням). Заразом, мовби для парале
лі з теорією умовности Айнштейна, що розглядає світ із різних 
точок погляду, футуризм висуває ріжні перспективи, де фор
ми одних речей перетинають другі, налазять на себе плямами  
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 зовсім нельогічно, або стоять у неприродних вимірах, великі 
побіч неприродно малих. Цю рівночасність моментів (симуль
танізм) вважають також важною рисою футуризму... Лучаться 
разом рухи літака, речі бачені в руху і згори, речі бачені через 
рух пропелєра, елєменти моторів і т. п.» [5, с. 97]. Оскільки рух 
і світло руйнують матеріальність тіл, то художники побудували 
особливу систему динамізму  – один предмет починається там, 
де щойно завершився інший, фарби та лінії викликають асоціа
ції зі звуками, шумом, запахами. Живопис збагатився «взаємо
проникненням планів», які створювали внутрішню пластичну 
безмежність, фізичний трансценденталізм. «Рух наповнений 
багатьма центрами, зміщенням перспектив, плутаниною точок 
сприйняття, співіснуванням моментів, які суттєво деформують 
репрезентацію» [4, с. 115]. І це зовсім не проста сума репрезента
цій і точок сприйняття, головною особливістю такого механізму 
є те, що кожна репрезентація повинна бути деформована, вирва
на зі свого центру [4, с. 115].

Одним з перших 1913 року художник Василь Семенко нама
лював «Місто» у кубофутуристичному дусі, а його брат Михайль 
створив кубофутуристичні вірші: «Вулиця повна перетинаючих 
зломаностів» [2, с. 102].

В  урбаністичних пейзажах О.  Екстер велику роль відіграє 
поєднання форми й кольору, чого художниця технічно досягла 
послідовним накладанням різних кольорів без попереднього 
підмальовка. Таким чином колір перетворився на самостійний 
конструктивний елемент і вже не був допоміжним засобом для 
виявлення форми, а став формотворчим. Новий метод відкрив 
великі художні перспективи для втілення динамізму та конф
лікту шляхом протиставлення жорстких графічних форм з 
м’якими плямами, позначеними кольором. Колір перетворився 
на засіб, який допомагав втілити виразну відмінність зобра
ження від зображуваного. О. Екстер змінювала властивий для 
предмета колір для того, щоб глядачі не шукали в предмето
ві щось візуально звичне, а прагнули проникнути в глибинну 
суть явища. Не важливо, яке конкретне місто зображене – Київ 
чи Париж, необхідно відчути вібруючу суть міста. Зелені, сині, 
червоні будинки з білими дахами надавали полотну більшої 
експресії,  у свідомість глядача входило авторське розуміння 
предмета.
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У кількох творах О. Екстер створює портрети Парижа («Мос
ти Парижа»  (1912  р.), «Міст. Севр»  (1912  р.). Однак проблема 
твору не в сюжеті: художниця захоплюється мінливістю урбаніс
тичного ландшафту в різні пори дня, милується ефектами освіт
лення, які буквально до невпізнання змінюють пейзаж. Просто 
випадкове художницю не цікавить. Вона не прагне зупинити 
пензлем миттєвий образ, який відобразився на сітківці ока. При
родний мотив завжди домінує на полотні. Але критичний відбір, 
ліричний аскетизм, уміння акцентувати головне, надати своєрід
не відчуття стабільності при динамічності композиції, не просто 
зупинити мить, але зробити її довготривалою, надати їй відчуття 
вічності – це важливі здобутки художниці.

Місто у О.  Екстер настільки стабільне навіть у найкоротко
триваліших своїх митях, наскільки в імпресіоністів є мінливим. 
Художниця віднаходить мотив не в точці сприйняття, не в кон
кретних краєвидах міста, а  в поетичності, «мелодії» пейзажу. 
У творах «Фундуклеївська уночі» (1914 р.), «Композиція» (1914 р.) 
з Державної Третьяковської галереї в Москві предметність міс
та побачена ніби згори під час руху літака – мінливі горизонти, 
графічні міражі, які з’явилися та промайнули вдалині. У підкрес
леній динамічності композицій яскраво втілилася ідея, що світ 
перебуває в постійному русі. Колорит цих полотен загострений 
активним використанням чорної фарби в густих глухих плямах, 
іноді в контурах. Саме в міських пейзажах особливо ефективним 
є чорний колір, який створює відчуття напруги та пронизливої 
тривоги. «Фундуклеївська уночі» – вражаючий карнавал, фієста 
вогнів, ніби розсипаних у примарній міській темряві. Вогні – це 
вуличні ліхтарі, освітлені вікна, автомобільні фари та відблиски 
на вологій дорозі.

Фантомні безлюдні міста, що живуть своїм власним «нелюд
ським» ритмом. Художник і глядач завжди дещо відмежовані 
від міста – вони спостерігачі, а не учасники міського життя. За 
допомогою максимально узагальнених форм О. Екстер створює 
абстрактну формулу міста, у якій, відмовляючись від антропо
центризму попередньої доби, повністю «дегуманізує» час.

Дещо інший підхід до зображення міста в О.  Богомазова. 
У  творах «Київ, вулиця» (1914), «Базар у Києві»  (1913), «Київ, 
Львівська вулиця (Трамвай)» (1914), «Хрещатик у Києві» (1914), 
О.  Богомазов малює так само швидко, як дивиться і бачить,  – 
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 настільки стрімкими є лінії, настільки точно зафіксоване відчут
тя. Іноді видається, що художник поєднує кілька вражень воєди
но, концентрує, підсилює їх. Можна було би порівняти ці твори 
з кінокадрами відзнятої мандрівки містом. Відмінність тільки в 
тому, що художник здійснює постійний відбір не тільки предме
тів, а також ліній, виразних і економних.

Як зазначає сам автор: «Столиця України – Київ, куди зараз 
повинні з’їхатися всі інтелектуальні сили країни, в усьому своє
му пластичному обсязі сповнена чудового, розмаїтого, глибоко
го динамізму. Вулиці впираються в небо: форми пружні; лінії 
енергійні і могутні – падають, розбиваються, співають і грають. 
Темп життя ще більше підкреслює цей динамізм, ніби дає йому 
законну підставу, широко розливається, поки не заспокоїться на 
тихому лівому березі Дніпра» [11]. 

У  полотні «Київ, Львівська вулиця (Трамвай)» зображе
ні електричні стовпи, крона дерев, електричні дроти, будинки, 
люди, їхні контури ніби розірвані стрімким рухом трамваю та 
швидкою манерою письма художника. Прозорий горизонт, який 
постійно втікає вдалину, далека перспектива міста перетворю
ються на графічний міраж, який зринає і знову віддаляється. 
Швидкість стає своєрідним учасником нової натурної графіки, 
новою стилістикою творчості.

Філософський погляд, відважність сприйняття, дозволили ху
дожникові через чарівні та яскраві дрібниці міського життя по
бачити й відтворити приховані ритми, кольори, масштаби міста. 
Перспектива полотен побудована енергійно: кут зору надзви
чайно широкий, простір втягує в себе погляд. Праці художника 
переконливо засвідчують, що динамічний образ не обов’язково 
повинен будуватися за строгими законами наукової перспекти
ви. Динамічний простір творів О. Богомазова пронизують енер
гетичні вектори, у ньому панують імпульси руху, які деформу
ють лінійну перспективу.

Як стає зрозумілим з аналізу художньої мови начерків, О. Бо
гомазов нещадно відкидав другорядні елементи, умів скупими за
собами виявляти пластичний ефект. Художник не працював над
мірно довго над полотном у майстерні: між етюдом і завершеною 
картиною немає принципової диференціації. Кожний етюд – це 
картина, а  картина не втрачає живої свіжості натурного зама
льовку. Це природно: художник пише картину, ґрунтуючись на 
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безпосередньому натурному враженні, але враження від самого 
початку роботи над твором своєрідно формалізується, структу
рується. В  урбаністичних пейзажах художник фіксує світогляд 
стрімкого ХХ ст., для якого рух відкриває нові форми реальнос
ті – це сума вражень, кілька натурних образів, які за допомогою 
стрімкого руху пензля зливаються в могутній і вишуканий ієро
гліф, який сам по собі є мистецьким твором безпредметності. 

Олександр Богомазов рішуче відмовляється від ознак часу. 
Місто постає в його творах як позачасова субстанція, де час пе
редається тільки формальними засобами. Він бачить світ як лю
дина, що пізнала метаморфози сприйняття, передані мистецтву 
швидкістю потяга або автомобіля. Художник чутливіше сприй
має просторовість, аніж час.

Художникиавангардисти початку ХХ ст., які розробляли ма
неру «орфізму», висунули гіпотезу про те, що мистецький твір 
може бути збудований з окремих елементів «нової предметності», 
що створюються візуальним руйнуванням реальних форм. Ху
дожники використовують колористичні контрасти, конструю ють 
абстрактні форми тільки за допомогою кольору. Їхній абстрак
тний живопис не мав більше зовнішнього сюжету, а тільки сю
жет внутрішній. Могутні та гармонійні ритми цього мистецтва 
викликали асоціації з музикою, з піснями Орфея, які, як відомо, 
набуваючи реальної енергії, могли рухати вульгарну матерію. 
Орфічне мистецтво створювало реальність з уявних нематері
альних форм – це переважно кола, які накладалися одне на одне, 
округлі площини, вкриті чистими локальними кольорами, наді
лені новим, ідеальним життям. У художній творчості різноманіт
ні форми, зафарбовані в чисті кольори райдуги, компонувалися 
в довільному порядку, створюючи певний асоціативний образ. 
Самі художники свої живописні досліди називали одночасними 
(«симультанними») контрастами – звідки й виник термін, яким 
інколи послуговуються мистецтвознавці – «симультанізм». 

Полотно Соні ТеркДелоне «Симультанні контрасти» (При
ватна колекція, Париж) повністю безпредметне, однак завдяки 
особливій взаємодії кольору та тональності площин сповнене 
ілюзією тривимірного простору. Композиція відповідає всім ви
могам для відтворення четвертого виміру:  у  її складному про
сторі погляд ковзає з однієї площини на іншу, заглиблюється у 
простір і повертається назад.
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«Батько російського футуризму» український маляр Давид 
Бурлюк формулює власний неповторний художній хронотоп: 
«Мої картини, написані у божевільний час соціальних зрушень, 
накидані з плеча, широко, нервовими мазками» [11]. Людина на 
полотнах художника драматично переживає хаос часу.  Д.  Бур
люк часто застосовує принцип симультанності як «синтез того, 
що згадуєш, того, що бачиш, і того, що передбачаєш», який по
множує кількість образів. Зокрема, у полотні зі знаковою назвою 
«Час» протиставленням глибинності та площинності, майстер
ним використанням різномасштабності автор створює кілька 
стрімких зустрічних потоків руху. Митець ніби прагне узагаль
нити та об’єднати «послідовність образів»: картина будується на 
основі колажу вражень, монтажу який відбувається в тривимір
ному просторі. На думку Д. Бурлюка, час – це власність людини, 
у  людській пам’яті зберігається вся історія людства, яка стала 
особистою історією конкретної людини. Привласнивши час, лю
дина володіє минулим, привласнивши собі минуле, людина праг
не заволодіти майбутнім.

Віктор Пальмов одним з перших серед українських худож
ників обрав своєю натурою саме іконосферу часу та місця, які 
відчув як нове переплетіння образотворчих міфологем. У його 
полотнах часові координати щільно спресовані в сучасність. 
Сюжети та персонажі картин В. Пальмова зібрані на спільному 
сценічному майданчику, перенесені сюди з різних часових ша
рів, з різних спогадів. Предмети та персонажі взаємно ізольова
ні: вони не тільки не спілкуються між собою, але й не помічають 
один одного.

В.  Пальмов переглядає канони італійської перспективи. Він 
не відмовляється від просторовості, від лінійної перспективи, 
однак, вносячи власні корективи, суттєво реформує її. Худож
ник враховує бінокулярність людського зору і те, що в реаль
ному житті людина сприймає предмети та простір в активній 
взаємодії. Відмовляючись від абстрактної перспективної норми, 
В. Пальмов вивів свою систему, яку можна назвати «сферичною 
перспективою»: художник побачив землю як планету, як кулю. 
Простір у картині «Мати з дитиною» (1927) можна трактувати 
як випуклий у центральній частині полотна та увігнутий на пе
риферії. Таким чином створюється враження планетарності від
вічного мотиву.
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У полотнах кінця 1920х років «Село», «Господар», «Денікін
ці» В. Пальмов сприймає просторову глибину як реальність. Але 
переводячи погляд від одного предмета на інший, художник по
слідовно фокусує увагу на кожному з них, довільно збільшую
чи масштаб предметів, наближає їх до глядача. Цими засобами 
була створена ілюзія руху назустріч предметам. Це своєрідний 
«потік свідомості», утворений нашаруванням реальних образів, 
їхньої «суміші». У творах немає послідовної зміни вражень, віль
но ллється внутрішній монолог, у якому домінує наївний, дитя
чий погляд: «На пагорбі хатинка, до хатинки  – стежинка, біля 
хатки деревце...». Невпорядкованість світу виступає своєрідним 
синонімом «погляду розумом», гри спогадів, де один образ роз
кривається вслід за попереднім. «Парад асоціацій» відбувається 
у фантастичному просторі, організованому площинами, що на
гадують пісочний годинник (мотив часу), ритм концентричних 
кіл надає вселенського значення маленькому селу, гілочка в ру
ках селянина перетворюється на Дерево життя, млин – на давній 
символ часу. Перевернені зображення людей і хаток розташову
ються поряд з тими, що буденно й міцно стоять на землі – низу і 
верху в картинах немає, адже ці координати властиві тільки для 
людської свідомості. 

Колористична палітра у трактуванні простору й часу важить 
у творах В. Пальмова дуже багато. Витончена гармонія лілового, 
зеленого, синього і жовтого настільки ж врівноважена компози
ційно, наскільки неспокійна емоційно. Концентричні хвилі зеле
ного й червоного світла, які яскравими акордами виринають по
над горизонтом, ніби розхитують предмети (хати, млини, тини), 
простір, і людські постаті. Як зазначає сам В. Пальмов: «Сюжет і 
річ увіходять як складові частини моєї картини, але не як головні 
дійові сили, а як додаткові допоміжні моменти для кольору, що 
відіграє в моїх картинах завжди першу і основну роль <...> Сю
жет і річ графічно вкомпоновуються в колір як його доповнення, 
як його ілюстрація <...> Я не викреслюю з картини ідеологічного 
її впливу, а тільки змінюю форму впливу з речовосюжетноілю
зорного на колірний» [11]. Усе рухається, як маятник, у катастро
фічній лавині швидкості. Маятник не тільки років, але й десяти
літь, маятник не тільки часу, але й історії. Речі оживають, стають 
більшими та ідеальними, як у дитячому сні. У, на перший погляд, 
наївних творах В. Пальмова, як у тугій генетичні спіралі, згорнуто 
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час, минуле та майбутнє спресоване в сучасність. Тут і ностальгія 
за простими речами, за дитячими снами, тут передчуття страш
ної трагедії війни, тут також велика віра в майбутнє людини.

У той час, коли художникифутуристи використовували гео
метризацію форм, розчиняли предмети в плетиві живописних 
планів і площин, М. Бойчук малював небо і землю, прості сце
ни з людського життя. Буденний спокій бойчуківських мотивів 
дозволив художникові зосередитися винятково на їхньому жи
вописнопластичному втіленні. Безсумнівно, М.  Бойчук і його 
учні посвоєму, оригінально вирішували проблеми хронотопу, 
поставлені ХХ століттям. Мистецтво художника, як і творчість 
інших художниківаванґардистів, спрямоване зруйнувати емпі
ричне сприйняття дійсності, створити синтетичні образні ек
віваленти реальності. Мова живопису бойчукістів близька до 
художніх спрямувань середньовічного мистецтва (візантійсько
го малярства, італійського живопису дучентотреченто, україн
ського іконопису).

Міфотворчість М. Бойчука – у перевтіленні буденності. Люд
ське життя є загадковим, цій загадковості відповідає мудра каз
ка про життя, яку й творить художник. М. Бойчук віднаходить 
підтвердження тому, що гармонія між людиною та природою є 
можливою. Якими б типовими та схематичними не були люд
ські образи в картинах художника, стан людської душі і стан 
природи завжди звучать в унісон. Люди у картинах М. Бойчука 
прислухаються до себе, до природи, одне до одного. Життя по
вільно розгортається на полотнах живописця, життя течездійс
нюється як священний ритуал, як пісня відвіку. Ритуальне зби
рання врожаю, ритуальне приготування їжі, ритуальні пісня та 
танок: для М. Бойчука звичайне є піднесеним і навіть урочистим, 
але ця урочистість  – невимушена й природна. Люди на полот
нах М. Бойчука живуть під величезним всеохопним небом, і Все
світ – це їхній дім.

Джерело освітлення в полотнах художника переважно, як у 
іконописі, невизначене, найчастіше – це світло розсіяне. Некон
кретність освітлення відповідає неконкретизованому моменту 
дії: буття землі та людей живописець передає у сповільненій течії 
життя. Людина – це частина світобудови – вона не протиставля
ється природі, вона живе природними ритмами. Ось чому для 
М. Бойчука все найбуденніше є піднесеним і величним.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



143

Важливим фактором композиційної організації образу є виді
лення паралельних просторових планів. Паралельно до площи
ни картини розташовуються людські постаті, фігури коней, вони 
взаємодіють з поверхнею полотна, не заглиблюються у тло (Бой
чук Т. «Коні на пасовиську»). Художник підкреслює не горизон
талі, а вертикалі (Бойчук М. «Молошниця», «Дівчина»). У творі 
Є. Сагайдачного «По воду» лінія горизонту набуває дугоподіб
ної форми, просторовість художник м’яко переводить у площи
ну. Миттєве «тепер» – як коштовний спомин, не забувається, не 
проходить. Ці хмари, які одного разу з’явилися над пагорбами, 
ця дівчина з коромислом, яка одного разу пронесла тут воду, за
лишилися у людській душі назавжди. Таке «тривання» часу, яке 
підкреслюється сповільненими рухами людини, тягучим плином 
часу, дозволяє асоціативно розширити зображуване, наповнити 
його емоційно. Фізично бойчукісти дивляться на світ здалеку, 
але духовно їм увесь світ є близьким, а мить триває вічно. Таке 
народження образу втілене в самому ставленні художниківбой
чукістів до площини картини, до матеріалу свого мистецтва. 
Митці зводять лінійну характеристику простору до мінімуму, 
нівелюють перспективні ефекти. Мотив є цілком реальним, але 
його просторова глибина якоюсь мірою невизначена.

Серед робіт М. Бойчука особливою досконалістю, відібраніс
тю зображальних засобів виділяється символічна композиція 
«Під яблунею» – одкровення досконалого буття, сучасна ікона, 
мальована темперою по золоту на дошці. Яблуня, обтяжена пло
дами, є «Деревом життя», «Сад», де відбувається споконвічний 
діалог жінкиМатері й мужчиниСина. Строга композиція, об
рамлена орнаментомплетінкою, повинна позначати, на думку 
художника, головні цінності людського буття [8, с. 53]. Услід за 
Г. Сковородою М. Бойчук трактує час як життя душі та духовну 
енергію. Йому вдається дистанціюватися від мінливості зовніш
нього світу «навколо себе», а навіть більше – марноти внутріш
нього життя. 

Канонічний позачасовий образ вимагав відповідної формаль
ної інтерпретації. Формально твір перетворюється на просторо
вокосмологічну модель, що втілює розуміння матеріального як 
концентрацію духовного. М. Бойчук створює, якщо так можна 
сказати, образну модель своєї душі, яка утверджує відвічний 
ідеал, що має значення норми. Композиція перетворена на знак. 
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Тому художник відмовляється від часовопросторової конкрети
зації. Час у картині – це якесь «завжди», вічність, сповнена ви
щою, абсолютною реальністю, що протиставляється «земному 
часу, у якому змінюються люди і події» [3, с. 75]. Персонажі не 
діють, а швидше існують, їхні рухи сповільнені та зупинені на
вік. Тобто і в трактуванні руху домінують не візуальні вимоги, 
а смисловий підхід. У полотні панує «споконвічність життя», по
трактована як «завжди суще» [6, с. 244].

Таким чином, українське малярство першої третини ХХ  ст. 
не сформулювало єдиної засади втілення третього й четвертого 
вимірів у малярському творі. Кожен автор віднаходив власний 
шлях, багато роздумуючи, викладаючи ці проблеми не тільки 
на полотні, але й у теоретичних працях. Нові формальні пошу
ки українських кубофутуристів часто були провокативними, 
ставали своєрідним гнівним викликом суспільству та устале
ним традиціям. Однак, за невеликими винятками, час цікавив 
художників тільки з точки зору відтворення поступальності 
руху, художникиаванґардисти не усвідомлювали плин часу як 
лінійність. Їх більше цікавив час, зосереджений у собі. Саме на 
цьому шляху з’являються формальні відкриття, нові естетичні 
цінності у творчості українських кубофутуристів  – О.  Богома
зова, О. Екстер, О. Архипенка, В. Пальмова, Д. Бурлюка. Нато
мість у полотнах М. Бойчука та його учнів координати просто
ровості та четвертого виміру є невизначеними. «Позачасові» та 
«позапросторові» композиціїсимволи бойчукістів дозволяють 
відновити гармонію людини і світу.
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Олена Майданець-Баргилевич, Ніна Саєнко  
(Київ)

роль ПАнтелеЙмонА кулішА і гАнни БАрвінок 
у формувАнні світогляду  

олексАндрА сАєнкА

У  статті розглянуто формування світогляду українського художника 
Олександра Саєнка під впливом творчості Пантелеймона Куліша та Ганни 
Барвінок. Проаналізовано твори Олександра Саєнка в історичному аспекті – 
монументальний живопис, мозаїка соломою, художній текстиль, малярство, 
графіка. Наведено епістолярні матеріали родини Саєнків та спогади Олек
сандра Саєнка про спілкування з Ганною Барвінок.

The Ukrainian artist Oleksandr Sayenko worldview formation under the in
fluence of Panteleimon Kulish and Hanna Barvinok works is considered in the 
article. Oleksandr Sayenko heritage – monumental pictorial art, mosaic in straw, 
artistic textiles, painting, graphic arts – is analyzed in historical aspect. Epistolary 
materials of the Sayenko family and Oleksandr Sayenko reminiscences on the inter
course with Hanna Barvinok are presented.

Ім’я видатного українського художника Олександра Саєнка 
та його творчість, наповнена гуманістичним змістом національ
ного звучання, здобули світове визнання. Сторіччя художника 
відзначалося 1999 року на міжнародному рівні за рішенням Гене
ральної конференції ЮНЕСКО як пам’ятна дата календаря цієї 
організації, а його ім’я внесено до офіційного списку видатних 
діячів світової культури. 110ту річницю від дня народження ко
рифея української образотворчості було широко відзначено як 
пам’ятну дату на державному рівні.

З роками мистецька спадщина О. Саєнка набуває дедалі біль
шої актуальності й вагомості, викликає незмінний інтерес нау
ковців та громадськості до постаті художника, його творчого й 
життєвого шляху, тож з’являються нові дослідження, які певною 
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мірою викликані зростаючим інтересом до України, її культур
них пластів з огляду поглиблення процесів інтеграції у європей
ський і світовий контекст.

Монументальнодекоративне мистецтво Олександра Саєнка 
неодноразово ставало предметом дослідження вчених, мистец
твознавців, музеєзнавців (І.  Врона [5], К.  Куниця [10], Н.  Велі
гоцька [4], В. Касіян [6], Г. Местєчкін [12], О. Найден [13], О. Фе
дорук [17; 18], В. Личковах [10], Т. КараВасильєва [8], Н. Саєнко 
[14–16; 19], О. МайданецьБаргилевич [11]). Однак варто заува
жити, що майже в кожному з них не надається належної ува
ги формуванню світогляду юнака, згодом молодого художни
ка О.  Саєнка, не завжди висвітлюється середовище, оточення, 
спілкування, свідома українська родина, які мали незаперечний 
вплив на подальшу творчість, зокрема орієнтацію у виборі тем, 
образів, національної означеності, творення українського стилю. 
Саме цьому питанню й присвячене дане дослідження.

У славному козацькому містечку Борзна, де народився О. Са
єнко, на просторах Чернігівщини розгортався визвольний рух 
козаків під проводом відомого борзнянського ватажка визволь
ного руху на Правобережній Україні  – Семена Палія. У  цьому 
містечку та його околицях бував Тарас Шевченко, тут народив
ся і жив поетромантик Віктор Забіла, жив письменник, гро
мадський діяч, видавець Пантелеймон Куліш та його дружина, 
письменниця Олександра БілозерськаКуліш (Ганна Барвінок), 
історик та публіцист Михайло Антоновський, педагог, органі
затор недільних шкіл Христина Алчевська, письменниця Любов 
Яновська.

Становлення О.  Саєнка, формування його світогляду, есте
тичних поглядів відбувалось в українській родині Саєнків, де 
панувала висока духовність, національна гідність, глибоке розу
міння культури народу. Ферапонт Петрович Саєнко, виходець з 
народу (його батько був кріпаком), прагнув віддати здобуту нау
ку своєму народові, довгий час учителював у сільських школах. 
Його ідея засаджувати землю садами була схвально прийнята у 
Борзенському повіті. Очоливши Школу садівництва, почесний 
громадянин Борзни Ф. Саєнко з повною віддачею взявся за до
ручену йому справу. 

Ганна Барвінок в оповіданні «Садовнича школа» дає високу 
оцінку його праці: «Се Бог послав для користи нам хорошого 
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терплячого працьовника, земляка д. Терапонта Петровича Саєн
ка, котрий од зорі до зорі ходить по грядках, не зважа на росу, 
а  иноді на спеку, або й вітер холодний, копошиться, культивує 
той сад, що колись був трухлийпохилий...

Провидіння дало йому духову і фізичну силу оживити без
плідну затужавілу землю, запліснілу, майже закинуту, зарослу 
кропивою, то курячою сліпотою, то хмелем, то будяками, ло
пухом. Та треба було погладити баюри, глинища. Йому все це 
 вдалось невсипучим трудом викорінити і зробити таку принад
ну і корисну людям школу» [3].

Великий мрійник, шляхетна й смілива людина, Ф. Саєнко на
вчав своїх дітей бути чесними й мужніми, берегти чистоту люд
ських почуттів і високих помислів. Сам був взірцем відданості 
гуманістичним ідеям, патріотизму, садівником, що виплекав у 
дитячих серцях почуття любові до рідної землі, отчого дому.

Мотрона Іллівна Саєнко – з козацького роду, мала допитли
вий розум і природне відчуття краси та гармонії. Її гаптування 
візерунків, вишиті рушники, скатертини, сорочки викликали за
хоплення дітей, прищеплювали любов до народного мистецтва.

У Борзнянському повіті, коли там жила родина Саєнків, ще 
збереглися козацькі традиції із часів ватажка козацьких зви
тяг Семена Палія та Гетьманщини ХVІІІ  ст. У  містечку Борзні 
і довколишніх селах, що потопали в зелені вишневих садків та 
оксамитових левад, збереглися давні козацькі хати, оздоблені 
різьбленням, з кахляними печами, ошатним внутрішнім облаш
туванням – мальованими образами, кролевецькими рушниками, 
інкрустованими золотистою соломою полицями та шафами для 
посуду, налавниками, килимами, кольоровими тканинами. Ще 
ходили від хати до хати старі кобзарі, сліпі лірники, співали пісні 
та думи про героїчну боротьбу козацтва із поневолювачами, про 
великих гетьманів і відважних запорозьких козаків – Морозен
ка, Нечая, Палія.

Ф. Саєнко – свідомий і активний представник місцевої інтелі
генції – мав широке коло друзів та однодумців, часто відвідував 
із сином маєтки Білозерських в Борзні та маєток Михайла Кочу
бея в Кінашівці, садибу відомого художника Миколи Ге на хуто
рі Ге; хутір Мотронівку, де жила Ганна Барвінок, яка на той час 
ревно дбала про творчу спадщину Пантелеймона Куліша, вида
вала книги з його творами. Чимало їх було у великій книгозбірні 
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родини Саєнків, яка постійно поповнювалася новими ілюстро
ваними художніми виданнями. Тож чи не найбільший вплив на 
Сашка справило знайомство з творчістю П.  Куліша, незабутні 
зустрічі з Ганною Барвінок, її оповідання «З народних уст» про 
селянське життя, нелегку жіночу долю, розповіді й спогади про 
П. Куліша і Т. Шевченка.

Перші враження Саєнка від кращих зібрань української літера
тури, творів професійного мистецтва, часто й західноєвропейсько
го, в маєтках, як і зразків народної творчості майстрів, якими були 
прикрашені селянські хати, а  ще мальовнича природа, золотаві 
поля житапшениці, чудові краєвиди, квітучі сади і в осінню пору 
збирання врожаю, народні звичаї й обряди, культура побуту, – усе 
це стало безцінним скарбом, глибоко відкладалося в пам’яті, щоб з 
часом заявити вражаючими результатами творчої праці. 

О.  Саєнко рано виявив свою зацікавленість до малювання, 
зрозумів, що мовою фарб, золотавою соломою, яка зачаровува
ла його, може промовляти до людей, творити свої образи, свій 
власний світ.«Дитячі забави не вабили мене, – пізніше згадував 
митець.  – Міг годинами милуватись хмарками на безкрайньо
му синьому небі, і в моїй уяві виникали різні дивовижні образи; 
спостерігати, як хлюпочуться каченята у воді під вербою, як ві
тер гуляє ланами, засіяними житом та пшеницею, як перепілки 
перелітають з місця на місце. А  якими чудовими були вечори, 
коли на темносиньому небі з’являлись перші зірки, як миготіли 
вони і ніби кликали до себе!» [2].

Друзі родини, насамперед Петро Ге, син славнозвісного ма
ляра Миколи Ге, що обіймав посаду юриста в СанктПетербурзі, 
та Ганна Барвінок, яка часто відвідувала родину Саєнків, листу
валася з Ферапонтом Петровичем,  – підтримували захоплення 
хлопця, радили віддати його до Петербурзького імператорського 
училища глухонімих.

У цей час Мотрона Іллівна з дітьми була в скрутному станови
щі – Ферапонт Петрович за участь у повстанських подіях 1905–
1906х років перебував у політичному засланні в Орлі, Трубчев
ську. Звідти пише листа (1907, 25–27. VІІ) Ганні Барвінок, у якому 
висловлює свою повагу і дає високу оцінку діяльності П. Куліша: 

«Високоповажная добродійко Александра Михайловна!
Великий жаль мене бере, що я не можу почтить пам’ять на 

могилці великого і незабутнього нашого учителя українця Пан
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телеймона Александровича Куліша в день його ангела, як се при
вик було я робить за останні роки.

Хотілось би положить вінок на могилку нашого сонця, нашої 
слави – Куліша. Тяжко мені се, та... у мене остались там побли
зу діти, котрі вельми прихильні до Вас і до вашої дружини. Пе
вен я, що вони з чистим серцем, світлою душею положать вінок 
27/VІІ на могилку незабутнього Пантелеймона Куліша. Мені се 
велика одрада, що діти мої виказують щирість до судьби нашої 
вельмистрадальної України і до її видатнішого заступника і бор
ця Куліша.

<...> Бережіть здоров’я своє, люба і дорога, Александро Ми
хайлівно! Бережіть його, поки пройде се трудне лихоліття, таки 
настане спокій у нашій державі. Тоді ж, я  міцно вірю, що сла
ва Куліша, а  з нею і Ваша, воспряне з великою силою і стежка 
до могилок Куліша і Білозерського не заросте. Наші діти, надія 
України, оцінять лучше від нас Куліша за ту заслугу, яку він ока
зав для України, котру він так вельми любив і для котрої він так 
багацько зробив. 

<...> Пам’ять покійника і Ваша не помре, не поляже. Я кажу і 
Ваша через те, що Ваше життя і покійника було міцно пов’язане 
єдиною мрією і єдиною працею. Ви перша із всіх українців зумі
ли оцінити його талант, і кожну його працю берегли, як святиню, 
і багато дечого зберегли для потомків. Без Вас пропало б багато 
праці, та і менше зробив би. 

Ще раз благаю бережіть своє здоров’я, а покійнику земля пу
хом і віковічна пам’ять.

<...> Вельми Вас поважаючий Ф. Саєнко» [1].
Важко було матері зважитися на розлуку із сином, та й коштів 

не вистачало. Однак добрий і вірний друг родини Ганна Барвінок 
знайшла кошти, щоб Сашко потрапив до училища. Ішов 1907 рік. 
Так почалася нова сторінка в становленні Олександра Саєнка.

В  училищі Олександр отримував гімназичну освіту, знайо
мився з архітектурою міста, відвідував художні музеї, виставки в 
Петербурзькій академії мистецтв. «Вперше, – згадував він, – ма
лював натюрморт, гіпсові голови, різні предмети, тварин, звірів. 
Малював із захопленням».

Улітку на канікули виїздив до Борзни. Там часто зустрічався 
з Ганною Барвінок, яка жила у маєтку Кочубея і опікувалася Му
зеєм П. Куліша. Олександра Михайлівна зацікавлено розглядала 
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його малюнки, привезені з Петербурга, радила більше малювати, 
щоб стати справжнім митцем, знайомила з українською історією, 
зокрема з творами П. Куліша, показувала старі гравюри україн
ських видань, портрети відомих людей, картини. «Особливо вра
зила мене, – згадував Саєнко, – картина художника Ждахи про 
смерть Куліша. Віз із запряженими в нього волами. На возі тру
на, покрита червоною китайкою. Були в Олександри Михайлівни 
цікаві портрети Куліша, Шевченка й інших українських діячів. 
Дуже приваблював мене альбом у цінній різьбленій обкладинці 
з дерева. У ньому містилось понад 300 фоторепродукцій картин. 
Великою радістю було для мене, коли вона дозволила копіюва
ти старовинні гравюри. Ті години, що я працював над копіями 
в її кімнаті, оздобленій рушниками, буду завжди пам’ятати. Гос
подиня давала мені папір та олівець. А коли закінчував роботу, 
хвалила мене, цілувала і залишала мої малюнки у себе – на спо
гад. Саме в оселі письменниці вперше випало мені ознайомитись 
з рідкісними орнаментами на рушниках. Були вишивки, що їх за 
старовинними взірцями виконала сама Ганна Барвінок» [2].

Під час літніх канікул юнак багато малював, усвідомлено читав 
твори Т. Шевченка, П. Куліша, М. Гоголя, І. Котляревського, пізна
вав героїчне минуле українського народу, його культуру. У ті часи 
він уважно знайомиться з двотомним етнографічнофольклор
ним, історіографічним та літературним збірником П. Куліша «За
писки о Южной Руси» (1856–1857). Уперше в юнака складається 
уявлення про історію, життя, культуру українців як народу, нації. 

«Друкую з насолодою не тому, що в них є моє, а тому, що пе
редаю світові пам’ятки духу народного, яким у моїх очах нема 
ціни», – писав П. Куліш в одному із листів до С. Аксакова. Схви
льовано сприйняв цей збірник і Т. Шевченко: «Цю книгу скоро 
напам’ять буду читати. Вона мені так чарівно, живо нагадала 
мою прекрасну бідну Україну, що я немов з живими бесідую з її 
сліпими лірниками і кобзарями. Пречудова і вельми благородна 
праця! Бриліянт у сучасній історичній літературі». Така висока 
оцінка праці невипадкова, адже у ті знакові 1840–1860ті  роки 
П.  Куліш разом з Т.  Шевченком і М.  Костомаровим закладали 
підвалини національноісторичної самосвідомості та нової літе
ратури того часу, формували українську літературну мову.

Водночас юнак знайомиться з історичним подіями, що від
бувалися після Переяславської угоди 1654  року  – боротьба за 
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гетьманування після смерті Богдана Хмельницького, в  рома
ні П. Куліша «Чорна рада» (1857). До речі, перші розділи рома
ну були написані в Мотронівці, куди приїздив Куліш до друзів 
Білозерських. За словами І.  Франка, «Чорна рада»  – найліпша 
українська повість в нашій літературі». Утвердження думки в 
романі про необхідність національної злагоди українців, неза
лежності Украї ни, народну мораль, непереможний дух козацтва, 
Запорозь ку Січ, її місце в історії, козацьку честь пробуджували 
в юнака патріотичні почуття, любов до рідного краю, залиша
лись в глибині серця, щоб з часом прорости у мистецьких обра
зах. Викликали інтерес також публікації П. Куліша – «Повесть об 
украинском народе» (1946), двотомник «Записки о жизни Нико
лая Васильевича Гоголя» (1850ті роки), поезії «Досвитки: думи и 
поэми» (1962). 

Після завершення навчання в училищі в 1916 році в юнака ви
зріло бажання вступити до рисувальної школи при Петербурзь
кій академії мистецтв, але ж отримав відмову (однією з причин 
було перебування в минулому Ферапонта Саєнка на засланні). 
Пізніше згадував: «Гірко було на душі. Шлях до мистецтва, про 
що мріяв останні роки, був закритий для мене».

Повернувшись додому, Олександр поринув у зовсім інший 
світ  – орав і боронив землю, косив, сушив і складав у копиці 
сіно, збирав і молотив жито. У такий спосіб доторкався до сонце
сяйного житнього стебла, що спонукало до творчості. У родині 
настала велика радість – повернувся батько – Ферапонт Саєнко. 
Коли залунав у домі рідний голос, забуяло й нове життя. Злеті
лись діти – всім хотілось бути разом, бо панували у родині Са
єнків взаємна повага, довірливість і добре розважливе слово, 
порада для кожного. Тут вчились палко любити свою землю, ша
нувати працю на ній, тут пізнавали перші радощі від зораної і за
сіяної землі, скошених трав на світанні, снопів у копах і вечірніх 
зоряниць на небі, коли стомлені поверталися з поля.

Мрія про продовження мистецької освіти не полишала Олек
сандра. Спочатку він відвідує студію Андроника Лазарчука, ви
хованця Петербурзької академії мистецтв, студіює академічне 
малярство разом з В. Костецьким, І. Лазарчуком. Водночас тяг
неться до народного мистецтва, українського орнаменту, вивчає 
народну кераміку (кахлі, скульптурні композиції, мальований 
посуд), ткані та вишиті рушники, розпізнаючи суть закодованої 
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символіки. Лазарчук, однак, застерігав юнака від захоплення на
родним мистецтвом, рекомендуючи продовжувати навчання на 
реалістичних академічних засадах.

У вересні 1917 року юнак вступає до Київського художнього 
училища, рисує гіпсові скульптури, малює фарбами натюрморти, 
водночас відвідує музеї, художні виставки. «Був в Академії мис
тецтв, – писав він додому. – Там бачив хороші картини, найбіль
ше сподобались роботи Василя і Федора Кричевських, Мураш
ка» [2]. Так, уперше ознайомився з творчістю свого майбутнього 
вчителя і наставника. А  в 1918  році саме Василь Кричевський, 
ректор і професор Миргородського художньопромислового ін
ституту, визнав самобутність юнака і зорієнтованість на джере
ла народного мистецтва, помітивши серед його чисельних робіт 
орнаментальні мотиви, виконані соломою та олівцем.

Навчаючись в інституті, Саєнко опановував фахові дисциплі
ни: рисунок, орнамент, композицію, загальну історію мистецтв. 
Вперше сів за гончарний круг, навчився розписувати гончарні 
вироби ангобами і поливами. Василь Кричевський запровадив 
в інституті українську мову – і для викладання, і для загального 
вжитку, постійно нагадував студентам, що вони українці мають 
свою власну мову, пісні, звичаї та обряди. У цей час юнак напи
ше: «Дорогі батьки і рідні! Пробачте, що я пишу у перший раз 
поукраїнськи, хочу навчитися писати поукраїнськи» [2].

Олександр охоче відвідував лекції Кричевського, на яких 
професор пояснював закони і характер традицій українського 
народного мистецтва, зокрема народної кераміки, текстилю, ки
лимарства, навчав методів дослідження орнаментів, привчав до 
стилізації, творчої імпровізації, розвивав у студентів точність лі
нійного рисунка та гостроту зорового сприйняття. Олександра 
вражала віртуозність, з якою вчитель, компонуючи орнаменти, 
виконував різні вправи на дошці перед учнями. «Кричевський 
відкрив для мене науку про українське народне мистецтво», – за
значав у спогадах О. Саєнко [2].

Лихоліття громадянської війни змусило Саєнка припинити 
навчання в Миргородському інституті, але він продовжує студії 
з мистецтва у Андроника Лазарчука, а також працює в кераміч
ному технікумі в славетному Межигір’ї, на території колишнього 
монастиря «Межигірський Спас», куди козакизапорожці йшли 
доживати свого віку, спокутуючи свої гріхи. Мимоволі зрина

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



154

ли в пам’яті юнака сцени прощання запорожців з великим сві
том, описані П. Кулішем у «Чорній раді» та у вірші Т. Шевченка 
«Чернець», де йдеться про те як сивий козак Семен Палій «до
танцював» до брами Межигірського Спаса. З тієї пори залиши
лось кілька рисунків – «Семен Палій біля Межигірського Спаса» 
(1922) та керамічна таріль «Іван Мазепа» (1922).

Міцна фахова підготовка Олександра Саєнка і внутрішня на
лаштованість, здатність вирішувати професійно завдання, які 
ставились перед студентами Української академії мистецтва, 
куди він вступив за рекомендацією Василя Кричевського 1920 
року, дали потужні результати вже на початку навчання.

Епоха українського культурного відродження, яка ідентифі
кується з 1920ми роками, стала для Саєнка часом творчих реалі
зацій. «За такої мистецької ситуації як відродження національної 
самосвідомості, – писав Олександр Федорук, – постать Олексан
дра Саєнка не виокремлювалась, але й не губилася: то було стійке 
мистецьке середовище, в якому ферментували прогресивні ідеа
ли західної культури нової доби, його живили носії національно
го гуманізму, виплеканого сполукою професійного і народного 
мистецтва. У цьому середовищі повага до народних витоків три
малась на міцних моральноестетичних чинниках, які наповню
вали творчість Саєнка чистою непідробною  тональністю» [17]. 

Перші роки, навчаючись у видатних педагогів Михайла Бой
чука і Василя Кричевського, з їхньою налаштованістю на народ
ну естетику, осмислення її крізь призму професійної культури, 
творення синтетичного національного стилю, О. Саєнко одразу 
береться за багатофігурні композиції, розв’язує різні теми з жит
тя українського народу, працює в історичному та портретному 
жанрі. Особливо цікавим в цьому плані є звернення до мону
ментального малярства – фрески. Саме в ескізах і на картонах до 
фресок відтворювалась цілісна світоглядна система митця, яка 
віддзеркалювала актуальні ідеї часу, духовну атмосферу епохи.

О. Саєнко неодноразово звертався до відображення козаць
кої доби. У картоні до фрески «Вшанування запорожців» (1920) 
автор відтворює дійство як ритуал зустрічі запорожців. Твір по
будований за принципом фриза. У центральній його частині за 
столом сидять три козаки, що повернулись з походу. На столі, 
вкритому орнаментальною скатеркою, розміщено їжу. Права 
частина композиції представляє урочисту ходу жінок і дітей, які 
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велично несуть їжу до столу. У лівій частині композиції зобра
жено коней, що пасуться. Своєрідним тлом картону до фрески 
слугують орнаментовані дерева. У цій роботі О. Саєнко виявив 
зрілість у вирішенні творчого задуму, використав основні прин
ципи монументального мистецтва: лаконічність вислову думки, 
ідеї твору, узагальнення великих площин, особливий урочис
тий ритм, мажорність звучання, яке досягається гармонійним 
поєднанням лише трьох кольорів. Характерною ознакою для 
творчості Саєнка стає синтез монументальних і орнаментально 
декоративних стилізованих форм, а  також чітка національна 
означеність. 

У  серії творів, призначених для фрескового розпису у сти
лі школи бойчукістів, О. Саєнко розробляє сцени праці і відпо
чинку («Хліб», «Пиляють дрова», 1922), збір урожаю («Збирання 
врожаю», 1920), випікання хліба («Печуть хліб», 1921), трапези 
(«Українська родина», 1921), жанрові сюжети («Кохання», «Біля 
криниці», 1922). Всі вони створюють своєрідний літопис народу, 
формують уявлення про ліричний образ українців, їх життя і по
бут. Митець у них «торкається глибинних струн душі, опоетизовує 
родинні стосунки, людську працю», – зазначає О. Федорук [17].

Потяг до національної тематики, вічних тем народного бут
тя, виражених у формі понадчасового образусимволу, про
стежується у творах О. Саєнка – «Козак на коні», «Пасе гусей», 
«Пастушка з вівцями» (1922), «Вівчар» (1924), «Гончар» і «Ткаля» 
(1926). Для цих творів характерна лаконічність й узагальненість 
форми, чітка стилізація рисунка, жовтоблакитний колорит, пі
сеннопоетична тональність. О. Саєнко постає тут як зрілий ми
тець, який вишуканістю форми і кольору утверджує національні 
традиції монументального мистецтва.

У цей період молодий художник звертається до жіночих порт
ретів, у  яких щиро й поетично оспівує красу жінкиукраїнки 
(«Жіночий портрет», 1924; «Дівчина з квіткою», 1925; «Україн
ський жіночий портрет», 1925). Інколи Саєнко поєднує техніки: 
темперу на левкасі і мозаїку соломою, вживає у композиції три
пелюсткову квітку  – символ святості і чистоти. Жіночі образи 
подано крупним планом, без зайвих деталей, завдяки чому зо
браження наближаються до ікони і набувають сакрального зву
чання, що так узгоджується з одухотвореним сприйняттям жін
ки, її високої місії.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



156

До мозаїчного набору соломою як рідкісної техніки в образо
творенні, в  сюжетних композиціях О. Саєнко звернувся з пер
ших років навчання в Академії. Твори  – «Минуле» (1920), «На 
панщині пшеницю жала», «Жнива», «Українське село», «На річ
ці» (1922), «Вівчар» (1924) – переконують у професійному розу
мінні митцем засад монументального мистецтва з орієнтацією 
на переосмислення народної творчості: узагальненість і лаконіч
ність форми, декоративна орнаментальність площин, гармоній
на ритміка, виразність образів.

Панно «Минуле», яке замислювалось для оформлення сіль
ського клубу, складається з двох частин. У лівій частині відобра
жена підневільна праця на панських ланах, в’язальниця і жниця, 
а поруч наглядач з нагайкою; у правій частині гротескно зобра
жено пихатих панів як користувачів цієї праці. Тут автор вико
ристовує червоний колір як тло, водночас він працює як образ, 
створюючи напругу, підкреслюючи конфліктність колізії.

Отримавши позитивну оцінку твору, Саєнко виконує панно 
«На панщині пшеницю жала». Зігнута постать жінки з серпом на 
жнивному полі, чорне тло промовисто засвідчують важку долю 
жінки у покріпаченій Україні. Завдяки вивіреній композиції, гра
ничній стилізації, виразному колориту цей образ сприймається 
як знаксимвол. 

Типовою для композицій 1920х  років є твірфриз «Україн
ське село». У ньому подано сцени буднів сільського життя. Чіт
кий, орнаментально вибудований ритм, гармонія ліній надають 
творові розміреної мелодійності. Окремі сцени із сільського 
життя створюють уявлення про безкінечність циклів життя і 
праці на землі.

Одним зі знакових малярських творів, виконаних О. Саєнком 
1922  року, є  «Портрет Мотрони Саєнко». Це портрет матері у 
святковому вбранні, що побутувало на Сіверщині, – біла сороч
ка, картата спідниця, корсетка й очіпок. Стриманий у колори
ті, органічно закомпонований портрет є показовим прикладом 
проникливого народного трактування образу матері, її мудрості, 
шляхетної гідності й духовної краси.

У 1922–1924х роках, навчаючись у майстерні з оформлення 
інтер’єрів, О. Саєнко створює серію ескізів до тематичних («Ко
зак і дівчина», 1921; «Українська старовина», 1922; «Зустріч ко
зака», 1924) та сюжетноорнаментальних килимів («Дивосад», 
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«Кози під деревом», 1920; «Відпочинок», 1922). Молодого ху
дожника найперше вабить тема козаччини. У килимах «Козак і 
дів чина» (1921) та «Зустріч козака» (1924) відтворено урочистий 
момент – дівчина зустрічає козака з визвольних походів. Постаті 
козака і дівчини рухаються назустріч одна одній, надаючи ком
позиції напруженого ритму. У килимі «Зустріч козака» зображе
но запорожця на білому коні, який однією рукою підкручує вуса, 
другою – тримається за шаблю. Статика дерев тут чергується з 
динамікою руху фігур, що надає своєрідної ритміки композиції. 
Відтворюючи сюжет з козацької доби, автор прикрашає вбрання 
типовим для того часу рослинним орнаментом. Враховуючи за
кони монументального мистецтва, акцентом у творові слугує дія.

При проектуванні оформлення інтер’єрів приміщень різного 
призначення О. Саєнко поряд з професійними знаннями, набу
тими у майстерні професора В. Кричевського, виявив розуміння 
народного мистецтва, зокрема орнаментики, різних його форм 
відповідно до нових завдань і потреб (конструювання меблів, 
ткацтво, вибійка, кераміка), прагнення гармонійно поєднати все 
в одне ціле, створивши єдине духовноестетичне середовище, 
що й є основою українського стилю. Готуючись до захисту дип
ломної роботи, Саєнко проходить стажування на Чернігівщині. 
У листі до В. Кричевського повідомляє: «Я вже зробив декілька 
зарисовок типових хат та їх внутрішнього вигляду. Буду ходити 
по селах шукати хати, клуні, подвір’я, внутрішнє облаштування, 
одяг. Я  думаю, що треба змалювати ще старі церкви, будинки, 
хати, вітряки на Чернігівщині...» [2].

На захисті дипломної роботи «Проект оформлення сільради» 
1928 року вони були представлені на огляд («Інтер’єр селянської 
хати, 1926; «Проект внутрішнього вигляду хати. Чернігівщина, 
1927; «Внутрішній вигляд хати Ганни Барвінок на хуторі Мотро
нівка», 1927).

Після закінчення художнього інституту О. Саєнко на запро
шення В.  Кричевського бере участь в оформленні Історичної 
секції ВУАН у Києві. Монументальні панно «Козак Мамай», «Не
вільники», виконані в техніці мозаїчного набору соломою, були 
досконалими за тематичною спрямованістю, національними 
ознаками, стилістичною довершеністю, витриманими в компо
зиції і колориті, чітко визначили подальший шлях художника 
монументальнодекоративного мистецтва.
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О. Саєнка завжди вабила історична тема своїми драматични
ми колізіями, можливістю зануритись у глибини народної стихії, 
зрозуміти та виразити силу людського духу в переломні періо
ди історії. Вагомою у мистецькій спадщині митця є серія творів, 
присвячена визвольному рухові, боротьбі українського народу 
за своє визволення й незалежність, видатним ватажкам його ге
роїчних звитяг («Запорозька Січ», 1921, «Запорожець», 1928; Се
мен Палій на коні», 1966–1967, «Іван Сірко», 1967», «Гомін, гомін 
по діброві», 1983–1984).

Оцінюючи творчість Саєнка на історичну тематику, Н. Велі
гоцька наприкінці 1960х років писала: «У Саєнка відвертим стає 
національний патріотизм,  – він створює образи героїв історії 
України. Рух і статика у них, репрезентативність і якась особлива 
“живість”. Складнішою стає його палітра. А солома – ніби стру
мені його душі, що упродовж всього життя становили якусь ди
вовижну експресіоністичну тему з варіаціями, котра є уособлен
ням вселенської гармонії. Останнім часом Саєнка приваблюють 
образи винятково героїчного плану. Вирішує він ці образи уро
чистомонументально. Саєнко – небагатослівний, він ніколи не 
розповідає, а дає змогу відчути образ» [4].

При створенні циклу творів на тему «Козаччина» митець ак
тивно користувався літературною спадщиною П. Куліша, пере
читуючи його твори  – «Чорна рада», «Історичні оповідання»  – 
«Хмельнищина» і «Виговщина».

Особливе місце у творчості О. Саєнка посідає шевченківська 
тематика. Образ Шевченка завжди був наскрізною темою у до
робку митця – серія портретів зароджувалась в 1920ті роки ще 
в стінах Української академії мистецтва (Тарас Шевченко, 1920, 
дереворит; «Тарас Шевченко пише вірші», 1921, рисунок; «Тарас 
Шевченко, 1922, акварель; «Пам’ятник Тарасу Шевченку», 1925) 
і пройшла через все його творче життя («Портрет Т. Г. Шевчен
ка, 1933–1939, 1958, 1973, мозаїка соломою; «Реве та стогне Дніпр 
широкий», 1965, мозаїка соломою).

У 1930–1950х роках митець працює над серією творів, які ви
ношував багато років. Ці твори присвячені перебуванню Тараса 
Шевченка на чернігівській землі, зокрема в Борзні та її околи
цях, у друзів – П. Куліша, Г. Барвінок, В. Білозерського, В. Забіли. 
Понад 100  малярських полотен, акварелей, графічних аркушів 
та рисунків відтворюють сцени зустрічей поета з українськими 
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діячами культури, із селянами. До творення цієї серії митця на
дихало особисте знайомство з Г. Барвінок, її оповіді про «стар
шого боярина» Т. Шевченка при її одруженні з П. Кулішем, това
ришування з ним, а також спогади очевидців тих далеких подій. 
Велику роль відіграли документальні й етнографічні матеріали, 
зібрані під час подорожей Борзнянщиною у 1920–1922 роках, за
рисовки історичних місць, де бував Т.  Шевченко. У  роботі над 
серією О. Саєнка надихали твори П. Куліша, його видання з іс
торії, життя і культури народу, його патріотичний дух і любов 
до України. Майже щорічно на Св. Пантелеймона він вшанову
вав пам’ять славних діячів української культури в Мотронівці – 
П. Куліша, Г. Барвінок, В. Білозерського. Про це згадує у своєму 
листі вчитель Олександр Бондарівський: «У роки НЕПу щороку 
Саєнко носив картину на панахиду по Паньку Кулішу в х. Мо
тронівку, бо дійсно 5 чи 4 роки сходились тисячі людей з Борзни 
й навколишніх сіл як Оленівки, Кінашівки й повіту, Ніжина й на 
високому дерев’яному хресті привішувалась картина праці Ва
шого тата «Як волами везли домовину П. О. Куліша» (копія кар
тини А. Ждахи, яку виконав О. Саєнко, – прим. авторів) [2].

Приїзд Т.  Шевченка 1847  року на весілля П.  Куліша і Олек
сандри Білозерської відтворено в картинах «Борзнянським шля
хом» (1938), «Виїзд Т. Шевченка з Борзни на весілля до хутора 
Мотронівка» (1947), «Тарас Шевченко і Василь Білозерський по 
дорозі до хутора Мотронівка 1847  року» (1947), «Садиба Біло
зерських на хуторі Мотронівка» (1947), «Приїзд Т. Шевченка до 
хутора Мотронівка в 1847 році» (1947).

На весілля Шевченко був запрошений за старшого боярина. 
«Найдорожчим гостем у мене був Шевченко, який і тримав ві
нець мій при вінчанні, – згадував П. Куліш. – Я намагався надава
ти йому всіляку повагу для того, щоб показати малоросійським 
панам, що ні чини, ні багатство, а особисті достоїнства я ціную в 
людині, а жінка подарувала йому квіти, якими було прикрашене 
її волосся...» [9].

Пізніше, 1857 року, Шевченко з приязню напише: «Меланхо
лійна пісня (Ой зійди, зійди ти, зіронько та вечірняя) нагадала 
мені той вечір, коли я співав оцю чарівну пісню у два голоси з 
молодою жінкою Куліша на їхньому весіллі тяжкого 1847. Чи я 
побачу ще оту прекрасну українку? Чи заспіваю з нею оцієї за
душевної пісні?» [16].
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У  кількох творах Саєнко зображує, як Шевченко після ве
сілля спілкується з родиною Білозерських («Тарас Шевченко 
у колі родини Білозерських», 1947), зустрічі поета з гостями і 
місцевими жителями, як читає свої поезії («Тарас Шевченко на 
хуторі Мотронівка», 1940), ділиться переживаннями за долю 
України, закликає до боротьби («Полум’яне слово Тараса Шев
ченка», 1939). В окремих роботах митця Шевченко як етнограф 
зацікавлено розглядає українські кахлі в будинку Білозерських 
(«Тарас Шевченко зацікавився українськими кахлями», 1947) та 
господарює («Тарас Шевченко на хуторі Мотронівка (розгрібає 
сніг), 1923 (1947), («Тарас Шевченко рубає дрова», 1923 (1947), 
«Тарас Шевченко напуває волів», 1923 (1947) і, врешті, проща
ється з хуторянами, від’їжджаючи, після короткого перебування 
в Мотронівці в родині Білозерських та подружжя Пантелеймона 
Куліша і Олександри Білозерської («Від’їзд Т. Г. Шевченка з ху
тора Мотронівка в Борзну», 1924 (1947), «Прощання з Тарасом 
Шевченком на хуторі Мотронівка», 1932. Серед творів митця 
1940х років є погруддя П. Куліша, вирізьблене з дерева, яке нині 
зберігається у Музеї Олександра Саєнка в Борзні.

Серія творів О. Саєнка, присвячена перебуванню Шевченка у 
його славних земляків, на його батьківщині, Борзні та її околи
цях, пронизана щирою шаною і любов’ю до поета, в ній передані 
настрої, атмосферу, побут людей, оформлення житла, архітекту
ра того часу. У цих творах О. Саєнко виступає як художник та 
історикетнограф, що намагається зберегти історичні факти та 
пам’ятки для нащадків.

Отже, О. Саєнко увійшов до історії українського мистецтва як 
визначний художникмонументаліст чіткої національної озна
ченості, новатор, глибоко пов’язаний з народною культурою. 
Митець створив свій самобутній неповторний стиль, ознаками 
якого є монументальне узагальнення форми, звернення до на
родного мистецтва як образної пластичної структури, декора
тивна орнаменталізація, лаконізм колориту, лірикоепічне зву
чання художніх образів.

Визначні досягнення в українській образотворчості митця 
стали можливими невпинній і послідовній професійній освіті у 
видатних педагогів, чистій й світлій любові до України, її народу, 
славної звитяжної, часом трагічної, історії з її поступами у борні 
і перемогами.
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Високі патріотичні почуття до своєї землі формувались як 
світогляд митця у середовищі, де панували висока культура 
спілкування, мудра родинна педагогіка з моральноетичними 
засадами, шанобливе ставлення до української літератури, зо
крема творчості таких видатних постатей як П. Куліш, Т. Шев
ченко, Г. Барвінок. Із часом правдиве слово і дії справжніх укра
їнців проросли у національному мистецтві Олександра Саєнка 
і стали гідним пошануванням пам’яті осяйних імен української 
культури. 
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Лідія Корній 
(Київ)

ПАсіонАрність миколи лисенкА  
тА Його роль в укрАїнському  

нАціонАльно-культурному відродЖенні 
другої Половини хіх – ПоЧАтку хх століття

Незважаючи на існування в українському музикознавстві значної кіль
кості досліджень про М. Лисенка, ще належним чином не оцінена його твор
чість, а  також характерні риси його особистості. До цього часу спеціально 
не розглядалися пасіонарні риси особи М. Лисенка, які були йому властиві. 
Мета моєї доповіді – розглянути постать М. Лисенка з погляду того комплек
су якостей, які психологи пов’язують з пасіонарністю.

 
Despite of the presence of a considerable number of studies about M. Lysenko 

in Ukrainian musicology, his works and typical traits of his personality are not still 
estimated duly.  The personal features of M. Lysenko have not been studied yet. 
Thus, the article is aimed to consider M. Lysenko personality according to a set of 
traits, which psychologists connect with the passionarity.

Митець, наділений талантом, прагне вільно творити, і  на 
цьому шляху немає бути йому жодних перешкод. Водночас, на 
творчості митця позначається його час та епоха, у якій він тво
рить. Крім того, митець є часткою своєї нації / народу, і це по
різному може впливати на нього як особу та його творчість. Про
те, як засвідчує історія мистецтва, в одних випадках для творця 
найважливішим був його мистецький світ, його мистецьке «его», 
а  інші заангажовувалися проблемами свого народу, своєї нації. 
Тому й досі актуальною для дослідження в українському музико
знавстві та українській культурології є проблема постаті митця 
на скрижалях історії українського народу.

українське музикознавство:  
вітчизняні та міжнародні виміри
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ХІХ століття у зв’язку з активним розвитком націй та націо
нальновизвольними рухами породило новий тип митця, який 
виходить за межі своєї творчості, ставить перед собою вищу 
мету – служіння своєму народові, і заангажовується його проб
лемами. Цей шлях часто був устелений не трояндами, а тернами. 
Це стосується, зокрема, й української культури, яка розвивалася 
в умовах «бездержавності», несвободи, національного пригні
чення, що були на заваді її існування та розвитку. Стан «бездер
жавності» в Україні тривав протягом усього періоду, коли жив 
і творив М.  Лисенко, тобто в другій половині  ХІХ і на почат
ку ХХ ст.

В  українському національному русі з 60х  років ХІХ  ст. і  до 
перших десятиліть ХХ  ст. значною була роль гуманітарної 
сфери. Цей період дістав назву «національнокультурне від
родження».  Активну участь у ньому брали видатні особистос
ті – письменники, історики, етнографи, мовознавці, і серед них – 
видатний музикант і композитор Микола Лисенко. Дослідники 
характеризують його як класика української музики, творця но
вого національного стилю. Однак досі немає досліджень, які б 
розглядали риси особи митця. Важливо, що М. Лисенко багато 
зробив не тільки для української музики, але він, поряд з того
часними видатними українськими діячами, піднімав українську 
культуру із занедбаного стану, прокладав нові шляхи і став «ін
тимною силою» українського руху (за визначенням Сергія Єфре
мова). Активна діяльність митця була зумовлена особливостями 
його особистості. У цій статі ми вперше робимо спробу обґрун
тувати таку особливість психіки М. Лисенка, як пасіонарність.

Поняття «пасіонарність» увів у науковий обіг Лев Гумільов у 
70х роках ХХ ст. для теорії етносів. Він тлумачить це слово як 
похідне від латинського  passion  «пристрасть» і  вважає пасіо-
нарність «рисою психічної конституції людини» з підвищеним 
рівнем енергії, яку вона  використовує цілеспрямовано,... не
переборне внутрішнє прагнення  до діяльності, спрямованої на 
здійснення якоїнебудь мети» [3, c. 33]. Він відзначає, що пасіо
нарність окремої людини може породжувати подвиги і злочини, 
творчість і руйнування, благо і зло, виключаючи тільки байду
жість [3, с. 33].

Явище пасіонарності зацікавило різні науки – генетику, психо
фізіологію, соціологію, політологію, культурологію, педагогіку  
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та  ін. Однак особливий інтерес воно викликало в психології, 
адже ця наука вивчає властивості особистостей. У  досліджен
нях психологів існують різні погляди на сутність пасіонарності й 
констатується відсутність єдиної теоретичної позиції щодо цьо
го явища [4, с.  115]. Однак дослідження психологів уже визна
чили типовий поведінковий комплекс пасіонарної особистості. 
Відзначається, що це такі властивості психіки та якості особис
тості,  які забезпечують її активну життєву позицію, підвище
не прагнення особистості до активної діяльності, найчастіше 
спрямоване на суспільні цілі, на вдосконалення особистості та 
суспільства. Пасіонарним особистостям властива цілеспрямова
ність, здібність до подолання перешкод, компліментарність, роз
винена інтуїція, конструктивна агресивність, емоційність.

Пасіонарність, яка може проявлятися на різному рівні, може 
визначатися певними генетичними та психофізіологічними 
особ ливостями людини [1, 2], але вона залежить і від вихован
ня, від впливу оточення та різних інших обставин [10].  Пасіо
нарії можуть мати високий рівень агресивності, бо серед них є 
завойовники територій, полководці, вожді воїнів та ін., але вона 
для них є тільки засобом для зміни ситуації у розвитку етносу 
[15]. Пасіонаріям властива жертовність, низький рівень цінності 
власного життя. Вони готові пожертвувати собою заради блага 
інших людей. Їм також притаманна позитивна компліментар
ність, бо вони відчувають спорідненість зі своїм етносом і від
повідальність за його долю. Вони прокладають нові шляхи в лі
тературі, мистецтві та інших галузях. Пасіонарні особистості від 
народження темпераментні [15]. Вони активні в соціальному й 
культурному житті. Своєю бурхливою енергією пасіонарії здатні 
здійснювати різні перетворення і навіть революції. Якщо в на
роду / нації з’являється певна кількість пасіонаріїв, вони своєю 
енергійністю можуть порушувати інерцію «болота» і  вплинути 
на інших членів спільноти [10].

Які ж риси особистості М. Лисенка дають підставу віднести 
його до пасіонаріїв? Джерельним матеріалом для з’ясування цьо
го нам стала музична творчість М.  Лисенка, його виконавська 
діяльність, епістолярій, мемуаристика.

За свідченням родича М. Лисенка та його найближчого при
ятеля М. Старицького, композитор мав такі вроджені риси ха
рактеру, як наполегливість і впертість, які проявлялися вже в 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



166

дитинстві. На думку Старицького, вони «прислужилися йому в 
життєвій боротьбі з ворогами його світогляду» [14, с. 12].

Для появи пасіонарних рис особистості М.  Лисенка могли 
бути також і генетичні передумови, адже композитор походив з 
козацького роду, тому не виключено, що саме звідти його рішу
чість, сміливість, прагнення до волі. Козацька тема та ідея націо
нальної волі пронизує всі жанри творчості композитора.

Цілеспрямована, активна діяльність М.  Лисенка була зумов
лена його відданою любов’ю до свого народу / нації. Композитор 
називав себе «глибоким, гостро пересвідченим патріотом» [9, 
с. 272]. М. Старицький писав, що «полум’яна любов до вітчизни, 
яку він завжди відкрито сповідував, стала причиною всіляких го
нінь, переслідувань Лисенка в усі часи його тернистого життєвого 
шляху» [14, с. 39]. Це глибоке почуття надавало йому енергетич
ної сили для реалізації мети і завдань, які він ставив перед собою. 
Вищою метою для нього було піднесення української культури із 
занедбаного стану до належного рівня. Саме тому його діяльність 
не обмежувалася тільки музичною сферою. Разом з тогочасними 
українськими гуманітаріями, представниками «Київської грома
ди» він працював над проблемами мовознавства, зокрема, над 
словником української мови, виданнями української літератури 
та іншими гуманітарними і громадськими акціями. У  музичній 
сфері ця мета полягала в прагненні  піднести українську музику 
на новий якісний рівень, вплинути на національну свідомість 
українців звучанням високомистецьких зразків цієї музики (на
родної та професійної). Конфліктом до цих прагнень композитора 
була надзвичайно важка й гнітюча суспільнополітична ситуація в 
Україні, створена російським царським режимом. Як свідчать лис
ти, М. Лисенко глибоко страждав і обурювався російською імпер
ською політикою, емоційно викривав жахливу картину всіляких 
заборон, перешкод і зневаги, які стосувалися діяльності його са
мого та інших українських патріотів на ниві української культури. 
Він характеризував це як «тяжкі часи, агонічні часи утиску», «по
лон вавилонський» [6, с. 180; 7, с. 181].

«Ідея добра до вітчизни» була рушійною силою, яка надава
ла йому активності, динамічності, відчуття відповідальності за 
долю України та її культури. 

Після закінчення Лейпцизької консерваторії її професори реко
мендували М. Лисенкові стати концертуючим піаністом і виступа
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ти в різних країнах Європи. Стосовно виконавської кар’єри він за
значав: «При своїй волі і любові до праці я міг би добитися коли не 
блискучого, то доброго міцного становища у виконавському світі. 
Але знав і те, що моя рідна музична культура – ще не займане ніким 
поле, якому потрібен свій орач і сіяч. Йому я й замислив присвяти
ти свої скромні сили» [5]. Це був свідомо обраний складний шлях.

В активній самовідданій праці М. Лисенко постає як універ
сальна особистість, адже в його особі поєднався композитор, 
піаніст, диригент, педагог, фольклорист, громадський діяч. Ха
рактерними особливостями його діяльності були активність, 
ціле спрямованість, самовідданість, що належали до поведінко
вого комплексу пасіонаріїв.

Для життєздатності національної музичної культури необ
хідні три найважливіші складники: музична композиторська 
творчість на належному професійному рівні з виразною націо
нальною й індивідуальною ідентичністю, музичне виконавство 
та  національна музична освіта. Саме в цих трьох напрямках 
М.  Лисенко здійснив великий прорив і прокладав нові шляхи, 
що також характерне для пасіонарної особистості.

М.  Лисенко був першим  з українських композиторів, котрий 
відстоював необхідність створення високопрофесійної національ
но увиразненої української музики з тим, щоб вона була «впізна
вана» і цікава світові. Він, як й інші європейські романтики, вва
жав, що національну виразність музиці надасть використання 
фольклорних джерел. М. Лисенко усвідомлював, яким неоцінен
ним народнопісенним скарбом володіє український народ. Він за
писував чимало народних пісень і залучав до цього широке коло 
української інтелігенції. У  результаті такої багаторічної роботи 
було записано й збережено півтори тисячі українських народних 
пісень і здійснено понад 500  їх аранжувань майже з усіх жанрів 
українського музичного фольклору. Композитор уперше здійснив 
нотні записи українського епосу – дум від кобзаря Остапа Вере
сая. Таким чином, велика заслуга М. Лисенка полягає у збережен
ні скарбів української народнопісенної творчості, оприлюдненні 
цього багатства і виконанні народних пісень у концертах під ору
дою композитора для широких верств населення України.

У композиторській творчості М. Лисенко створив яскраво са
мобутній національний стиль, модель національного романтич
ного стилю, що мало велике значення для майбутніх поколінь 
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композиторів. У контексті значних здобутків європейських ком
позиторів різних національностей створення української музи
ки, високопрофесійної та національно ідентичної, було нелегкою 
справою, і в цьому Лисенкові допомагав не тільки його талант, 
а й патріотичні переконання, сила духу, віра у свою справу, ціле
спрямованість у досягненні мети. 

Не менш важливим було також друге завдання композито
ра, музичновиконавського спрямування – ознайомити широке 
коло слухачів на теренах Лівобережної України з багатствами 
української музики і такими концертами пробудити їхню націо
нальну свідомість.

Через послідовну русифікаторську політику царського само
державства українська музика в містах України не звучала. Дола
ючи заборони та переслідування, М. Лисенко майже півстоліття 
організовував хорові концерти, хорові подорожі, камерні кон
церти, у яких брав участь як піаніст і диригент. Софія Русова у 
спогадах писала, що «Лисенко був живим уособленням боротьби 
за визволення України. Його концерти ширили цю ідею в серцях 
людей найменше свідомих. Куди б він не приїздив із своїм хором, 
скрізь прокидалось прибите російськими переслідуваннями на
ціональне українське почуття, починала лунати українська мова, 
українська пісня» [13, с. 171]. Збереглися документи, які свідчать 
про те, що концерти М. Лисенка були під пильним оком жандар
мерії [11, c. 227–228]. Тому така діяльність вимагала сильної волі 
й мужності та впевненості в правоті своєї справи. 

В  умовах панування в Україні російської музичноосвітньої 
системи важливо було також створити українську національну 
музичну освіту. І  тут М.  Лисенко був першим: створивши му
зичнодраматичну школу в 1905 році, він розпочав національну 
музичну освіту в Україні.  Таким чином, митець був зачинате
лем усіх названих нами трьох напрямків, які мали забезпечити 
повно цінне функціонування української музичної культури.

Виходячи зі змісту листів М. Лисенка до багатьох адресатів, 
можна зробити висновок, що він був організатором і виконав
цем багатьох культурних заходів, які здійснювали громадівці, 
зокрема, вшанування пам’яті І.  Котляревського і відкриття в 
Полтаві йому пам’ятника (1898 р.), урочистостей з нагоди юві
лею Т. Шевченка (50річчя від дня його смерті, 1911 р.); видання 
творів П. Куліша, «Кобзаря» Т. Шевченка та багатьох ін.
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Різновекторна гуманітарна діяльність М.  Лисенка вимагала 
титанічних зусиль і ускладнювала його приватне життя. У цьому 
проявлялася типова для пасіонаріїв жертовність. М. Cтарицький 
відзначав: «Сила переконання і глибокий патріотизм, для якого 
Лисенко пожертвував усім – матеріальним успіхом, славою і на
віть особистим щастям, підносять його біографію до загально
людського інтересу і по справедливості ставлять його в ряди ге
роїв людського духу» [14, с. 39].

Листи М. Лисенка та спогади про нього свідчать, що агресив
на поведінка, яку психологи приписують пасіонарним особис
тостям, не була йому властива. Сучасники відзначали привабли
ві якості особи М. Лисенка, такі як «лагідність», «кришталевість 
душі» (О. Пчілка) [12, с. 139]. Ось який психологічний портрет 
М. Лисенка подає Софія Русова у своїх спогадах: «Така була його 
мила вдача, що любили його люди. Щось дитяче, чисте, часом 
наїв не, часом жартівливоіронічне, що всіх вабило й прихиляло 
до нього. Особливо та його пошана, коректність, з якою він ста
вився до всякої людини» [13, с. 172].

Однак М. Лисенко міг бути непримиренним, міг емоційно ви
словлюватися, коли його обурювала байдужість, бездіяльність 
українців стосовно громадських та культурницьких справ  [8, 
с. 441–442].

Підсумовуючи, можна сказати, що завдяки своїй пасіонарнос
ті та альтруїстичному служінні Батьківщині М. Лисенко успішно 
реалізував ті актуальні завдання, що стояли перед українським 
суспільством та українською культурою у другій половині ХІХ – 
на початку ХХ ст. Він разом з українськими патріотичними куль
турними діячами заклав міцний фундамент для розвитку укра
їнської культури ХХ ст.
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Ірина Зінків  
(Львів)

ліроПодіБні гуслА  
слов’янського середньовіЧЧя:  
Пошуки вихідного ПрототиПу

Стаття присвячена вивченню та досвіду реконструкції маловідомих 
слов’янських археологічних інструментів типу лір (ліроподібних гусел) та їх 
іконографії VІ–XIII ст. Ці інструменти існували в музичноінструментальній 
практиці південних, західних та східних слов’ян. Уперше до наукового обігу 
впроваджено українські середньовічні гусла XII ст. (Звенигородські), а також 
іконографічні джерела із зображеннями ранньослов’янських (антських) гу
сел кінця VI–VII ст. Доведено, що їх вихідним прототипом, як і деяких євро
пейських лір особливої форми з території Північної, Західної та Південної 
Європи, був скіфосарматський і аланський інструмент, що зберігся у євро
пейських народів з огляду на тривалі міжетнічні контакти.

This article is dedicated to the studying and the reconstruction experience of 
littleknown Slavic archaeological instruments such as lyre (lyrelike huslas), as 
well as their iconography of the VI–XIII centuries. These instruments have existed 
in the musical and instrumental practice of the Southern, Western and Eastern 
Slavs. Ukrainian medieval huslas of the XII century (Zvenyhorod), as well as the 
iconographic sources with the images of Early Slavic (Antes) huslas of the late VI–
VII centuries are introduced into scientific circulation for the first time. It is proved 
that the ScythianSarmatian and Alanian instrument, preserved by the European 
nations due to longterm interethnic contacts, is considered as their initial proto
type, as well as certain special shape lyre from the territory of the Northern, Wes
tern and Southern Europe.

Взаємозв’язок історикокультурних процесів європейського 
середньовіччя – одна з глобальних проблем гуманітарних наук 
сучасності. Глибинні традиції середньовічних народів та етносів 
виростали на підмурках давніх цивілізацій минулого, що змі
нювали одна одну впродовж тисячоліть, не тільки привносячи в 
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культуру щось нове, неповторне, а й всмоктували елементи по
передніх автохтонних форм культури. Вивченню цих етнокуль
турних процесів сприяють об’єднані зусилля сучасної археоло
гії, антропології, палеоетнографії, порівняльного мовознавства, 
мистецтвознавства, а  останнім часом  – музичної медієвістики, 
зокрема тієї її галузі, що досліджує давні музичні артефакти – ін
струменти та їх іконографічні зображення – музичної археології. 

Щоб збагнути часопростір функціонування давнього музич
ного інструмента, необхідно розглядати його не як окреме явище 
культури, а осягнути його як цілісний динамічний організм того 
чи іншого етносу, що містить інформацію про складні космого
нічнорелігійні, а отже, й ідеологічнополітичні уявлення окре
мих цивілізацій та культур. Якщо йдеться про музичний інстру
мент як археологічну знахідку, артефакт культури, це завжди 
стає справжньою науковою сенсацією, адже «викопні» музичні 
інструменти чи їх фрагменти належать до тих поодиноких рари
тетів, за якими інколи вдається реконструювати окремі пласти 
музичної культури, встановити взаємозв’язок різних культур
них традицій, зрозуміти механізми взаємодії в них різних ет
нічних субстратів. Відомо, що музичний інструмент є симуль
танним артефактом матеріальної і духовної культури народу, 
що його створив. До сфери матеріального належать особливості 
морфології різновидів однотипних музичних інструментів, що 
існували в музичній практиці середньовічних етносів, до сфе
ри духовної – взаємозалежність особливостей форми, окремих 
етнічно відмінних конструктивних вузлів та оздоблення інстру
ментів, сукупність яких містила знаковосимволічні коди тієї 
історичної доби, із закладеними в них міфічнорелігійними та 
ідеологічними установками. Особливості форми і морфології 
цих інструментів також вказують на конкретні ретроспективні 
напрями пошуків їх вихідних прототипів, які не завжди мож
на виокремити на основі типологічно спільних ознак. Відтак їх 
реконструкцію доцільно проводити, спираючись виключно на 
генетично споріднені синхронні й діахронні аналоги. Паралелі 
з останніми іноді дають неочікувані результати. Ретроспектив
не вивчення генетично споріднених інструментів уможливлює 
встановлення витоків окремих їх типів і форм, конструктивних 
«втрат» первісної семантики (унаслідок релігійноідеологічних 
змін) та набуття нової в історично змінених умовах 1, зрештою, 
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виявлення шляхів міграцій окремих етносів у ранньому серед
ньовіччі та зони взаємодії різних племінних союзів і етносів, що 
формувалися з огляду на міграційні процеси. 

Звернімося до середньовічних лір, знайдених на теренах се
диментації слов’янських племен. У середньовічних слов’янських 
етносів зберігся реліктовий тип струнного інструмента, вито
ки якого сягають давньоіранського (скіфосарматоаланського) 
часу. Він засвідчений археологічними знахідками в місцях дис
персійного розселення слов’ян територією всієї Європи (до лінії 
Балтійське – Адріатичне море). 

Дотепер пошуками генези цього окремого типу слов’янських 
гусел ніхто з дослідників спеціально не цікавився. Тому спробує
мо розглянути генетичні витоки та встановити вихідний прото
тип цих інструментів.

Уперше ліроподібні гусла 2 слов’ян згадані в «Історії» Феофі
лакта Симокати (кн. VI, розділ 1–2, оповідання «Маврикій і три 
слов’янина»), VI  ст.  н.  е. В  оповіданні йдеться про затримання 
прикордонними службами Візантії у 591  році трьох слов’ян, 
які прямували до аварського хана з дипломатичною місією. За 
слов’янською традицією, вони йшли з усним повідомленням, 
яке, очевидно, співали або промовляли за типом розспіваної 
рецитації, яку супроводжували грою на струнному музичному 
інструменті  [6, с.  111]. Візантійці назвали інструменти слов’ян 
двічі кіфарами і один раз – лірами, відповідно до власної музич
ної практики, відомої ще із часів Давньої Греції. Очевидно, греки 
так назвали інструменти слов’ян тому, що їх форма й конструк
ція була їм добре відомою ще від часів еллінізму. Однак напри
кінці VІ ст. в музичному інструментарії Візантійської імперії цих 
інструментів, що репрезентували культуру язичницької Греції, 
вже не існувало. Це було викликане ідеологічнорелігійними 
мотивами, передусім запровадженням християнства. Можливо, 
саме із цих причин грецькі ліри не потрапили до музичного ін
струментарію середньовічної Європи. 

Про існування у слов’ян інструментів, подібних до грецьких 
лір та кіфар, свідчить унікальна знахідка найбільш ранніх їх зо
бражень, датована кінцем VІ – початком VІІ ст. Кілька фігурок із 
зображеннями цих інструментів було виявлено у Велестинському 
скарбі, знайденому археологами в с. Велестино у Фессалії (Греція) 
1909 року (іл. 1 а, б). Інструмент складається з плаского корпусу, 
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двох стояків різної довжини та фігурної поперечки, що їх з’єднує. 
Різні за розмірами стояки й поперечка у верхній частині інструмен
та утворюють форму крила. На нижній частині корпусу вирізано 
зображення птаха. На думку Д. Дутка, знайдені фігурки є культо
вим набором амулетів слов’янського волхва [3, c. 351]. Архео логи 
відносять цей скарб до ранньослов’янських старожитностей, ува
жаючи, що в ньому переплелися автохтонні слов’янські риси з 
впливами аварів (кочовиків) та візантійської культури. Вперше ко
лекцію з 21 бронзових фігурок (7 антропоморфних і 14 зооморф
них) опублікував німецький дослідник Й. Вернер, який зарахував 
їх до єдиного культурного стилю, що об’єднує їх з аланськими 
(іранськими), аварськими та візантійськими старожитностями, 
зокрема з антськими пальчастими фібулами та фігурками з т. зв. 
Мартинівського скарбу. Він уважав, що вони належать культурі 
слов’янського племені велегезитів, яке в той період розселилося у 
Фессалії, і відображають їхніх богів та священних тварин. В. Сє
дов відніс фігурки до «знахідок антського типу» [9], пов’язуючи їх 
із заселенням Балканського півострова слов’янами із Середнього 
Подунав’я в останні десятиліття VI – на початку VII ст., у час черго
вих кліматичних змін (посух), що гнали слов’ян до границь Східної 
Римської імперії  [1, с.  145]. Подібні за стилем фігурки археологи 
виявили в розкопках з території України, в Подунав’ї (на аварських 
ремінних бляхах), у Хорватії, а також у Нюдамі (Ютландія, сучасна 
Данія і частина Німеччини), де зафіксовано тісні контакти слов’ян 
з ютами та давніми германцями) [1, с. 30]. Майже всі дослідники 
погоджуються, що фігурки колекції виконані під впливом місце
вого, балканського, стилю, глибоко закоріненого в пізньоантичне 
й фракійське мистецтво, і належать до найяскравіших пам’яток за
родження південнослов’янського мистецтва, залишеного творця
ми мартинівської археологічної культури. 

Привертають увагу дві фігурки з Велестинської колекції. На 
одній з них зображено жіноче божество з немовлям (із зооморф
ними рисами  – жабою?). У  правій руці жінка тримає немовля, 
у лівій – гусла (іл. 1 а). Її зображення подав у статті македонський 
дослідник Н.  Чаусідіс  [13]. Автор уважає, що перша фігурка зо
бражає богинюрожаницю, яка тримає на руках щойно народже
ного бога. Присутність гусел, на думку автора, пов’язує цю фігурку 
з іншою, яка зображає цю саму жінку у звіриному вигляді, з роз
чесаним волоссям та гуслами (іл. 1 б). За Н. Чаусідісом, фігурки  
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втілюють образ дикої русалки (Віли, Самовіли), яка стала матір’ю 
божества й передала йому певні звірині риси  [13]. Д.  Дудко, як 
і Н. Чаусідіс, уважає, що хижак з гуслами – це не лев із гривою, 
а волосата жінка. О. Щеглова називає цю фігурку сфінксом, який 
тримає арфу  [11]. Висуваючи свою версію трактування фігурок 
Мартинівського типу, археолог зауважує, що всі вони пов’язані з 
поширеним у ранньому середньовіччі зображенням мотиву «Да
ниїл з левами». Наявність гусел у фігурок жінок сприймається 
як їхній власний інструмент. Відомо, що в давніх міфах і леген
дах слов’ян гусла завжди були атрибутом чоловічої статі: на них 
грали волхви, віщуникобники, культурні герої, видатні рапсоди 
(приміром, віщий Боян). Тому сам факт зображення гусел у руках 
богині південних слов’ян – Великої богині Землі і Води – Живи 3, 
покровительки прекрасних дівчатвіл, що функційно об’єднували 
«нижній» і «верхній» світи й символізували Світове дерево – ви
глядає дещо дивним. Більш логічним видається припущення, що 
інструмент самій богині не належить. У  даному контексті його 
варто трактувати як знаксимвол. На це вказує відсутність у його 
зображенні фіксатора нижніх кінців струн, що кріпилися з фрон
тальної сторони, на деці в нижній частині корпусу (іл. 2 а, б, в). 
Отже, інструмент зображено тильною стороною. Це свідчить, 
що важливим було не саме відтворення інструмента як такого, 
а його символіки, зображеної на тильній частині корпусу. Таким 
символом є птах. Подібні зображення збереглися на археологіч
них гуслах східних і західних слов’ян (іл.  1  а, 2  в). Відомо, що у 
слов’янській традиції в декорі інструментів зображали сакральні 
символи, інколи – тріадний поділ Всесвіту (іл. 2 в). Птах утілював 
верхній світ. Його зображення бачимо на корпусі гусел ХІІ  ст. з 
Давнього Новгорода, де, на думку дослідників, зображено солов’я 
[10, с. 93]. На честь солов’я (можливо, жерцяволхва) були названі 
гусла «Словіша» [4, с. 72–74]. При уважнішому розгляді зображен
ня вдалося виявити, що птах цей – не соловей. Він радше нагадує 
хижих птахів з родини орлиних, можливо,  – кібця. Хижі птахи 
(орел, сокіл та ін.) були символами сонця та іпостассю сонячного 
божества. Цікаво, що назва птаха (кобець) і елемент ритуального 
одягу волхвівкобників (коба) є спорідненими [4, с. 58]. За пташи
ним польотом волхви здійснювали обряд ворожіння [7, с.  191]. 
Отже, інструмент у руках богині їй не належить. Він містить інше 
повідомлення. Саме із цієї причини важливим було його зобра
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ження тильною стороною. Отже, гусла можуть бути пов’язані із 
символікою божества, якого народила богиня. Зооморфні фігур
ки, зображені на новгородських гуслах ХІІ  ст., на думку дослід
ників, мають зв’язок зі священними тваринами і персонажами 
слов’янської міфології. Лев, птах і солярний знак на гуслах (у фор
мі свастики із заокругленими кінцями) мають безпосередні анало
гії серед окремих фігурок з Велестино (іл. 1 в, 2 в). 

Існування подібного типу гусел засвідчене не лише в півден
них, східних, а й у західних слов’ян, на шляхах їхніх міграцій зі 
Східної Європи в Центральну й Південну. Порівняймо гусла, зо
бражені на велестинських фігурках ранньослов’янського (ант
ського) часу, зі слов’янськими інструментами ХІ–ХІІІ  ст., а  та
кож із лірами сарматоаланського та готського світу. Однотипні 
з велестинськими ліроподібні гусла знайдено на території Поль
щі (Гданськ) і в Давньому Новгороді (іл. 2 а, б). Новгородський і 
ґданський інструменти отримали широкий розголос у наукових 
колах та ЗМІ в 1950–1990х роках. 

На жаль, унікальна українська знахідка, яка мала б стати не 
меншою сенсацією, тривали час залишалася поза увагою інстру
ментознавців, а її зображення ніколи не публікували. Ідеться про 
фрагмент найдавніших українських середньовічних гусел, знай
дений ще 1984  року археологічною експедицією під керівниц
твом професора І. Свєшнікова під час розкопок передмістя літо
писного Звенигорода, міста ГалицькоВолинського князівства, 
розміщеного на території сучасної Львівщини (іл.  2  г). Від по
чатку 1990х років ХХ ст. його зберігають в експозиції Археоло
гічного музею Інституту археології та джерелознавства Академії 
наук України у Львові 4. Типологічно фрагмент можна віднести 
до середньовічних ліроподібних гусел, поширених у Південно
балтійському регіоні (Поморська Польща, Новгородська Русь) 
(іл. 2). На це вказує часткове збереження круглого наскрізного 
отвору у верхній частині інструмента. 

Серед інструментів новгородської колекції типологічно 
близьким до польських гусел є найбільш ранній із збережених 
інструмент  – т.  зв. гусла Словіша (ХІ  ст.). Наскрізний оваль
ний отвір у верхній, розширеній, частині корпусу утворився 
внаслі док трансформації стояків та поперечки. Подібні обриси 
новгородського, польського та звенигородського інструментів, 
спільна для них вертикальна манера тримання та спосіб видобу
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вання звуку 5 дозволяють припустити, що всі вони мали єдиний 
вихідний прототип. Враховуючи історикокультурні контакти 
слов’ян з етносами давньоіранського світу, що панував на тере
нах України понад тисячоліття, таким прототипом був давньо
іранський інструмент типу ліри (іл. 3 а), який через посередниц
тво сарматоаланів (іл. 3 б, в) і готів (у яких також існував цей 
тип лір, іл. 3 г), а згодом антів – слов’янізованих аланів 6 [1, с. 30], 
потрапив до інструментарію не лише слов’ян, германців, котрі 
мали контакти в умовах черняхівської археологічної культури, 
а й народів Західної, Південної та Північної Європи [4, с. 74–78, 
83, 88–89]. Німецький інструментознавець Курт Закс замислю
вався над типологічною належністю давньогерманської ліри [16, 
s. 143] (іл. 3 г). Шукаючи типологічні аналоги до неї, учений не 
звернув уваги на скіфський інструмент із Сахнівської діадеми, 
знайденої 1903 року біля р. Рось (с. Сахнівка, Черкащина, іл. 3 а). 
Саме скіфська ліра стала тією генетичною ланкою, що поєднала 
цей тип інструментів України й Центральної Азії з інструмента
ми Північної, Південної та Центральної Європи. 

Однотипні ліроподібні інструменти існували в іраномовних 
аланів (іл. 3 б, в), про що свідчить археологічна знахідка алано
гунського часу – пряжказастібка з гемою, знайдена на території 
України (Запорізька обл., урочище Макартет, іл. 3 б), на якій, по
ряд з фігуркою чоловіка, відтворено ліроподібний інструмент, що 
існував в аланському середовищі в ІV–V ст. н. е. [5, с. 231]. Подіб
ний інструмент алани використовували в музичній практиці і в 
пізніший час: його зображення збереглося на кам’яному рельєфі 
аланського гробівця VІІІ–ХIV ст., знайденого археологами у При
кубанні поблизу р. Кривої (іл. 3 в) [8]. Загальновідомим є вплив 
скіфосарматської культури на культуру слов’янських племен, зо
крема полян, яких окремі дослідники трактують як слов’янізоване 
сарматське плем’я. Д.  Дутко зазначив, що слов’яни запозичили 
від степових іранців не тільки епічні сюжети, а й їх окремі еле
менти та героїв [3, c. 492]. Зокрема, автор провів паралелі між об
разом сонячного героя нартівського епосу Уастирджи і Ярилом 
із слов’янської міфології. Зазначимо, що епітет «яровчаті», який 
часто трапляється в билинах та слов’янській уснопоетичній тра
диції, імовірно, уживали не тому, що гусла слов’ян виготовляли з 
явора, – вони символізували сонячного бога Ярила. Лев у слов’ян 
і народів іранського кола був символом Героя, «верхнього» світу, 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



178

солярним символом. На фігурках левів з Велестинського скарбу 
нанесені солярні символи. Гусла в лапах лева (іл. 1 в) також позна
чені солярною символікою, запозиченою від скіфосарматського 
світу. Втілення Велеса, богапокровителя звірів та мистецтв, в об
разі лева дозволяє припустити, що перед нами – його унікальне 
зображення з гуслами, символом «верхнього» світу. Згадаймо, що 
атрибутом Бояна, Велесового онука, також були гусла, подібні до 
зображених на фігурках Велестинського скарбу [4, с.  102–103]. 
Можна висловити припущення про різне семантичне наванта
ження єдиного за змістом сюжету. Фігурка богині зображена з 
новонародженим богом Велесом у подобі тварини. На загальному 
рівні цей сюжет можна трактувати як втілення тричленної будови 
слов’янського Всесвіту, де жіночий образ є символом Землі і Води 
(нижня зона Космосу), народжена звіроподібна істота – Велес – 
«середнього» світу людей і тварин, а гусла – світу богів, сонячного 
Ярила. У  цьому контексті фігурка леваВелеса з гуслами втілює 
«середню» (лев) і «верхню» (гусла у формі крила із зображенням 
птаха) зони Всесвіту. Волхв, якому належали ці культові фігурки, 
уважався нащадком Велеса, від якого пішли жерці – Велесові ону
ки, співці епічних переказів.

Повертаючись до пошуків генетично спорідненого, вихідного 
прототипу ліроподібних гусел, вкажемо на довготривалі культур
ні контакти алан як безпосередніх нащадків скіфів і сарматів, які 
існували у ІІІ–ІV ст. з германськими племенами остготів у Північ
ному Причорномор’ї. У добу Великого Переселення народів части
на аланських і германських племен подолала шлях від Азовського 
моря через європейський Лісостеп, Балкани, Північну Італію, Іс
панію, Португалію до Північної Африки. Зображення інструмен
та подібної конструкції знайдено археологами на території Іспа
нії (поблизу Сарагоси), датоване VIII–ІХ ст. (іл. 3 д) [12]. Одне з 
остготських племен – герули (разом із сарматами й норвезькими 
племенами) – заселяло Ісландію (іл. 3 е). Цими міграціями можна 
пояснити спосіб проникнення ліроподібних інструментів на тери
торію Західної, Центральної та Північної Європи. 

Зазначимо, що картографування нами ареалу розповсюджен
ня давніх ліроподібних інструментів територією Євразійського 
континенту виявило цікаву закономірність. Шлях просування 
давньоіранських (скіфосарматських, аланських) і давньогер
манських племен з території Центральної Азії на терени Східної 
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 Європи на Північ (за середньовічними картами – північний схід) 
до Ісландії та Західної Європи, показало, що саме на цьому шля
ху зафіксовані археологічні та іконографічні пам’ятки цього типу 
лір [4, с. 332, схема № 1]. Шлях пролягав через територію України, 
її причорноморські степи, де понад 300 років (ІІ–ІV ст. н. е.) іс
нувало королівство Германаріха – союз остготських племен, які в 
добу Великого Переселення народів, разом з гунами і слов’янами, 
мігрували в Центральну й Північну Європу. Культурноасимі
ляційні процеси германців з іншими субстратами черняхівської 
археологічної культури (фракійцями, русами, слов’янами, сар
матоаланами) відзначають багато дослідників (Г.  Вернадський, 
В.  Абаєв, Є.  Мелетинський та ін.). С.  Стурлусон, який уперше 
записав давньогерманський епос «Едда», уважав степи Задоння 
батьківщиною давньоскандинавської культури, де формувалася 
її міфологія. Тривале проживання асів на схід від Дону (Танаї
су) зафіксувала «Сага про Інглінгів». Задонські землі, ще задовго 
до С.  Стурлусона, називали «Велика Світьод» (Велика Швеція). 
Пам’ять германських племен про їх південну батьківщину відо
бражена в ісландських сагах, досліджених Ж.  Дюмезілем [14], 
який довів, що формування вагомих елементів германської міфо
логії відбувалося в північнопричорноморських степах в умовах 
скіфосарматогерманських контактів, причому впливи ці були 
двосторонніми. Невипадково культурний герой скандинавської 
міфології Гунар грає на інструменті, подібному до іранського 
5струнника. Отже, скіфський інструмент є вихідним прототи
пом, що послугував генетичною основою як для середньовічних 
германських, романських, так і слов’янських інструментів. 

Поява регіональноетнічних різновидів ранньосередньовічних 
гусел пояснюється існуванням культурноісторичних зон взаємо
дії слов’янської культури з іноетнічними субстратами – германо
скандинавським, угрофінським, східнобалтійським (літи, лати) 
[1, с. 34]. Сполучною ланкою між аланським інструментом та се
редньовічними слов’янськими (антськими) ліроподібними гусла
ми є свідчення візантійських авторів, а також гусла, зображені на 
культових фігурках з Велестинського скарбу. Верхньою хроноло
гічною межею існування слов’янських ліроподібних гусел є ХІІІ ст. 
Цю дату підтверджує зображення ліроподібного інструмента на 
мініатюрі «Давид складає псалтир» із Хлудовського псалтиря [4, 
с.  363, рис.  77]. Зазначимо, що археологи завжди слов’янські ін
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струменти знаходять у розкопках у розтрощеному стані (Новго
род, Звенигород, Гданськ, середньовічна Померанія). Це пов’язано 
із запровадженням у слов’ян християнства і переслідуванням 
язичницької атрибутики, до якої належали обрядові інструменти 
волхвівжерців. Саме тому слов’яни Центральної і Південної Єв
ропи довго зберігали традиції своєї, язичницької, релігії, що була 
засобом їх самоідентифікації та опору насадженню християнства.

Отже, наведені матеріали, зокрема знахідка фрагмента зве
нигородських гусел, дозволяють констатувати існування в добу 
середньовіччя на теренах України особливого типу ліроподібних 
гусел, які були поширені також у Південній Балтії – Новгород
ській Русі й Поморській Польщі. Етнічнолокальні традиції їх 
виготовлення пов’язані з язичницькими культами та ідеологією і 
відображені в особливостях форми, конструкції та декорування. 

Порівняння середньовічних слов’янських ліроподібних гу
сел раннього і пізнього середньовіччя з давньогерманськими і 
скандинавськими (Норвегія) лірами дає підстави стверджувати, 
що вихідним типом для всіх інструментів був давньоіранський 
(скіфський) ліроподібний інструмент, зафіксований у Парфії (ін
струменти з парфійських ритонів ІІ ст. до н. е.) та в Україні (Сах
нівський інструмент, ІV  cт. до н.  е.). Проміжною ланкою були 
аланські ліри, іконографія яких збереглася у Прикубанні.

1 Як це сталося, приміром, з переходом від кутових арф з горизонталь
ним резонатором давньоіранського світу Середньої Азії до тюркських лютне
подібних інструментів типу кобузу (кобиза).

2 Цей термін застосовано для визначення особливого типу гусел верти
кального тримання з отвором у верхній частині, який є реліктом, що зали
шився від двох стояків та поперечки більш ранніх інструментів. 

3 Богиня Жива відома також у західних слов’ян (поляків).
4 Знайдений фрагмент є верхньою частиною інструмента (однотипного з 

новгородськими та гданськими гуслами), на якому виразно помітні отвори 
для кілків, що фіксували верхні кінці струн. Методом дендрохронологічного 
аналізу під керівництвом професора В. Коліщука доволі точно було визна
чено дату їх виготовлення (перша третина ХІІ ст.). Фактично, це була перша 
знахідка в Україні струнного інструмента слов’ян доби середньовіччя.

5 Ковзаючий рух по струнах пальцями правої руки та одночасне перетис
кання непотрібних для звучання струн лівою рукою з тильного боку.

6 Слово «ант» – сарматського походження і означає «крайній».
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Іл. 1. Велестинські фігурки VII ст.:  
а – богиня з гуслами; б – лев з гуслами; в – гусла лева

а б в 

Іл. 2. Слов’янські гусла 
ХІІ–ХІІІ ст.:  
а – гданські;  
б, в – новгородські;  
г – звенигородськіа б в г 

Іл. 3:  
а – скіфська ліра IV ст. 
до н. е.; б, в – аланські ліри 
IV і VIII ст.;  
г – давньогерманська ліра  
V–VIII ст.; д – ліра 
із Сарагоси VIII–IX ст.;  
е – норвезька ліра VIII ст.

а б в

г д е 
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Ірина Сікорська  
(Київ)

укрАїнсько-ЗАруБіЖні муЗиЧні Зв’яЗки:  
концеПція висвітлення  

в «укрАїнськіЙ муЗиЧніЙ енциклоПедії»

У  статті йдеться про концепцію вивчення й висвітлення українсько 
зарубіжних музичних зв’язків в «Українській музичній енциклопедії», яку 
видає відділ музикознавства та етномузикології Інституту мистецтвознав
ства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Дослі
джуються напрями, за якими систематизується фактологія.

The article is aimed to present the concept of the study and description of 
Ukrainian and foreign musical relations in the Ukrainian Musical Encyclopaedia, 
published by the Musicology and Ethnomusicology Department of M. Rylskyi In
stitute for Art Studies, Folkloristics and Ethnology, Ukrainian Academy of Scien
ces. The trends, according to which the facts are systematized, are investigated.

Упродовж останніх трьох десятиліть Україна дедалі активніше 
інтегрується у світовий музичний простір. Беззаперечним є факт, 
що українська музична культура, багата традиціями, вирізняєть
ся високим рівнем конкурентоздатності на світовій арені. Водно
час «горизонтальні» міжкультурні взаємини мають тривалу істо
рію. Їх розвиток та інтенсивність залежала від історичної доби, 
а  також від низки об’єктивних і суб’єктивних факторів. Упро
довж усього життя фактологічний матеріал щодо взаємин україн
ських музик із зовнішнім світом та внесок іноземців в українську 
музичну культуру збирав і вивчав доктор мистецтвознавства, 
професор Антон Муха. У  його доробку  – довідники «Компози
тори світу в їх зв’язках з Україною» та «Композитори України й 
української діаспори». Саме А. Мусі належала ініціатива висвіт
лювати українськозарубіжні музичні зв’язки в «Українській 
музичній енциклопедії». У  п’яти надрукованих томах «УМЕ» 
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вийшло 32 статті (від австралійськоукраїнських – за абеткою – 
до польськоукраїнських), присвячені двостороннім зарубіжно
українським культурним взаєминам, зокрема музичним. Хоча 
більшість із них підписано прізвищем Антона Івановича Мухи 
(що цілком справедливо), але насправді ця праця була колектив
ною: фактологію додавали всі співробітники відділу. Деякі стат
ті (якот «Китайськоукраїнські...») виходили у спів авторстві. 
Після смерті вченого його справу продовжили колеги – А. Аза
рова, М.  Загайкевич, О.  Кушнірук, М.  Ржевська, Б.  Фільц та  ін. 
На честь 90річчя від дня народження А.  Мухи відділ музико
знавства та етномузикології запланував двотомну монографію, 
де справа нашого колишнього співробітника отримає логічне 
продовження. Застосовуються історикогенетичний, історико
порівняльний, джерелознавчий та інші методи, традиційні для 
музикознавства. Порушені в темі проблеми історичного, теоре
тичного та культурологічного дискурсу дослідження українсько
зарубіжних музичних зв’язків полягають у створенні сучасної 
об’єктивної панорами культурноінтеграційних процесів, пред
ставленні якнайповнішої фактологічної бази та її систематизації. 
Розглядаються жанровостильові, культурологічні процеси, яви
ща, тенденції, персоналії музичних діячів. Актуальність появи 
праць цього характеру в сучасних умовах не знижується, а зрос
тає, оскільки посилюється інтерес до них широкого читацького 
кола. Джерельною базою дослідження слугують світові музичні 
енциклопедії та довідники, окремі статті, монографії, матеріали 
музичної преси. До співробітництва залучаються іноземні куль
турні центри та використовуються особисті зв’язки.

Концептуально музичні зв’язки досліджувалися за різними 
напрямами. 

Географічне положення. Природно, що країни, які безпосе
редньо межують з Україною, мають з нею і тісніші зв’язки. Особ
ливо наочно це можна простежити на прикладі Польщі. Кордони 
обох країн у різні часи неодноразово змінювалися, значна части
на території нинішньої України довший час перебувала під поль
ською владою (Східна Галичина, Волинь, Правобережжя, так зва
ні «креси»); до складу Польщі входять історичні українські землі 
(Холмщина, Підляшшя) тощо. Тож не дивно, що в обох країнах 
спостерігаються аналогічні музичні процеси, багато подібностей 
дослідники знаходять у фольклорних зразках. Велика кількість 
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діячів (приміром, Кароль Шимановський), належить обом куль
турам. Активним є і взаємообмін та взаємовпливи тощо.

Натомість між країнами, географічно віддаленими, інтенсив
ність таких взаємин помітно менша, менше фактів співробітниц
тва тощо.

Історія. Очевидно, що історичні події справляли неабиякий 
вплив на розвиток українськозарубіжних музичних зв’язків. 
Війни «сколихували» хвилі емігрантів (тепер ми вивчаємо му
зичну культуру східної і західної українських діаспор). Імперії, 
що впродовж століть шматували Україну, залишали свій слід у 
мові, освіті, культурі, зокрема музичній. Відповідним чином у 
Харкові багато чого пов’язано з культурою російською, у Чернів
цях  – з  румунською і німецькою, у  Львові  – польською, Ужго
роді – чеською і словацькою тощо. Відіграла свою роль і понад 
70річна історія перебування України у складі Радянського Сою
зу, коли нинішні незалежні держави були «братніми республіка
ми», і переважна більшість питань щодо їхніх музичних взаємин 
вирішувалася в Москві (зокрема, щодо гастролей, особливо за
кордонних, через що багато музикантів не змогли реалізувати 
закордонні поїздки на запрошення іноземних установ чи імпре
саріо). Дуже багатьом узагалі відмовляли в можливості відвідати 
інші країни, через ідеологічні причини вони були «невиїздними» 
(якот знаменитий «радянський» тенор Іван Козловський – че
рез братаемігранта).

Вихідці з України, які здійснили внесок у музичну культуру 
досліджуваної країни. Таких персоналій справжнє «море», вони 
налічують багато сотень, якщо не тисячі (взагаліто ніхто не під
раховував!). Трагічні сторінки української історії спричиняли 
перманентний відтік інтелігенції, у  тому числі музичної. Упро
довж століть Україна виступала «донором» для світу, насамперед 
Росії, поставляючи туди вокалістів, інструменталістів, компо
зиторів, які ставали окрасою тамтешніх оперних театрів і орке
стрів; сольних виконавців, які прославили свою «нову батьків
щину». Утім, далеко не завжди вони ідентифікувались саме як 
українці (особливо це стосується так званих «російських» ком
позиторів, зокрема Дмитра Бортнянського, Максима Березов
ського та ін.). Подібна практика існувала і в інших країнах (Серж 
Лифар у Франції). Дуже багато славетних у світі музикантів (на
приклад, піаніст Володимир Горовиць) або їхніх предків (ідеться 
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про американського композитора Джоржа Гершвіна) народили
ся на українських землях. Поміж «культурних емігрантів» були 
не лише етнічні українці, але і євреї, поляки, чехи, німці та  ін. 
Сьогодні, на жаль, ситуація не змінилася: скрутні фінансові умо
ви спричиняють масовий виїзд українських музикантів за кор
дон, водночас збагачують музичні зв’язки різних країн зі своєю 
«малою батьківщиною». Поміж них  – диригент Кирило Кара
биць (Франція, Німеччина), співачка Ольга Микитенко (Німеч
чина), скрипаль Дмитро Суховієнко (Велика Британія) та багато 
інших. Утім, хоча вони давно вже є «громадянами світу», проте 
ідентифікують себе там саме як українці і не уникають можли
вості виступати в Україні.

Представники інших країн, які прислужились українській 
музичній культурі. Таких особистостей теж є велика кількість. 
У  всі часи іноземці їхали в Україну як мандрівники (Павло 
Алеппський), запрошені фахівці (інженер Гійом де Боплан) і за
лишили цікаві спогади, зокрема, про тодішній музичний побут 
в Україні. Їхали також як учителі на «кондиції» (Густав Нейгауз), 
співаки, зокрема італійські  – особливо, коли тут не було влас
них оперних театрів  – гастролювали цілими трупами. Велика 
кількість чеських музикантів грали в місцевих оркестрах, були 
вчителями музики. Завдяки їм поступово сформувалися власні 
виконавські сили, заснувалися спеціалізовані музичні навчаль
ні заклади: спочатку – музичні класи, приватні музичні школи, 
згодом – музичні училища і нарешті консерваторії (Київська та 
Одеська, 1913 р.), сформувалися педагогічновиконавські школи. 

Композиторська творчість. Українська  – про досліджувану 
країну: тематика, образи, використання літературних джерел, 
зокрема віршів тощо (наприклад, поема «Гражина» Б.  Лято
шинського за А.  Міцкевічем) та іноземні (представники краї
ни) – про Україну (тематика, образи, використання поезії тощо), 
щоправда останніх значно менше. Показовою в цьому сенсі є 
звернення композиторів світу до гоголівського «Тараса Бульби». 
На Заході цей сюжет для однойменної опери (вважається пер
шою національною аргентинською) використав аргентинський 
композитор Артуро Берутті (на лібрето Ґ. Годьо). Прем’єри опе
ри пройшли в 1895 році в Туріні й Трієсті (Італія), БуеносАй
ресі (Аргентина), Монтевідео (Уругвай, театр «Соліс»), Мехіко 
(Мексика,  театр «Мунісіпаль»). У  контексті норвезького націо
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нального відродження написано оперу «Козаки» («Kosakkerne») 
Катарінуса Еллінґа (автор літературного тексту Е. Х. Балл, упер
ше поставлено в Хрістіанії, тепер Осло, у 1897 р.). Опери «Tarass 
Boulba» написали Марсель СамюельРуссо (Франція, лібрето 
Л.  де Ґрамона, прем’єра відбулася в Паризькому «Лірік театрі» 
1919 р. та в «Операкомік» у 1933 р.), Ернст Ріхтер (Німеччина, 
написано на лібрето Й. Кемфе, прем’єра відбулася в Штеттіні, те
пер – Щецін, Польща, у 1935 р.). 

Взаємні гастролі. Від наймасштабнішого жанру  – опери, 
тобто гастролі національних театрів опери та балету, оркестри, 
інші музичні колективи та окремі солісти. Щороку в закордонні 
гастролі впродовж багатьох років виїжджають національні ко
лективи: Київська опера, капела «Думка», Хор ім.  Г.  Верьовки, 
Ансамбль Вірського та ін. Усі вони мають власну закордонну «іс
торію». Дослідження ілюструються афішами, відгуками україн
ської та закордонної преси. Зі здобуттям Україною незалежності 
кількість закордонних гастролей українців зросли. Завдяки аб
солютній децентралізації в цій сфері кожен колектив чи соліст 
вирішує цю справу особисто (тобто, умовно кажучи, через «го
ризонтальні» двосторонні зв’язки), без жодного втручання «зго
ри», як це було за радянських часів.

Своєю чергою, до України приїздили численні гастролери – по 
філармонійній лінії. В останні десятиліття іноземні музиканти й 
композитори академічної сфери приїздять в основному як гості 
міжнародних музичних фестивалів. Представники ж так званої 
«легкої музики» запрошуються переважно приватними артистич
ними агенціями. Для змалювання об’єктивної картини гастроль
них подорожей здійснюється аналіз фестивальних буклетів. 

Зпоміж безлічі відомостей відбираються найяскравіші, най
суттєвіші, наприклад: «Під час виступу в БуеносАйресі Соломія 
Крушельницька співала, обгорнувшись національним прапором 
Арґентини»… 

Фольклорні дослідження. Як уже зазначалося, на пограниччі 
країн, зокрема з Білоруссю, Польщею та іншими державами, спо
стерігаються численні збіги в пісенному та інструментальному 
фольклорі. Взаємному обміну та дослідженню сприяють числен
ні етнофестивалі, особливо популярні останнім часом, у  яких 
активно беруть участь українські й закордонні фольклористичні 
колективи та етномузикологи.
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Музикознавчі дослідження. Через специфіку та різні обста
вини (про які йшлося раніше) українську музику за кордоном ви
вчали (та й зараз картина не змінилася) переважно представни
ки української діаспори (зокрема, Роман Рудницький, Миро слав 
Антонович, Арістід Вірста та ін.). Натомість українські музикоз
навці завжди демонстрували неабиякий інтерес щодо розвитку 
світових музичних процесів та окремих персоналій, чому сприя
ли кафедри зарубіжної музики українських мистецьких вишів. 
Тож для висвітлення цього питання аналізуються програми й 
матеріали міжнародних конференцій, колективні та персональні 
монографії, окремі наукові статті, дисертації тощо.

Діаспора. Природно, що особлива увага приділяється до
слідженню української діаспори, зокрема, функціонуванню в її 
осередках музичних колективів, гуртів, музичних навчальних 
закладів тощо. Відповідним чином найбільші за розміром статті 
присвячено американськоукраїнським, канадськоукраїнським 
та польськоукраїнським музичним зв’язкам. 

Освіта. Ще за радянських часів у консерваторіях України на
вчалися студентиіноземці. Звісно, переважали представники 
«соціалістичного» табору: Болгарії, В’єтнаму, Куби, Монголії. 
Проте іноді були й пошукувачі з Алжиру, Судану, Ефіопії. Усі 
вони по закінченні навчання поверталися до рідних країн уже 
як носії традицій української музичної освіти і сприяли подаль
шим взаєминам. У 1990–2000х роках українські педагоги почали 
працювати за кордоном за контрактами (наприклад, композитор 
Олександр Красотов у Китаї, піаністка Ольга Маслак у Фінлян
дії і  т.  д.), тим самим поширюючи засади української музичної 
освіти. Упродовж останніх 20ти років в українських середніх і 
вищих навчальних закладах різко збільшилася кількість китай
ських студентів, і це суттєво позначилося на інтенсивності дво
сторонніх музичних зв’язків між нашими країнами: вони актив
но включаються в музичне життя України: вивчають і виконують 
українську музику, беруть участь у музичних конкурсах, фести
валях, пишуть наукові дослідження тощо.

Підсумовуючи, зазначу, що на основі окремих фактів здійсню
ються узагальнення, прогнозуються перспективи. Позитивний 
історичний досвід українськозарубіжних музичних зв’язків від
криває шляхи для культурної інтеграції як фактору збагачення 
культур та покращення іміджевого статусу України у світі. 
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Віолетта Дутчак 
(Івано-Франківськ)

культурно-мистецькі ЗдоБутки  
кАПели БАндуристів  

ім. тАрАсА шевЧенкА (сшА):  
до 100-ріЧного ювілею колективу

У статті проаналізовано культурномистецькіздобутки провідного колек
тиву української діаспори – Капели бандуристів ім. Тараса Шевченка (США) 
у площині виконавства і звукозапису, навчання і просвітництва, виготовлення 
музичних інструментів. Акцентовано на здобутках диригентів – керівників ко
лективу, солістів та майстрів. Здійснено аналіз різносторонньої діяльності Ка
пели бандуристів ім. Тараса Шевченка в діаспорі впродовж столітньої історії.

Cultural and artistic achievements of the leading collective of Ukrainian dias
pora – Taras Shevchenko Ukrainian Bandurist Chorus (USA) in the field of exe
cution and sound recording, education and enlightenment, musical instruments 
production are analyzed in the article. The acquisitions of the conductors  – the 
collective leaders, soloists and masters are emphasized. The analysis of versatile 
work of Taras Shevchenko Ukrainian Bandurist Chorus in the diaspora during the 
centenary history is realized.

Важливою складовою української національної культури впро
довж ХХ ст. і до сьогодні є значний доробок у галузях літератури, 
мистецтва і науки, напрацьований у середовищі української діас
пори спершу емігрантами, а  пізніше їхніми нащадками. Здобут
ки української діаспори на культурній ниві відобразили не лише 
способи й напрями збереження народної культури в умовах іно
етнічного середовища та загальних тенденцій глобалізації, але й 
стали способом ідентифікації митців, виявили специфічні прояви 
консервації традицій питомої української культури. Звісно, у різ
них видах мистецтва в діаспорі виокремлювалися свої підходи й 
методи, але найбільшого розвитку набули ті, які мали вербальну 
складову, а отже, і виразну відкриту приналежність до української 
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культури. Серед таких видів мистецтва слід відзначити музичне 
(вокальні, хорові, вокальноінструментальні жанри) та театральне  
(сценічнодраматичні та читецькі жанри). До музичних вокально
інструментальних належить багате своїми національними корін
нями бандурне мистецтво, що проявило яскраві результати на 
рівні виконавства, композиторської творчості, виготовлення ін
струментів, просвітницької та видавничої діяльності.

Одним з найпотужніших колективів української діаспори є 
Капела бандуристів ім. Тараса Шевченка (США), із центром осід
лості в місті Детройті. Феномен цього колективу неодноразово 
розглядався мистецтвознавцями, дослідниками бандурного мис
тецтва минулого і сучасності О. Бенч [1]. М. Бурбаном [2], В. Вит
вицьким  [3–4], Й.  Гошуляком  [5], Г.  Карась  [14], Л.  Корсун  [16] 
та  ін. Ґрунтовною працею, присвяченою бандурному мистецтву, 
зокрема капелі ім. Т. Шевченка, стала праця «Живі струни» відо
мого українського письменника діаспори Уласа Самчука (1905–
1987) – документальнолітературне дослідження з підзаголовком 
«Бандура і бандуристи» [18]. Матеріалом для книги стали архі
ви бібліотеки м.  Торонто (Канада), концертний та ілюстратив
ний архів самої Капели, а також особисті спогади й щоденники її 
учасників (Г. Махині, Г. Китастого, Й. Панасенка, П. Гончаренка, 
І. Панчука, Л. Лампіки, М. Мінського, І. Косіковського, А. Кішки). 

Джерелом актуальної інформації про Капелу бандуристів 
імені Т. Шевченка залишається їхня інтернетсторінка, що міс
тить відомості як про історію, так і про сучасне життя колективу 
(перелік аудіозаписів, нотних і популярних видань, гастроль
ні поїздки, біографічні дані про керівництво й членів капели 
тощо)  [21]. Окремі аспекти історії та діяльності Капели банду
ристів імені Т. Шевченка неодноразово досліджувалися в працях 
авторки статті [6–12].

У 2018 році Капела ім. Тараса Шевченка відзначає своє 100річ
чя, беручи відлік від заснування Першої капели бандуристів під 
керівництвом Василя Ємця (Київ, 1918 р.), творчими спадкоєм
цями якої себе вважає.

Мета статті  – визначення головних напрямів діяльності Ка
пели бандуристів імені Тараса Шевченка (Детройт, США), у за
гальному збереженні національних традицій, просвітництві й 
популяризації української культури, конкретно реалізованих у 
виконавстві, виготовленні інструментів, нотовидавництві та ін.
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Капела бандуристів ім.  Тараса Шевченка вирізняється серед 
багатьох колективів української діаспори. У її творчій діяльності 
переплітаються багато мистецьких напрямів – гра на народних 
музичних інструментах, хоровий чоловічий спів, опора на укра
їнський репертуар, який охоплює народні пісні, канти, псальми, 
літературномузичні композиції, авторські композиції. Головне 
тематичне спрямування репертуару колективу завжди мало на
ціональнопатріотичний характер, охоплювало духовні твори, 
пісні козацької доби, пісні січових стрільців, повстанські пісні 
(вояків Української повстанської армії), твори композиторів, 
заборонених в Україні радянського часу, у  т.  ч. і  композиторів 
діаспори. Особливу нішу репертуару Капели займали твори ре
пресованого в Україні Гната Хоткевича, авторські композиції та 
обробки керівників колективу, першочергово багаторічного ди
ригента Григорія Китастого.

Слід зауважити, що не всі сьогодні однозначно оцінюють 
здобутки Капели, її внесок в українську культуру, образливо 
визначаючи її як «заокеанський шароварний квазібандурний 
“колгосп”, продовження совкового паралельнокультурницько
го міту», заперечуючи загалом ансамблеву форму бандурного 
мистецтва як шароварну, «здесакралізовану й здемарґіналізова
ну псевдокультуру»  [20]. Колективне виконавство бандуристів 
стало новою сценічною формою на початку ХХ ст., зумовленою 
зміною соціальноекономічних, політичних, культурологічних 
умов, було підтримане багатьма представниками українською 
інтелігенції. Зокрема, Гнат Хоткевич і його послідовники зіні
ціювали створення універсального інструментарію (за строєм і 
способами гри), створили нові зразки репертуару, написали чи
мало обробок народних пісень. Ансамблеве виконавство банду
ристів стало новою формою існування традиційного кобзарства 
у ХХ ст., подібно до хорового, який став продовженням традиції 
колективного гуртового співу, характерного для багатьох регіо
нів України. Ансамблева форма виконавства відкрила нові сце
нічні можливості для бандуристів, спонукала до активізації ди
ригентської та композиторської творчості.

Утім, шлях становлення ансамблевого виконавства на бан
дурі був неоднозначним. Поряд з капелами – Київською (1918) 
і Полтавською (1923)  – виникає ряд невеликих аматорських 
ансамблів у багатьох містах України. Їхній невисокий фаховий 
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 рівень – як інструментальний, так і вокальний – шкодив розвит
ку бандурного мистецтва, формуючи скептичне ставлення до 
ансамблевого виконавства. Загалом бандурне мистецтво першої 
половини ХХ ст. пройшло через мистецькі вагання й пошуки у 
сфері інструментарію та репертуару, виконавських і стильових 
особливостей, що певною мірою зумовило звинувачення в ша
роварщині, сценічній халтурі. 

Проте, з іншого боку, колективні форми сприяли гуртуванню 
митців, формуванню їх громадянської патріотичної позиції, усу
переч нав’язуваній радянською пропагандою естетиці інтернаціо
налізму, вихолощеності «всіх ознак української традиційности, 
історичности, символізму» [18, с.  106]. З  особливою силою це 
проявилося в репертуарній діяльності зведеного після 1935 року 
колективу, учасники якого стали жертвами політичних репресій. 
Бандура сприймалася як «ідеологічно ворожий елемент», символ 
волелюбної козаччини та історичної пам’яті українського народу. 

Найдраматичніший період функціонування Капели бандурис
тів ім. Т. Шевченка – роки Другої світової війни та повоєнний час, 
від моменту відродження Капели аж до останніх днів перебування 
в таборах для переміщених осіб в Німеччині, перед від’їздом до 
Америки в 1949 році. «Місійна роль» Капели бандуристів розпо
чинається з 1941 року, коли вона відновлює роботу в окупованому 
фашистами Києві й обирає для себе ім’я Тараса Шевченка. Воно 
стало символом Капели, а ідеї Кобзаря – провідними національни
ми постулатами для виконавців. Кардинально змінюється репер
туар колективу. До нього входять патріотичні, раніше заборонені 
цензурою, твори: «Гей, нумо, хлопці, до зброї», «Встає хмара зза 
лиману», «Максим Залізняк», «Не пора», «Ще не вмерла Україна» 
та  ін. Тоді ж формуються головні засади побудови концертного 
репертуару капели, зокрема, різножанровість і різнохарактерність 
репертуару, перемежування ансамблевих і сольних (думи, пісні) 
номерів, певна видовищність і театралізація виступу тощо [6].

Концерти Капели на Київщині, Чернігівщині, Волині в пе
ріод 1941–1944 років стали історичними мистецькими подіями, 
закликали мовою музики «боротися до останньої краплини га
рячої крові зі всіма ворогами українського народу» [18, с. 148]. 
Саме ці фактори зумовили зміну ставлення окупаційної влади 
до бандуристів, унаслідок чого їх відправляють з концертами до 
Німеччини на концерти в таборах «остарбайтерів». Цей склад
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ний період діяльності колективу бандуристів став вирішальним: 
«...у цей такий роковий час українські кобзарі, післані сюди са
мим приреченням, щоб своєю присутністю бути речниками тих, 
що їх було призначено на страту. Вони були сумлінням доби», – 
зазначав Улас Самчук [18, с. 158].

Аналізуючи період до еміграції колективу в США (1949), слід 
зауважити ряд позитивних кількісних і якісних змін, що відбули
ся, незважаючи на складні умови суспільнополітичного життя і 
побуту капелян, у їхньому професійному зростанні. Насамперед 
це усвідомлення тієї визначальної ролі, яка випала колективу 
в цій унікальній історичній добі, для збереження й укріплення 
українського національного духу, а  також значне збільшення 
кількості її учасників (від 20 до більше 40 осіб), створення орга
нізаційної управи капели (мистецьке керівництво – Григорій Ки
тастий, пізніше і Григорій Назаренко, і Володимир Божик; голова 
управи – Йосип Панасенко), розширення репертуару, вирішення 
проблеми інструментарію.

В аналізі бандурного інструментарію і його виготовленні фа
ховий підхід до визначення й вирішення головних проблем про
демонстрували незмінні учасники і майстри колективу – брати 
Петро і Олександр Гончаренки. Їхня діяльність відіграла вирі
шальну роль не лише для професійної долі капели, але й зага
лом для формування і творчого функціонування цілої плеяди 
бандуристів західної діаспори, а  також у справі стимулювання 
вдосконалення інструментів в Україні та діаспорі. Брати Гонча
ренки стали ініціаторами створення майстерні з виробництва 
інструментів харківського типу, названих «полтавками». Запро
понований ними інструментарій продовжував принципи запро
поновані свого часу Г. Хоткевичем [6].

Суто еміграційним можна вважати період діяльності Капели іме
ні Т. Шевченка на теренах США, починаючи від 1949 року і до сьо
годні. Після тріумфальних виступів Капели Бандуристів ім. Т. Шев
ченка в залі МесіГолл (Торонто, Канада) та Вашингтоні в Білому 
Домі, про неї заговорили в Північній Америці, а  її керівника Гри
горія Китастого визнали «найвизначнішим бандуристом діаспори».

Капела бандуристів ім.  Тараса Шевченка відігравала об’єд
навчу роль для українських громад, розпорошених по світу, сти
мулювала розвиток музичного мистецтва в еміграції на профе
сійному рівні, достойно представляючи українську національну  
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культуру, що засвідчили численні відгуки музикознавців на сто
рінках багатьох часописів, які писали про бандуристів як вико
навців «не так пісень, музики і мистецтва, як чуття, наснаження 
і правди», виконавців «старого містерійного ритуалу, виповне
ного звуками пісні і звуками струн» [18, с. 335]. Крім того, слід 
відзначити цілий комплекс проблем, з  якими зіткнулися вико
навці, як психологічних  – у  справі адаптації до нового стилю 
життя, збереження українських традицій, зокрема бандурних, 
в  іншомовному оточенні, і міжусобного роздору («за законами 
української расової, традиційної ментальности»), так і адміні
стративноорганізаційних  – необхідності налагодження фінан
сування всіх напрямів діяльності колективу, таких як гастрольні 
концертні подорожі, навчання молодих бандуристів, створення 
досконалого інструментарію, а  також освоєння новітнього ре
пертуару, що загалом сприяло формуванню в еміграції профе
сійного ставлення до розвитку бандурного мистецтва. Члени 
Капели ім. Т. Шевченка стали ініціаторами формування числен
них осеpедків бандуpистiв дiаспоpи, пеpеважно на теpенах Кана
ди i США (у 50–60х роках ХХ ст.). Адже капеляни пpоживали в 
piзних мiсцевостях Північної Америки, фоpмуючи невеликi мо
лодіжні ансамблi i школи гри в США та Канаді [18, с. 375–386].

Капела бандуристів ім. Тараса Шевченка відіграє не лише влас
ну самодостатню роль як «амбасадор української культури у сві
ті», вона стимулює активний процес навчання у т. зв. кобзарських 
таборах і школах, де формувалося нове покоління бандуристів 
у діаспорі (як наприклад, Школа гри на бандурі в НьюЙорку, 
щорічні табори для молоді), налагоджувала справу пропаганди 
української бандури (виступи на радіо, телебаченні, тиражуван
ня аудіозаписів), підтримувала новітні пошуки вдосконалення 
інструмента майстрами за кордоном (Ю. Приймаком, М. Лісків
ським, А. Чорним, П. Степовим, М. Дяковським та ін.).

Відомий музикознавець Василь Витвицький високо оціню
вав діяльність колективу бандуристів, а його мистецьку працю 
відносив до значних здобутків української еміграції. Не випад
ково саме він став організатором Товариства прихильників Ка
пели при американському Міжнародному інституті (1953). До
слідження діяльності Капели ім.  Т.  Шевченка в його науковій 
творчості щільно перепліталися з розумінням проблем не лише 
бандурного мистецтва сучасності, але й аналізу традицій автен
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тичного кобзарства порівняно з новітніми умовами функціону
вання, у т. ч. еміграційними.

У доповіді «Українська музична сьогочасність» В. Витвицький 
підкреслював ту важливу роль, яку відіграє Капела бандуристів 
ім. Тараса Шевченка в еміграційному середовищі як носій саме 
національної музики та інструментарію, здійснюючи плекання 
і розвиток української пісні, пропагуючи творчість українських 
композиторів. Статтею «Капела бандуристів і ми» Василь Вит
вицький оцінює роль капели як колективу зі значною суспіль
ною функцією виховання, гуртування українців діаспори: «...пе
редовсім нам самим існування Капели потрібне, необхідне воно 
для наших дітей, і  врешті помічним воно може бути у наших 
зв’язках з чужим світом» [18, c. 259].

У статті «Пропаганда і музика» автор виступає проти крити
ківопонентів, які заявляють, що «співом чи грою на бандурах не 
досягаються пропагандивнополітичні цілі», а навпаки, підкрес
лює, що «якщо Капелі та іншим музичним ансамблям і мистцям 
вдалося б «виспівати» хоч те одне, щоб нам перестали колоти очі 
чужим ім’ям, той це було б добре» [18, c. 267].

Капела бандуристів ім.  Тараса Шевченка виступала в емігра
ційному середовищі як носій саме національної музики та ін
струментарію, здійснювала плекання і розвиток української пісні, 
пропагувала творчість українських композиторів. Це засвідчує її 
багатий архів та каталог звукозаписів, до якого входять українська 
хорова класика М.  Березовського, Д.  Бортнянського, А.  Веделя, 
М. Лисенка, К. Стеценка, А. Гнатишина, твори Г. Хоткевича, Г. Ки
тастого, численні українські народні пісні, канти, псальми [8].

Капела та її мистецькі керівники повсякчас підтримували 
фаховий рівень виконавства, турбувалися про оновлення і зба
гачення репертуару колективу на кращих традиціях української 
музики та своєї питомої своєрідності. Це підтверджують думки 
В. Витвицького: «...вона повинна плекати, розбудовувати й удо
сконалювати свій специфічний, з історичними традиціями бан
дури тісно зв’язаний репертуар» [4, с. 323].

Щільні творчі зв’язки об’єднували Капелу ім. Т. Шевченка зі 
співаками Йосипом Гошуляком, Євгенгом Цюрою, Михайлом 
Мінським. Й. Гошуляк вважав інструмент національним симво
лом, а плекання кобзарства необхідною умовою для збереження 
українських традицій в еміграції. У своїх мемуарах він наголо
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шував на особливій ролі Капели бандуристів ім.  Т.  Шевченка 
у музичному світі, високо цінував її мистецькі здобутки: «Цей 
мистецький колектив сприяв величезному поступу у поширенні 
української музичної культури не тільки серед своєї еміграцї, але 
й серед чужинців як на Заході Європи, так і на американсько
му континенті» [5, с. 129]. З жалем співак зазначав, що «ніхто за 
рахунок концертування з Капелою ні не збагатився, ні не доро
бився до маєтків», проте такої мети ніхто з учасників колективу 
і не ставив, адже вона виконувала важливу місію в збереженні 
національного характеру культури в діаспорі [5, с. 115].

У середовищі українців діаспори Капела бандуристів ім. Тара
са Шевченка залишалася єдиним позапартійним, позагруповим 
колективом, поза чварами і протиріччями, які роздирали україн
ську громаду Північної Америки, а  навпаки, завжди відігравала 
об’єднавчу, виховну і високоморальну роль як спільна цінність 
українського суспільства, символ єднання не лише українців діас
пори, але і всіх українців. В.  Витвицький, зокрема, зауважував: 
«Кобзарське діло не загинуло. Воно, правда, під впливом часу і об
ставин у дечому змінилося й набрало іншого характеру, проте ви
явило неабияку витривалість і живучість... В бандуристів, хоч вони 
вже понад тридцять років на новому ґрунті далекому від Полтави й 
Києва, до сьогодні збереглося почуття важливості їхньої місії пле
кання і продовжування старовинних традицій» [3, с. 87–88].

Зауважимо також, що Капела бандуристів ім. Тараса Шевчен
ка завжди була під опікою багатьох провідних діячів діаспори, 
які шукали нагоду звернути увагу широкої громадськості на цей 
унікальний колектив. 

Творча біографія Капели – це не лише історичнохронологічний 
зріз її концертної діяльності, але і насичена праця її мистецьких 
керівників – Григорія Китастого (1941–1984), Володимира Божи
ка (1951–1958), Петра Потапенка (1959–1963), Івана Задорожного 
(1962–1966), Володимира Колесника (1984–1996), Олега Махлая 
(1996–2008), Адріана Бріттена (2009–2010), Богдана Герявенка 
(2010–2011), а з 2012 р. знову О. Махлая, які на різних етапах сприя
ли як збереженню колективу, так і підвищенню його професіона
лізму – виконавської майстерності, репертуару, інструментарію. 

Керівник Капели бандуристів ім. Тараса Шевченка Володимир 
Колесник, який очолював її у 1984–1996 роках, разом з концерт
мейстером – відомим бандуриcтомінструменталістом і дослід
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ником Віктором Мішаловим (Канада), спрямував усі зусилля на 
опанування капелянами всіх тонкощів харківського способу гри, 
що були докладно описані Хоткевичем і використані в його мис
тецькій спадщині. Шедеври Г. Хоткевича, такі як «Байда», «Буря 
на Чорному морі», «Заповіт», органічно ввійшли до репертуару 
капели. У першому турі Капели бандуристів ім. Тараса Шевчен
ка на історичній батьківщині 1991 року (із символічною назвою 
«Ми знов з тобою, Україно») уперше для вітчизняного слухача 
прозвучали такі твори, як «Заповіт» (на сл. Т. Шевченка), «Кор
чомка» (соліст  – Павло Писаренко), «Байда» (солісти  – Андрій 
Сорока та Богдан Чаплинський), «Невільничий ринок у Кафі» 
(інструментування для капели Віктора Мішалова), «Буря на Чор
ному морі (солісти Ярема Цісарук і Теодозій Пришляк) [6].

Крім того, Капела бандуристів ім. Тараса Шевченка проводи
ла і проводить значну навчальноосвітню діяльність. Зокрема, 
для молодіжних таборів 90х років Капелою були перевидані всі 
випуски «Підручника гри на бандурі» Гната Хоткевича, оскільки 
навчання здійснюється на основі харківської школи, а також ряд 
нотних репертуарних збірників (для початківців, інструменталь
них і вокальноінструментальних, колядок і щедрівок, кантів і 
псальм). Ці видання сприяли зміні репертуарних пріоритетів і 
для бандуристів України в час Незалежності.

Упродовж останніх десятиліть колектив провів великі гастро
лі: європейський тур (2003 – Великобританія, Франція, Німеччи
на, Австрія), західноканадський тур (2005, 2015), по США (2007, 
2014, 2017). Серед тематичних виступів капели – Шевченківські, 
Різдвяні, Великодні, кобзарські концерти, присвята жертвам Голо
домору та ін. Капела ім. Тараса Шевченка дала спільні концерти з 
Канадською Капелою бандуристів, Жіночим ансамблем бандурис
тів Північної Америки, з українською співачкою Русланою та ін. 

За весь час функціонування на чужині Капела бандуристів 
ім. Тараса Шевченка дала більше тисячі концертів, у т. ч. і на най
кращих світових сценах, видала численні довгограючі платівки, 
касети, аудіодиски, відеодиски, опрацювавши понад 600 творів 
бандурного і хорового репертуару. За значний внесок у розвиток 
національної культури Капелі бандуристів ім. Тараса Шевченка 
(Детройт, США) була присуджена Національна премія України 
імені Тараса Шевченка (1992), а її багаторічний керівник Григо
рій Китастий був посмертно удостоєний почесної відзнаки Героя 
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України (2008). Капела була й залишається унікальною концерт
ною одиницею українського зарубіжжя, яка об’єднуючи вико
навців вже третього покоління бандуристівемігрантів, пропагує 
українське традиційне мистецтво в діаспорі, сприяє вихованню 
нових кадрів виконавців [10, с. 159–161].

10 жовтня 2017  року в Києві відбулася прем’єра докумен
тальної стрічки «Хоробра сімнадцятка. Історія Української капе
ли бандуристів» режисера Ореста Сушка. Фільм – це трагічна і 
тріумфальна історія сімнадцяти учасників з початкового складу 
гурту, які були насильно вивезені до німецьких таборів примусо
вої праці у 1942 році та «пройшли через пекло одного з найваж
чих періодів сучасної історії – Другої світової війни, а 1949 року 
перетнули океан назустріч північноамериканській свободі» [16]. 
Орест Сушко – учасник Капели бандуристів ім. Тараса Шевченка, 
американський та канадський кінорежисер, звукорежисер, кіно
продюсер, Прем’єра фільму відбулася в Торонто під час Міжна
родного кінофестивалю у 2014 році [19].

Аналіз різносторонньої діяльності Капели бандуристів ім. Та
раса Шевченка дозволяє визначити її незаперечну роль у справі 
збереження і продовження традицій полтавської та харківської 
шкіл у виборі інструментарію, типу гри (на основі харківського 
інструментарію), вибору національно визначеного репертуару.
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Ілля Фетисов 
(Київ) 

віденськА дворяднА гАрмонь  
(український контекст)

У  статті розглядається широке коло питань, пов’язаних із появою, ви
готовленням та побутуванням в українському селянському середовищі ві
денської дворядної гармоні, зокрема, можливі зв’язки цього напливового 
інструменту з традиційними музичними інструментами та фольклорним 
музичним мисленням.

A wide rank of issues, connected with the appearance, production and existen
ce of 2rows button diatonic accordion, named Vienna Harmonika, in Ukrainian 
peasant society is considered in the article. In particular, its possible connections 
with traditional musical instruments and folklore thinking are also observed.

Гармонь  1 належить до відносно недавніх музичних інстру
ментів, який був акцептований традиційним селянським середо
вищем українських земель у другій половині XIX  ст. Першою 
згадкою про масове поширення «ручної мішкової гармонійки» 
на землях «Волині, Поділля та України» є стаття «Muzyka ludo
wa» польського музиканта, композитора, письменника, біо графа 
Фредеріка Шопена Мауриция Карасовського (Maurycy Karasow
ski), видрукована у Jozefa Ungra Kaledarz illustrowany na rok zwy-
czajny 1863, тобто, відображає ситуацію 1862 року. В українських 
джерелах ця перша згадка про гармонь на наших теренах до цьо
го часу ніде не цитувалася 2: «Але як мені розповідають, на Воли
ні, Поділлі та Україні вкрадається також зараза, яка може мати 
дуже шкідливий вплив на місцеву народну музику; це мандрів ні 
крамарі, так звані “філіппоні”, поширюють ручні мішкові гар
монійки, що виробляються сотнями тисяч на великоросійських 
фабриках, які через низьку ціну люд охоче розкуповує <...> На
справді легко можна собі на них вигравати танці, пісеньки і думи, 
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але через те, що не вистачає всіх тонів, які належать до звукоря
ду  <...> ті, що грають, змушені калічити одвічні свої пісні, або 
наділяти їх невідповідною гармонією» 3 [32, с. 94].

Ця стаття окреслює ряд важливих моментів: 
1) визначає більшменш точний час масового поширення гар

моні на території нинішньої України (включно із Волинню та 
Поділлям); пояснити відсутність згадок про побутування цього 
музичного інструменту у праці М.  Лисенка [11] та відсутність 
розділу про гармонь у праці Г. Хоткевича [24] можна подіб ною 
до сучасного дослідника українських народних музичних інстру
ментів та традиційної інструментальної музики М.  Хая пози
цією,  що «німецька (з походження) гармоніка [та інші напливові 
інструменти. – І. Ф.] <...> попри всю їх розповсюдженість у по
буті України вносять у її етнічне середовище не питому, а  де
структивну і руйнівну щодо автохтонного стилю складову і тому 
мають бути вилучені із українських традиційних музичних ін
струментів» 4 [23, с. 139] (подібне ставлення до гармоні було при
таманне й російським фольклористам XIX ст. [1, с. 146].

2) підтверджує, що йдеться саме про гармонь у теперішньо
му розумінні, з правою – мелодичною і лівою – басоакордовою 
клавіатурами 5;

3) вказує, що країною походження цих перших гармоній на те
риторії України була Росія 6, і дозволяє припустити, що всі вони 
були виготовлені у Тульській губернії, де «близько 60х років Во
ронцовим була відкрита перша фабрика гармонік» [17, с. 45];

4) описує застосування інструменту і його вплив на народну 
музику: а) внесення змін до народних мелодій під впливом ін
струменту – їхнє пристосовування до строю інструменту з фік
сованим звукорядом; б) використання «невідповідної» з погляду 
професійного музиканта з європейською музичною освітою гар
монізації мелодій 7;

5)  дає підстави стверджувати, що сприйняття цього інстру
менту селянським середовищем мало абсолютно добровільний 
характер 8.

З  опису лишається незрозумілим, чи ці «ручні мішкові гар
монійки» були бісонорні (коли одна й та сама клавіша при стис
канні і розтягуванні міхів дає різні звуки), чи моносонорні (коли 
одна й та сама клавіша при стисканні і розтягуванні міхів дає 
один й той самий звук), а також про інші морфологічні особли
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вості (кількість кнопок правої клавіатури та їх рядів, кількість 
басоакордових комплексів тощо). Можна припустити, що це 
були бісонорні інструменти (як найпоширеніші у світі на той час 
та «хронологічно і стадіально найстарші» [1, с. 163]) і, вочевидь, 
досить примітивні (враховуючи їхню низьку ціну).

Як свідчать численні публікації [3, с. 23, 27; 18, с. 52; 7, с. 51; 22, 
с. 1; 26, с. 6], віденська дворядна гармонь (або, як кажуть у народі, 
«венка») у певний період часу (починаючи з XIX ст.) 9 стала до
мінуючим типом гармоні на всій території колишньої Російської 
імперії. А. Мірек зазначає, що в Україні (а також у Прибалтиці та, 
частково, у Сибіру) найбільше були поширені віденські дворяд
ні гармоніки з німецьким строєм, на відміну від областей Цен
тральної Росії, де були поширені гармоні з російським строєм 10  
[15, с. 69]. Ця інформація підтверджується експедиційними за
писами та багатьма наявними, зробленими в Україні, інстру
ментами (показово, що Є. Юцевич у своїй праці хоч і вказує на 
існування віденських гармоней як німецького, так і російського 
строю, подає виключно німецький стрій [26, с. 41, 47]). Це спрос
товує твердження А.  Гуменюка про те, що в Україні найбільш 
розповсюдженою була «венка» з російським строєм [7, с. 51] і дає 
підстави вважати, що прототипом зроблених в Україні інстру
ментів були західноєвропейські зразки.

«Віденською» (нім. – Wiener Modell, амер. – Vienna Style) у Єв
ропі та США називали такий тип гармоні, у якій ліва клавіатура 
містилася на самому корпусі, на відміну від «німецької» (нім. – 
Deutsche Modell, амер. – German Accordeon), у якій ліва клавіату
ра була розміщена на окремому грифі [29, с. 475–476]. Кількість 
рядів кнопок правої клавіатури і басів лівої не відігравало тут 
ніякого значення.

Найпоширенішими в Україні були «венки» на 12 «басів» 11 (у За
хідній Європі та США поширеними були та є бісонорні гармоні 
на 8 басів, хоча гармоні на 12 басів теж виготовлялися і виготов
ляються; бісонорна гармонь на 8 басів охарактеризована гармо
ністом, а також барабанщиком Давиденком Валентином Михай
ловичем, 1950  р.  н., родом із с.  Підгайне Іванківського району 
Київської області, звичайно, із долею перебільшення, як «це та 
сама «венка», тільки на ній нічого не можна зіграти» 12), які дава
ли можливість виконувати награвання в 7 тональностях: 4х ма
жорних (у т. ч. одна тональність у лідійському ладу) та 3х мінор
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них (у  т.  ч. одна тональність у дорійському ладу)  13. Кожний із 
двох рядів правої клавіатури в основі має стрій 8микнопкового 
діатонічного акордеона, який Адольф Мюллер (Adolf Müller) по
дає у першому в історії самовчителі з гри на акордеоні, виданому 
у Відні у 1833–1834 роках [29, с. 51]. Ряди розташовані на відстані 
кварти. У вищому ряді (який ближче до міху) 5та кнопка згори 
інструменту дає один і той самий тон, який визначається вико
навцями як «основний тон» («нота») інструменту. Виконавець на 
віденській гармоні Василь Петрович Руденко, 1948 р. н., родом із 
с. Підгайне Іванківського району Київської області, називає цей 
тон «гудок». Такий єдиний моносонорний тон є ідентичним до 
Gleichtön системи австрійської Steirische Harmonika [29, с. 64]. Ні
мецька фірма Hohner об’єднала ідею Gleichtön системи Steirische 
Harmonika та форму Wiener Modell у  своїй Club-Modellгармоні 
[29, с. 63], права клавіатура якої є майже ідентична віденським 
гармоням українського виробництва.

Віденські гармоні, які вироблялися в Україні, мали різнома
нітну форму, яка варіювалася від чіткого квадрату (не враховую
чи гриф), що мали гармоні, зроблені у с. Кухарі, до видовжено
го вгору прямокутника (з  пропорціями від 1:1,5 і більше), які 
мали харківські гармоні. Найпоширеніший тип гармоні, який 
виготовлявся у Києві, був десь посередині між цими двома гео
метричними крайнощами. Це відповідає загальноєвропейській 
тенденції різноманітності форм гармонік [29, с. 59].

Питання зародження виробництва гармоні в Україні і, від
повідно, питання початку виробництва українських віденських 
дворядних гармоній на даний час взагалі не досліджене, публі
кації з цього приводу відсутні. У збірнику «О гармонике» згадує
ться про дореволюційне виробництво гармоней у Волинській 
губернії (без уточнення деталей) й одне речення присвячене фаб
риці гармоней К. А. Міщенка у Харкові. Зазначено, що ця фаб
рика «здійснювала зборку гармонік також із частин закордонної 
роботи» [17, с. 48]. Про наявність дореволюційного кустарного 
виробництва гармоней у м. Києві, зокрема, віденських, у цій пра
ці не згадується, хоча такі інструменти існують. У  радянський 
період, перед Другою світовою війною, у  Києві діяв Київський 
музичний комбінат, який випускав віденські дворядні гармоні.

Одну з найбільших інтриг становить діяльність майстра 
гармоней Д.  А.  Пащенка. На жаль, про нього поки що нічого 
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не відомо. Але німецька фірма A. Pitzschler & Sohn, заснована у 
1874  році, випускала Russische Modell системи Пащенка (System 
Paschtschenko). Копію рекламного проспекту із зображенням цієї 
гармоні (без зазначення року, але до 1919  р.) наводить Марія 
Дункель у своїй праці [30, с. 102]. Але в чому полягала «система 
Пащенка» із цього каталогу – не зрозуміло. У радянському ка
талозі 1927 року (сторінка з каталогу та його рік була наведена 
Володимиром Фоміним на порталі «Русская гармонь» (russian
garmon.ru)) подібний зовнішньо інструмент рекламувався як 
«Украинская (гармонь) сист. Мищенко и Пащенко». Але теж не 
зрозуміло, у чому полягала система цих майстрів.

Виготовлення гармоней (зокрема віденських) кустарним 
способом було поширеним по Україні. Про це свідчать спогади 
гармоністів, зафіксовані під час фольклорних експедицій. Най
частіше по селах це були майстриодиночки. Випадків масової 
зайнятості селян у процесі виготовлення гармоней, як це було у 
Росії [19, с. 13], на українських теренах не зафіксовано. 

Одним з потужних центрів кустарного виготовлення віден
ських гармоней у Київській області був промисел з виготовлення 
гармоней у с. Кухарі (спочатку, у сусідньому селі Підгайне) Іван
ківського району. Цей промисел був започаткований наприкінці 
1910х років німцем на ім’я Пасваль (або Пасвель), що лишився 
тут після Першої світової війни і проживав у німецькій колонії, 
що адміністративно відносилася до с. Підгайне. Він знайомив зі 
своїм умінням виготовляти гармоні і залучав до роботи місце
вих селян (наприклад, грифи виготовляв гармоніст із с. Підгайне 
Симон Іванович Руденко, 1895 р. н.), наслідком чого стало поши
рення цього промислу в сусіднє село Кухарі. Тут виготовленням 
віденських гармоній і, що було ключовим, їх настроюванням (на
приклад, відомо, що в Тулі зі 100 майстрів, що займалися накле
пуванням голосів, лише 5 мог ли їх настроювати [17, с. 47]) почав 
займатися Давид Павлович Моргун, а згодом і його брат – Тиміх, 
який поступово став конкурентом своєму братові (бо його гар
моні звучали краще), що призвело до погіршення стосунків між 
ними. Д. П. Моргун до процесу виготовлення гармоней залучив 
свого племінника та похресника Миколу Петровича Моргуна 
(1917–2013), який завдяки своєму таланту поступово освоїв пов
ний цикл виготовлення гармоні і перетворився на провідного 
майстра у своєму регіоні (кількість виготовлених ним за його 
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довге життя інструментів сягає декількох сотень). Показово, що 
всі складові інструменту, за виключенням металевих планок, на 
які кріпилися сталеві язички, він робив власноруч. Цей та інші 
факти кустарного виготовлення гармоней спростовують тезу 
про «майже цілковиту відсутність в Україні традиції кустарного 
виготовлення <...> гармошок» [23, с. 228].

Однією з найпоширеніших помилок, які стосуються гармоні, 
є думка про те, що вона має темперований звукоряд. Таке твер
дження є вірним для фабричних інструментів, які настроювалися 
із застосуванням тонометра (тюнера). Але про застосування то
нометра для настроювання гармоней можна говорити лише щодо 
гармоней «хромок», і то, зроблених фабрично в другій половині 
ХХ ст. Цікавим спостереженням ділиться Є. Юцевич, який певний 
час працював у лабораторії Київського музичного комбінату, що 
«тонометрія зустріла спротив “кустарно” налаштованих фахів
цівгармонщиків, які не зуміли належно оцінити новий, культур
ний, технічно та науково обґрунтований метод» [26, с. 102], а про
довжували настроювати гармоні на слух. Сільськими майстрами 
кустарями настроювання гармоней здійснювалося виключно на 
слух (це триває і донині). І, однозначно, саме в цьому полягає від
мінність звучання кустарних та фабричних інструментів і успіх 
перших порівняно з останніми, звук яких, здебільшого, характе
ризувався автентичними виконавцями як «нецікавий». 

Працюючи над теорією правильного настроювання віденської 
гармоні, Є. Юцевич зазначав, що темперований стрій у практи
ці віденської гармоні не застосовується [26, с. 95] і зауважував, 
що гармонь, настроєна у рівномірнотемперованому строї має 
«брудне та жорстке» звучання [26, с.  78]. За спостереженнями 
Юцевича, «що музичнішим є настройщик, то більше він відхиля
ється від схеми, яку являє собою темперація», а «настройка гар
моні, здійснена не лише різними майстрами, але й одним й тим 
самим настроювачем – різноманітна» [26, с. 73]. Не випадково, 
порівнюючи настроювання «сільських гармошок» із нотацією, 
Є. Гіппіус зазначав, що «звучання їх в практиці відхиляється від 
теоретичної настройки» [4, с. 75]. Таким чином, строї настроєних 
на слух гармоней «венок» (як і «хромок») є унікальним джерелом 
для подальшого дослідження звукорядів традиційного селян
ського середовища, його «слухової традиції» (за влучним визна
ченням С. Грици [5, с. 7]), які здійснює зараз Анастасія Мазурен
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ко [12, с. 141–149], оскільки з них майже повністю виключається 
фактор «фальші», а частково, і суб’єктивності (настройка інстру
менту повинна задовольнити як майстра, так і виконавця, тому 
тут можна говорити вже про певний колективний звукорядний 
ідеал). Звісно, ні про ніякий стандарт, на кшталт частоти звука 
«ля» у 440 Гц, на віденських гармоніях не йдеться. Зазвичай, «ля» 
на них має меншу кількість коливань. 

Треба відмітити, що суцільне настроювання гармоні на слух, 
зокрема й на музичних фабриках, вело до неможливості ансамб
левого музикування на декількох гармонях і було головною від
мінністю між культурою гармоні у нас та, приміром, у Німеччи
ні, де у 1931 році нараховувалося 150 оркестрів ручних гармонік 
(Handharmonikakapellen), а у 1938–1939 роках – 1094 [29, с. 259]. 
Тому однією з постанов Державного інституту музичної науки у 
Москві – інституції, що мала суттєвий вплив на культурну полі
тику у СРСР, – було таке: «1) Усі гармоніки мають бути настроє
ні за нормальним камертоном» [18, с. 55], хоча до моменту його 
впровадження пройшло майже 20 років.

Намагаючись зрозуміти, чому чужорідний імпортний інстру
мент був досить швидко сприйнятий українським селянством аж 
до того, що почав ним виготовлятися кустарним способом, вар
то подивитися на умовні (оскільки гармонь не пішла від жодного 
традиційного музичного інструменту українського селянського 
середовища) зв’язки і паралелі, які міг мати цей інструмент із 
традиційними інструментами та музикою українського села.

Звичайно, першим традиційним українським музичним ін
струментом, до якого звертається погляд, є дримба. Адже прин
цип фіксованого металевого язичка, закріпленого в металевій 
рамці, який вільно коливається під тиском повітря, застосовано як 
у дримбі, так і у гармоні. Частина дослідників гармоні простежу
ють генетичний зв’язок між гармонікою та китайським духовим 
інструментом шен (ченг) [16, c. 15; 13, с. 5], де теж застосований 
принцип язичка, що вільно проскакує, проте можна простежи
ти такий зв’язок і з місцевими традиційними інструментам. Про 
зв’язок гармоні з ідентичним українській дримбі литовським ін
струментом Dambrelis говорить Албертас Баіка (Albertas Baika) [27, 
с. 20–21], із німецьким Maultrommel – ГансПетер Ґраф (HansPeter 
Graf) [29, с.  44–45]. Можна говорити про темброву тотожність 
між звучанням дримби та вилученим із гармоні окремим «голо
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сом» (металевою – мідною, цинковою або алюмінієвою – планкою 
з прорізом із прикріпленим до неї сталевим язичком), але лише 
коли язичок голосу має таку ж або більшу довжину, як язичок у 
дримби (але на голосах з правої клавіатури язички, зазвичай, ко
ротші). На окремо вилученому з гармоні голосі можна грати як на 
дримбі, але мелодія виходить не настільки виразною. Звичайно, 
принцип формування мелодії у гармоні істотно відрізняється від 
принципу формування мелодії на дримбі. На дримбі мелодія фор
мується виконавцем у ротовій порожнині, а язичок лише є при
строєм, яким вона озвучується. При цьому тон язичка дримби ми 
чуємо як постійний бурдон. На гармоні ж язичок звучить лише 
своїм основним тоном. 

Іншим інструментом, який має певні паралелі із ручною гар
монікою, є  старосвітська бандура. При всій парадоксальності 
такого твердження, можемо навести ряд рис подібності цих ін
струментів. Поперше, обидва інструменти мають фіксований 
звукоряд (звичайно, гармоністи не використовують перестрою
вання інструменту, але, як і на бандурі, настроювання звукоряду 
здійснюється на слух). Фіксований звукоряд накладає свій від
биток на ладову сторону музики, яка виконується на таких ін
струментах, внаслідок чого лад може бути «випадковим одягом» 
мелодії. І  якщо у випадку дум немає ніякого сумніву стосовно 
правильності вибраного звукоряду, то у випадку виконання тан
цювальних награвань на бандурі іноді постають питання, на
приклад, стосовно мінорного ладу у награванні «Горлиця» (за
гальнопоширеним ладом цієї мелодії є натуральний мажор) [10, 
с.  90], або стосовно дорійського ладу у награванні «Метелиця» 
[9, с. 539–540] (загальнопоширеним ладом є гармонічний мінор).

Також бандура, як і гармонь, має готовий акомпанемент (зви
чайно, бандуристи використовують не лише звучання відкритих 
басових струн, але й змінюють їхню висоту шляхом притискання 
пальцями, виходячи за межі фіксованого звукоряду – [9, с. 569]), 
будова якого (і  використання) має чіткі паралелі з головними 
гармонічними функціями T, S та D (див. строї басів бандур, по
даних Г. Хоткевичем [24, с. 192–193]. Взагалі відчуття бандури не 
тільки як мелодичного, але й як гармонічного інструменту, спо
стерігалося у старосвітських бандуристів. Наприклад, Ф. Колес
са відмітив, що кобзар Кравченко, підстроївши бандуру, випро
бував на ній два акорди (D та T) [9, с. 60].
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Цікавим є збіг назв басових струн на бандурі Кравченка, як 
їх подає Ф. Колесса [9, с. 60], із назвою басових тонів на гармоні 
(термінологія записана від автентичного гармоніста із с. Підгай
не Іванківського району Київської області Руденка Василя Пе
тровича, 1948 р. н., (проживає у м. Києві); вона збігається із тер
мінологією, яку подає Є. Юцевич [26, с. 38], вочевидь, на основі 
термінології, що її вживали майстри гармоней, які працювали на 
Київському музичному комбінаті). Найнижчий тон на гармоні і 
бандурі зветься «бас». Той самий звук, розташований на октаву 
вгору, називається на обох інструментах «підбасок». Третя стру
на на бандурі Кравченка зветься «хторова» – це квінтовий тон 
вгору над «підбаском». Дерев’яний «резонатор» гармоні (полий 
брусок, на якому кріпляться планки з голосами), на якому зна
ходяться акордові планки, зветься «секунда». Зрозуміло, що будь 
який акорд має квінтовий тон – тон «хторової» струни, а також – 
терцієвий тон. Можливо, саме тому струна на торбані, яка дає 
терцієвий тон акорду, теж називалася «секунда» [11, с. 26].

Якщо ми подивимося, чи є спільний репертуар у старосвіт
ських кобзарів та гармоністів, то ми можемо побачити деякі 
спільні танці, наприклад, «Горлицю», «Метелицю», «Чоботи», 
«Козачок № 3» [9, с. 528–529, 539–540, 543–546]. Ю. Рибак вважає, 
що сліпі гармоністи, які виконували духовний репертуар, висту
пили послідовниками кобзарів та лірників [21, с. 70].

Гнат Хоткевич подає цитату дослідника Слобожанщини, 
проф.  М.  Ф.  Сумцова, видрукувану ним у книзі «Культурные 
переживания» (Київ, 1890), яку можна трактувати у плані ви
тіснення бандури із селянського побуту гармонією: «Останнім 
часом, замість давніх бандури та гусел, що давали музичне за
доволення найкращим сторонам душі, у селянський побут стала 
входити дешева гармоніка, вересклива, безглуздо гамірна, у зву
ках якої чутно щось вульгарне, п’яне та розпусне». [24, с.  111]. 
Цікаво, що Хоткевич, порівнюючи діатонічну бандуру із хрома
тичною, вдається до порівняння із гармошкою та баяном (хоча б 
і у плані різниці ціни на інструменти) [24, с. 192].

І,  звичайно, не можна не провести паралель між акордовим 
звучанням акомпанементу гармоні та звучанням сучасної їй пра
вославної церковної музики – не в плані, ясна річ, запозичення 
та взаємозв’язків, а в плані доброго знайомства селянських мас 
(на час приходу гармоні) з акустичним явищем акорду та спів
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відношеннями головних гармонічних функцій (T,  S,  D). Ціка
во, що гармонь в українському селянському побуті використо
вувалася і як інструмент, що супроводжував псальми (народні 
пісні релігійного змісту), музична будова яких дуже близька до 
церковної музики. Такі зразки на Західному Поліссі записували 
Олесь Санін, Михайло Хай, Микола Будник та Юрій Рибак. Ав
тор цієї статті також записав псальми (за визначенням викона
виці – «молитви») у супроводі гармоні «хромки» від жінкигар
моністки Дарини Іванівни Сулімовської, 1925 р. н., у м. Інгулець 
Дніпропетровської області).

Віденську дворядну гармонь в радянський період, особливо 
у повоєнні роки, спіткала доля андеграунда – повна відсутність 
фабричного виробництва та підтримки мистецтва гри на ній з 
боку владних структур, нерівна конкуренція із дешевими гар
монями «хромками» та насаджуваними через систему музичної 
освіти баянами. Це призвело до майже цілковитого зникнення 
практики гри на віденській дворядній гармоні по всій території 
України, зі збереженням музикування на ній лише в тих місцях, 
де було наявне кустарне виробництво цього типу гармоній. 

Показово, що ця ситуація з «венкою» повністю відповідала по
становам спеціальних нарад, присвячених гармоні, які відбували
ся у 1928 році – у Державному інституті музичної науки у Москві. 
Зокрема, читаємо: «Необхідно, взамін недосконалої та незручної 
дворядної віденської гармоні, випрацювати новий тип спрощеної 
гармоніки <...> Найкращими інструментами сольного виконання 
слід визнати “виборні баяни”» [18, с. 52]. Наведені цитати, зокре
ма, показують, що завданням радянської влади було не нав’язати 
селу гармоніку як новий музичний інструмент, а поставити гар
монь, яка вже була поширена в селянському середовищі, на служ
бу ідеології. Відповідно, ті типи гармонік, які не підходили своїми 
технічними можливостями для виконання «правильної» музики, 
повинні були бути заміненими на інший тип гармонік.

Отже,  історія гармоні в Україні нараховує щонайменше 
156 років. Ми можемо говорити про певні елементи в конструк
ції інструменту і його виконавських можливостях, які дозволи
ли цьому імпортному новотвору «змімікрірувати» під деякі риси 
українських традиційних музичних інструментів і існуючої на 
той час музики, і завдяки цьому увійти в музичний побут укра
їнського села. 
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В Україні віденська дворядна гармонь досить масово виготов
лялася як майстрамикустарями, так і на музичних фаб риках. 
Але народними сільськими умільцями гармонь, фактично, не 
вдосконалювалася – ними копіювалися занесені до села зразки. 
Проте можемо говорити про наявність інновацій, які вносилися 
до конструкції гармоні українськими майстрами, які працювали 
в містах. Технічний доробок таких широко відомих у свій час в 
Україні та за її межами харківських майстрів гармоней Д. А. Па
щенка та К. А. Міщенка ще потребує дослідження й осмислен
ня, адже є всі підстави говорити не про сліпе копіювання ними 
австрійських, німецьких чи російських зразків, а  про творче 
переосмислення цими майстрами конструкції гармоні, зокрема 
віденської. 

Незважаючи на першу хвилю масового імпорту російських 
гармонік в Україну у 1860х роках, можна стверджувати, що гар
монь «прописалася» в українському селі лише приблизно з по
чатку XX  ст. як бісонорний дворядний інструмент  – гармонь 
«венка» (а пізніше – і як моносонорний дворядний інструмент – 
гармонь «хромка») і застосовувалася насамперед для виконання 
танцювальної музики. 

Віденські гармоні, які виготовлялися в Україні, не були уніфі
ковані ані за зовнішнім виглядом, ані за внутрішньою конструк
цію, ані за звукорядом правої та лівої клавіатури. Але з точки 
зору будови звукоряду правої клавіатури всі віденські гармоні 
мають спільного «предка»  – поширений у Західній Європі та 
США 8кнопковий діатонічний акордеон, стрій якого відомий ще 
з 1833 року, із впливом австрійської системи Steirische Harmonika. 

Можна говорити про потужний вплив модусу інтонаційного 
мислення середовища, зокрема, відкидання темперації, на на
строювання кустарно виготовлених інструментів (і  фабрично 
виготовлених до 1941  року) і  фіксації його у звукорядах таких 
гармоней. 

Віденська дворядна гармонь була витіснена з традиційного 
селянського середовища гармонією «хромкою» завдяки спрямо
ваній культурній політиці радянської влади, що полягала в лік
відації фабричного виробництва віденської гармоні та масовим 
продукуванням дешевих і легкодоступних «хромок». 
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1 У вітчизняній та зарубіжній літературі трапляються різноманітні назви 
інструменту з двома клавіатурами (правою – діатонічною мелодичною, та лі
вою  – басоакордовою) і  міхом посередині  – гармонь, гармонія, гармоніка, 
гармонік, гармонійка, гармошка, а також акордеон (не плутати із сучасним 
інструментом з рояльною клавіатурою) і  мелодіон. В  Іванківському райо
ні Київської  області застосовувалася назва «гармоня». Мені імпонує підхід 
Є.  Юцевича та М.  Імханицького до назви цього інструменту  – «гармонь», 
як така, що асоціюється з конкретним інструментом, а не музичноакустич
ними термінами «гармоніка» та «гармонія» [26, с.  5–6] та тому що «гармо
ніка – узагальнюючий термін, що відноситься до всіх інструментів з джере
лом звуку у вигляді язичка, що проскакує та вільно коливається у прорізі під 
дією повітряного струменя. Баян – також гармоніка» [8, с. 11]. У США зараз 
гармонікою називають тільки губну гармошку [33], у старовинних каталогах 
музичних інструментів цієї країни гармоніками називалися губні гармошки, 
а гармоні називалися «акордеонами» [28, с. 1–24, 100–112; 31, c. 5–12, 82–88]; 
баян, свого часу, теж називався «хроматичною гармонікою» [2, с. 30]).

У цій розвідці деякі інші варіанти назв гармоні, як то «гармоніка» та «гар
монія», будуть використовуватися як синоніми, коли вони не будуть вносити 
ніякого різночитання тексту.

2 Г.  Хоткевич у своїй праці використовує фрагмент із цієї статті, при
свячений «катеринці» (шарманці), наводячи його з праці О.  Кольберга 
Mazowsze і помилково приписуючи авторство поданої ним цитати Кольбер
гові [24, c. 274–275].

3 Тут і далі всі переклади українською здійснив автор статті.
4 Наслідком відсутності розгляду історії гармоні на українських теренах 

у працях М. Лисенка та Г. Хоткевича стало те, що у значної частини сучасної 
української інтелігенції поява гармоні асоціюється виключно з радянським пе
ріодом, що не відповідає дійсності (наприклад, М. Хай вважає, що «традицій
ний звукоідеал повністю витіснений кічевим внаслідок штучного і в багатьох 
випадках політично інспірованого насаджування чужинського інструмента
рію: акордеона, балалайки, гармошки, клярнета, тромбона тощо» [23, с. 229]). 
Також це спричинилося до невірної хронологізації появи гармоні в музичному 
побуті українського села – віднесення цього до початку XX ст. [25, с. 230].

5 Подання Альфредом Міреком [13, с. 9] інформації про те, що «знаме
нитий співак Осип Петров (1807–1878) <...> грав на декількох побутових ін
струментах, причому першим з них була гармоніка. Це було у 1815–1818 ро
ках у Єлизаветграді [нині – м. Кропивницький. – І. Ф.], де цей інструмент не 
був новинкою.» у стосунку до гармоні вважаю недостовірним, оскільки назва 
«гармоніка» в той час стосувалася зовсім іншого інструменту – скляної гар
моніки, на якій звук видобувався за допомогою вологих пальців [16, с. 15]. За 
даними Новосельського, виробництво ручних гармонік у Росії розпочалося 
у 50х роках XIX ст. [17, с. 45].
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6 У Марії Дункель (Maria Dunkel) [30, с. 96], яка теж посилається на пуб
лікацію М. Карасовського, помилково зазначено, що нею «задокументовано 
ранній імпорт віденських, прусських та саксонських інструментів у великій 
кількості».

7 Оцінка логічності гармонізації мелодій з погляду європейської гармонії 
періодично трапляється у авторів, які писали про гармонь. Наприклад, А. Го
лубєв скаржиться на «безграмотність» гармонізації мелодій народними вико
навцями на віденській гармоні [6, с. 23–24], О. Банін пише про «гармонічну 
«засміченість» звучання» при зміні напрямку міху на дворядних гармоніях 
типу віденської [1, с. 168].

8 У цьому ключі надзвичайно цікавими є дані про тісну залежність ви
робництва гармоній у Російській імперії від загального економічного добро
буту сільського населення та прямий зв’язок між попитом на гармоні та рів
нем врожайності [17, с. 48], що свідчить про добровільний інтерес селянства 
до цього інструменту.

9 Точний час появи віденської дворядної гармоні в Російській імпе
рії невідомий. М. Воробйов та Ф. Захаров вважають, що це було наприкін
ці 90х років XIX ст. [3, с.  25]. А. Мірек вказує, що це сталося після появи 
німецької дворядної гармоні у 1880х роках [15, с. 69] та що у 1890х роках 
власники великих тульських фабрик освоюють виробництво дворядних ві
денських гармонік [14, с.  45]. Натомість у додатку до «Торгового сборника 
города Москвы на 1877 г.» «зонточный магазин Н. М. Куликова» пропонував 
«гармоніи вѣнскія и заграничныя, русскаго и иностраннаго строя» [20, с. 31]. 
Це свідчить про те, що віденські гармоні вже тоді побутували в Російській 
імперії та виготовлялися там.

10 Гармоні з німецьким та російським строєм в основі мають однаковий 
звукоряд, з тією лише відмінністю, що ті звуки, які беруться при стисканні 
міху на гармонях німецького строю, на гармонях російського строю беруться 
при розтягуванні міху, та навпаки.

11 «Басами» на корпусі інструменту автентичними виконавцями та май
страмикустарями називаються всі кнопки лівої клавіатури, незалежно від 
того, вони дають звучання окремого тону чи акорду. Але «басами» всередині 
інструменту ними ж називаються металеві планки з приклепаними до них 
сталевими язичками, які дають найнижчі одиночні тони.

12 Такий тип гармоні називається ним «гармонь німецького строю». 
У  США, за словами виконавця на 8басовій гармоні, члена Американсько
німецького культурного товариства Ореста Лехновського, така 8басова гар
монь називається «німецька гармонь». Обидва визначення з історикоорга
нологічного погляду є невірними.

13 Вочевидь, для європейської та американської народної музики така 
кількість тональностей є надмірною.
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Наталія Костюк  
(Київ)

нАціонАльне як Пріоритет  
у БогослуЖБовіЙ муЗиЧніЙ культурі 

ЗАхідної укрАїни, євроПеЙської емігрАції 
тА ПівніЧноАмерикАнської діАсПори 

1930-х років

Консолідація українців на національній основі  – завдання, вирішувати 
яке доводилося в різні періоди, у різних суспільноісторичних умовах. З особ
ливою гостротою воно постало в міжвоєнні десятиліття. Національний чин
ник відігравав першорядну роль і в релігійній сфері, в одних випадках згла
джуючи, в інших – загострюючи міжконфесійні стосунки. Музична частина 
обрядовості неначе перебувала за межами конфліктів і слугувала успішному 
вирішенню цього завдання. Що більше: здається, саме на цій основі вдава
лося успішно сприяти збереженню національної самоідентифікації на інди
відуальному рівні, а також гуртувати конфесійно різні громади українців у 
діаспорних ареалах.

Consolidation of Ukrainians on a national basis is a task which has to be solved 
during the different periods, in various social and historical conditions. It has ap
peared with particular sharpness in the period between World wars. The national 
factor has been of the first rank significance in the religious sphere also. In one cases 
it has smoothed, in the others it has aggravated interconfessional tension. At the 
same time, the musical part of the ritualism has seemed to be beyond the conflicts 
scopes. It has served the successful solution of this task. Moreover, it seems, just on 
this basis it has become possible to promote successfully the preservation of na
tional selfidentification at the individual level, and to unite confessionally different 
Ukrainian communities in diaspora.

Період, у контексті умов якого розглядається заявлена проб
лема, належить до реально кризових і в українській історії, і  в 
історії західної цивілізації. Тим більше, що об’єктивним підсум
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ком розвитку (якщо можна застосувати цей термін) різноманіт
них напрямків міжнародних (у т. ч. релігійних) відносин цього 
десятиліття стала Друга світова війна. У  цей час на міжнарод
ному рівні загострювалися передусім ідеологічні й геополітичні 
конфліктогенні чинники, хоча для країн, що набули державнос
ті після першої світової війни на теренах Центральної Європи, 
першорядність отримали національні та етнічні проблеми. Той 
факт, що Україна так і не здобула значення суб’єкта міжнародних 
відносин, а українські етнічні землі були розділені між Польщею, 
Угорщиною, Чехословаччиною і Радянським Союзом 1, мав тра
гічні наслідки для віруючих усіх конфесій візантійського похо
дження. Загрозливими факторами для віросповідної ідентифіка
ції було не тільки т. зв. «окатоличення» 2 на теренах, що увійшли 
до складу Польщі і Румунії, але й навіть виникнення в недале
кому минулому нової для звичного упродовж кількох століть 
конфесії – УАПЦ, а також масштабна еміграція до західних тра
диційно католицьких і протестантських країн вірних РПЦ, що 
навіть у випадку українського походження ніяк не асоціювали 
себе з Україною. Тому в окремих регіонах істотно збільшилась і 
кількість переходів у Російську церкву. Хисткість ситуації поси
лювалась поведінкою священиків, що обирали матеріальні блага 
за рахунок жертвування вірністю віросповідним джерелам. Саме 
такий ракурс було зафіксовано на Закарпатті, де інтереси римо
католицької і російської церков буквально «підминали» дивом 
збережені подібні прояви в угоду державнопанівному етносу. 
Ось як оцінював один з безпосередніх учасників подібні процеси 
на теренах Закарпаття: «Тисячолітне чуже панування винародо
вило майже всю інтелігенцію в Карпатській Україні. Та найсиль
ніше воно в’їлося в душу українського священника. Винятками 
залишились лише сильніші характери <...> Коли учительство по 
війні у великій більшості стануло в ряди народніх робітників <...> 
то духовна семинарія видавала як не зрадників свого народу, то 
зовсім до нього байдужих, через що нарід покидав свою Церкву і 
переходив масово до православія, де сподівався знайти своїх ліп
ших духовних опікунів. Православне духовенство, що прийшло 
сюди по війні, у своїй більшості мало грамотне і матеріяльно не
забезпечене, тому легко підлягало натискові всяких політичних 
спекулянтів, шо стояли на чолі адміністраційних урядів, та ши
рило русофільство <...> ці ряди скріпили і греко католицькі свя
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щенники, що одягли на себе плащик “русскости” (як Фенцик), 
щоб під ним тим лекше ширити мадяренство» [8, с. 3].

З цих причин конфесійна ситуація у материковій зоні істот
но змінювалась, а  в зонах європейської еміграції і вже досить 
сформованих діаспор на обох американських континентах щой
но набувала більшої чи меншої чіткості. Розглянувши її за спря
мованістю тих чи інших впливів і випускаючи внутріконфесій
ні суперечності й мотивацію, вартує відзначення, що в той час 
тільки провід УГКЦ намагався вплинути на розвиток подій саме 
з загальнонаціональних позицій. Авторитетність очільників і 
представників тієї чи іншої церкви у світі відігравала в цьому 
неабияку роль. Тут доречно навести одну суб’єктивну тезу, що, 
знову ж таки, належить Кошицеві. В одному з інтерв’ю з приводу 
чергового концерту він сказав таке: « <...>китиця квітів iз наддні
прянських степів на аналой нашому Ювилятові, – Митрополи
тові. Кир Андрієві, як єдиному великому представникові укра
їнської національної церкви в сучасний мент» [5, с. 3]. І навряд 
чи хтось і до нашого часу може піддати цю думку сумніву. Утім, 
кілька інших факторів такого лідерства потрібно враховувати. 
Передусім  – це необхідне для подальшого успішного функцію
вання відстоювання власної пастви від тих чи інших «спокус» і 
для цього втілення дієвої стратегії для забезпечення потреб най
різноманітніших її верств і професійних станів. Також не можна 
випускати той факт, що діяльність УГКЦ здійснювалась, так би 
мовити, під патронуванням найвпливовішої у той час конфесії, 
хоча й з певними «зазіханнями» на її автономність з боку свя
щеничоурядових кіл тогочасного державного підпорядкування. 

З цього огляду промовистою є висловлена митрополитом Ан
дреєм в пастирських листі від 13 квітня 1931 року позиція щодо 
привнесень у богослужіння католицьких елементів: «Тому й не 
мудро поступають ці, що занедбують свої питомі обрядові звичаї 
а впроваджують латинські новости. Роблять вони з обряду якусь 
карикатурну мішанину, що не має ніякого ані літурґічного, ані на
учного змислу <...> Нам треба вірно заховувати всі наші давні об
рядові і церковні передання. Це не значить, щоби ми мали прийма
ти якісь незнані й чужі нам обряди російської синодальної церкви. 
Але, коли між нашими старими і давніми переданнями находяться 
деякі звичаї, які заховалися і в синодальній церкві, то це не може 
бути для нас причиною, щоби ці наші давні звичаї занедбувати» 3. 
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Звернувши погляд на мовнообрядову сферу загалом і мов
ний фактор в аспекті вживання української в богослужінні, зо
крема, вдалося виявити кілька моментів. Таке рішення, з одно
го боку, надавало додаткові преференції не тільки порівняно 
з російською ортодоксальною церквою, а  й українською авто
кефальною церквами щодо вживання церковнослов’янської 
мови. З  другого,  – дозволяло стримувати відтік пастви у про
тестантські конфесії. І при цьому 1942 року грекокатоликами 
було здійснено видання Літургії церковнослов’янською мовою, 
що, за задумом вищої ієрархії, повинно було сприяти відро
дженню обрядовості періоду ХVІ–ХVІІ  ст.  4 і  зменшенню ак
тивності дискусій щодо обрядовості грекокатолицької церкви 
(передусім скорочення літургій). Такий крок став і компромі
сом до можливої пастви з числа емігрантів з Великої України. 
Щодо доцільності звернення до церковнослов’янських текстів 
у вжитку українських конфесій вельми переконливий аргумент 
надав непохитний в «українськості» О. Кошиць. В одному з лис
тів до П. Маєвського він писав, що в ході опрацювання мелодії 
«О  Тебі радується» з «Простопінія» він намагався перекласти 
оригінальний текст українською, « <...>але в слов’янському ори
гіналі <...> так добре сформульовано думку, точно й коротко, що 
ніяк не можна нашою мовою убгать її в ту коротку ядерну фор
му  5. А той переклад, що має українська церква, може навести 
жах не тільки на звичайного чоловіка, але й на саму Богородицю. 
То не перекладено, а переперто на українську мову ту делікатну, 
містичну орієнтальну поезію. Таким чином, не тільки переклас
ти текст, але й підкласти вже існуючу Ірмологійну мелодію під 
те базікання немає змоги, бо як в слов’янському тексті, так і в 
мелодії, що випрацьовувалась на той текст нашими предками, 
є повний контакт, а у всьому є певний ритм в періодах <...> Вза
галі, я скажу Вам – переклади потребують перекладу» 6. Потре
ба таких пояснень зумовлювалась тим, що, будучи титульною 
нацією на автохтонних теренах і зберігаючи цю ідентичність 
за їх межами, самосвідомість українців не була наділена несу
перечністю, оскільки суперечливим було асоціювання «свого» 
(українського) і «чужого» (не українського) 7. Та це тільки один 
ракурс тогочасної ситуації.

Інший полягав у тому, що хвилі еміграції сприяли поширен
ню українських церков на Захід водночас із посиленням україно
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мовної бази. Показово, що 21 листопада 1930 року відбулася пер
ша відправа українською мовою у церкві св. Сальватора в Празі, 
на якій співав український хор під орудою П. РосіневичЩуров
ської 8. Того ж року 23 лютого вже в Парижі відбулася прохальна 
служба Божа проти з приводу переслідування християнської ре
лігії і примусового роспущення Української Православної Авто
кефальної Церкви на Україні з проповіддю свящ. Павла Гречиш
кина і співом мішаного хору Олекси Чехівського.

Проте в умовах поліконфесійності єдиним чинником, що 
ідентифікував би ту чи іншу конфесію як українську, був не мов
ний, а національний. Тому, як і в минулому столітті, священичі 
кола його втіленням повинні були забезпечували збереження в 
т. ч. конфесійної ідентичності. Дещо несподівано і результативно 
така діяльність проявилась в Карпатській Україні, де з ініціати
ви гуртка, а згодом Товариства Українських Католицьких Свя
щенників у Хусті було проголошено наступне: «кожний священ
ник <...> хоч би й мадяр, має в українському селі працювати для 
добра свого стада, для добра українського парохіянина» [8, c 3].

Звертає на себе увагу чи не показова присутність у всіх кон
цертних програмах церковних хорів (за винятком «страстних 
псалмів») фольклорної частини, причому здебільшого у най
більш популярних зразках, що згладжувала регіональні відмін
ності і спонукала до осягнення проблем українського народу в 
історичному сенсі. 

Ось, наприклад, анонсована в газеті «Свобода» (15  черв
ня 1936  року) програма концерту: «1)  Коляда (в  опрацюван
ні О.  Кошиця), як зразок нашої доісторичної музики. 2)  Один 
спів (“Прейдесінь законная”), оснований на знаменному напіві, 
устійненому в XII столітті при Печерській Лаврі (в опрацюван
ні О.  Кошиця). 3)  Опрацювання традиційних напівів (галузей 
“знаменного” співу): а)  Печерської Лаври (Кошиць), б)  Київ
ського (Бортнянський) і  в)  Закарпатського (Кошиць). 4)  Два 
канти: перший “Зібралися невірнії” (опрацювання К. Стеценка), 
а  другий “Пречистая Діво Мати” (опрацювання Лисенка і Ко
шиця). 5)  Оригінальні церковні твори: більший твір А.  Веделя 
(1767–1806) “Покаянія двери отверзи ми” і А. Кошиця “Достой
но єсть яко воістину”. З аналогічними програми здійснювались 
популяризуючі акції в іншонаціональному середовищі. Напри
клад, 17  січня 1937  року у Міннеаполісі в місцевій норвезькій 
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протестантській церкві виступав хор української православної 
церкви (диригент – колишній співак Кошицевого хору о. П. Кор
суновський). Було поєднано церковні піснеспіви, доповідь про 
історію України в її протистоянні московській експансії різних 
історичних періодів та ефектні зразки опрацювань паралітургі
ки (“Про Почаївську Божу Матір”, “На Йорданській річці”, “Ой 
рано, рано”). З  цією ж програмою хор виступав в університе
ті, а  також у масонів, де промовляв про Україну американець 
Л. Метсон» [6, с. 3].

Важливі аспекти консолідаційного плану надає одна з публі
кацій 1936 року, у якій з приводу концерту 31 травня 1936 року 
в честь Андрея (Шептицького) у КарнегіХол цитовано вислови 
О. Кошиця щодо музичної релігійної творчості і подвижництва 
митрополита. Знаковими (і типовими для Маестро) в ній є наго
лошення на «обробленні і <...> націоналізації позиченого грецько 
болгарського церковного співу», і «утворенні з нього свого влас
ного церковного співу, який <...> еволюціонував шляхом розвит
ку на київський напів. Цей був розповсюджений по всій Украї ні 
і розвинувся в інші українські напіви». У такий спосіб лунала ав
торитетна серед різних кіл і важлива для ужиткової конфесійної 
практики думка про єдність джерел церковноспівочої традиції 
різних регіонів. А  визнаючи цей пласт основою для створення 
«свого власного церковнорелігійного співу в формі побожних 
пісень, псальмів, кантів і колядок христіянського змісту» Кошиць 
свідомо чи підсвідомо обґрунтовував і традицію використання 
зразків відповідного змісту у богослужіннях та паралітургічній 
практиці 9. Показовими з огляду пояснення єдності богослужбо
вої і фольклорної української традиції є ще два інших його пояс
нення. Перше здійснено до виконаної в концерті стихири «Госпо
ди возвах к тебі» з «алилуєю» восьмого гласу: «Цей київський спів 
в укладі КиєвоПечерської лаври, остаточно записаний в р. 1908 
в хоровому укладі спеціяльною комісією, яка працювала в Києво
Печерській Лаврі. Записано цю стихиру в гармонізації, яка оста
точно склалась у половині XVІгo століття і яка дійшла до наших 
революційних часів точнонепорушна, не маючи собі порівняння 
по своїй рідности, бо вона має чисто ліричночутливий характер 
української пісні»  10. Друге  – щодо споконвічного процесу син
тезування двостороннього інтонаційності: «<...> характеристич
ний приклад приспособлення народньої мельодії до церковного 
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змісту, тобто як останній, майже сучасний зразок того давнього 
процесу оцерковлення мельодій українських обрядових пісень. 
Зразок цього процесу є “Да іспол няться уста наша” напіву під
карпатського (“угроруського”). Тут чудово сплетені дві мельодії: 
колядки “Днесь поюще купно іграєм” і більш старої праісторич
ної мельодії весняного культу (гаївки)». 

Подібні компонування програм, що часто анонсувалися з по
ясненнями в періодиці, вирішували не тільки естетичні, а й іде
ологічні завдання. Враховуючи представлення американської 
діас пори, що істотно відрізнялось від європейських еміграцій
них кіл  11 кількістю вихідців з Галичини, Кошиць і його одно
думці розраховували посилити відчуття національної єдності з 
вихідцями зі східно і центральноукраїнських земель. І загалом 
потрібно відзначити, що подібна консолідуюча діяльність була 
типовою і для УАПЦ. Так, 20 листопада 1932 після Архієрейської 
Служби і відправленої єпископом УАПЦ Йосифом Жуком пана
хиди відбулась концертна акція. За оголошенням, її здійснюва
ла «українська православна громада в Алентавн, у злуці з усіма 
українськими товариствами, братствами та сестрицтвами». 

Оскільки мало ймовірно, що виконувані в концертах твори не 
належали до активної частини репертуару церковних хорів всіх 
ареалів, то на цьому аспекті потрібно зосередитися триваліше.

Загалом репертуар цих колективів охоплював композиції різ
них стильових періодів і національних шкіл  12, причому існує 
значна ймовірність поєднання у богослужіннях навіть за наяв
ності хорового колективу таких зразків із загальнонародним спі
вом самолівкової традиції 13, а подекуди – й авторські літургічні 
цикли. У часи керування Д. Котка хором Малої семінарії серед 
інших творів і обиходних піснеспівів виконувалися «Літургія» 
Й. Кишакевича, покаянний тропар із періоду Пісної Тріоді «По
каянія отверзи ми двері» А. Веделя, колядки і щедрівки в оброб
ках М. Леонтовича, К. Стеценка, Д. Котка) та світські твори. Вод
ночас варто зауважити, що репертуар хорів навчальних закладів, 
вірогідно, не залежав від їх рівня і, ймовірно, визначався все ж 
майстерністю й уподобаннями регентів із значним врахуванням 
регіональних традицій. На це вказує інформація з оприлюдне
них програм виступів.

Очевидно, що репертуарні пріоритети церковних хорів визна
чалися на той час передусім їх можливостями, тоді як наповнен
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ня – уподобаннями регентів і необхідністю забезпечення ужит
кових потреб і репрезентуванням досягнень перед суспільством. 
Так, наддніпрянець Д. Котко у своїй праці спирався і пропагував 
київські виконавські традиції у своїй діяльності. Спеціальне від
значення цього таким вченим, як Д.  Антонович, свідчить про 
нетиповість цієї манери для тогочасного західноукраїнського 
хорового, і в тому числі духовного, виконавства: «Маєстатичні, 
стрункі речитативи, що перепліталися з розлогими мелізмами, 
якась особлива повнота хорового звучання, багаті гармонії з 
перевагою мінорного ладу. Старовинні мелодії з своєрідною ас
кетичною строгістю – все це було для нас новим... і при цьому 
неймовірно рідним. Хор з його церковними співами робив таке 
сильне враження, що польська влада навіть дозволила співати 
Літургію на радіо» [1, с. 64–65] 14. Натомість програма одного з 
виступів С. Сапруна з хором дрогобицької церкви Пресв. Трійці 
дає підстави для припущення, що він балансував між зразками 
російської (кондак до Пресвятої Богородиці «Не імами іния по
мощи» О. Рожнова, «Отче наш» Ю. Арнольда, «Милость мира» 
О.  Архангельського) та української (концерт «Доколе, Господи, 
забудеш мя» А. Веделя, «Вірую» Ddur і концерт № 32 «Скажи ми, 
Господи, кончину мою» Д. Бортнянського, «Херувимська піснь» 
fmoll П. Турчанінова) творчості 15. Ті самі пріоритети були при
таманні й церковним хорам УАПЦ. Так, у хорі Луцького Володи
мирського кафедрального собору, де вже з 1920х богослужіння 
відбувалися українською мовою, у виконанні були твори А. Ве
деля, Д.  Бортнянського, М.  Лисенка, К.  Стеценка, О.  Кошиця, 
М. Леонтовича і М. Тележинського.

Утім, розглядаючи представлення тих чи інших авторів у 
репертуарі, то серед найбільш улюблених і виконуваних творів 
утримували колишні позиції твори Д. Бортнянського. Так, в ак
ціях на вшанування митрополита Андрея, що відбувалися по
всюдно в різні роки, значне місце займали передусім концерти 
(Тернопільський «Боян», червень 1931 року: № 28 «Блажен муж»; 
мішаний хор церкви св. Миколая, 11 жовтня 1935 року: № 9 «Сей 
день, єго же сотвори Господь», № 12 «Боже, піснь нову воспою 
Тобі», № 16 «ВознесуТя, Боже мой», № 4 «Воскликніте Господеві»; 
інші місця й дати 1935: хор із с. Домажир 16 – № 34 «Да воскрес
нет Бог», мішаний хор войнилівської читальні  17  – концерти 
№ 9 «Сей день» та № 28 «Блажен муж»; 1936, угнівський міша
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ний хор – № 19 «Рече Господь») і піснеспіви Д. Бортнянського, 
меншою мірою  – інших представників «золотої доби» («Нині 
отпущаєши» А. Веделя, «Блажен муж» С. Дехтярьова, «Таїнство 
странное» А. Веделя. Під час святкування 70ліття митрополи
та Андрея (Шептицького) 27 жовтня 1935 року хором львівської 
церкви св.  Миколая (регент Микола  Сидорак) були виконані 
концерти № 9 «Сей день єго же, сотвори Господь», № 12 «Боже 
піснь нову віспою Тебі», № 16 «ВознесуТя, Боже мой», № 4 «Во
скликніте Господеви». Серед інших концертів, що згадуються у 
програмах і періодиці цього десятиліття – восьмиголосий кон
церт «Слава во вишніх Богу» Д. Бортнянського (хор Успенської 
церкви, 1930), № 24 «Возведох очі мої», № 30 «Услиши, Боже, глас 
мой» (Перемишльський «Боян», 1934); №  18 «Благо єсть іспо
відатися Господеві» і № 20 «На Тя Господи уповах» для мішано
го хору, для чоловічого хору (Ставропигії, 1931); № 28 «Блажен 
муж» (Бродівський «Боян», 1936). Такі концертні виступи демон
стрували повільне оновлення церковноспівочого репертуару і 
збагачення назв у виступах навчальних та світських колективів, 
захоплених у річище розвитку української богослужбовомузич
ної культури. Вражає, що незначну складову утворювали ком
позиції західноукраїнських авторів ХІХ  ст., натомість рік у рік 
зростала частка наддніпрянського доробку.

Рідкісну можливість створення уяви про ужитковий репер
туар, у даному випадку українських церков у Польщі, надає збір
ник українського церковного хору «Найновіший великий збірник 
лїтурґічних пісень: партитури на мішані і чоловічі хори» в Кра
кові, упорядкований його керівником Григорієм Баранов ським 
(Краків, 1939). У ньому містяться твори українських (О. Кошиця, 
І. Цьороха, І. Охримовича, С. Стеха, Д. Бортнянського, М. Бере
зовського, А. Веделя, С. Давидова, О. Турчанінова, М. Вербицько
го, Я. Калішевського, Й. Кишакевича, Б. Кудрика, С. Воробкеви
ча, Г. Давидовського), в т. ч. невідомих сьогодні [Й. Рогатинського 
(ЧСВВ), ієромонахів Ядора (Іадора?) і Віктора, Руденка, Чінчара, 
Горецького], російських (О. Архангельського, М. Глінки, П. Чай
ковського, О.  Гречанінова, С.  Рахманінова, С.  Смоленського, 
Д. Соловйова, В. Лірина та ін.) композиторів та багатьох інших; 
поширені в Галичині церковні композиції А. Нанке, Л. Седляка, 
В. Серсавія, зразки молдавського, болгарського, грецького, київ
ського, староруського розспіву, традиційні  наспіви (галицький, 
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рогатинський, уральський). Цілком імовірною причиною такої 
«барвистості» була необхідність підтримувати усталені прихиль
ності представників пастви, утвореної з емігрантів. Водночас 
виявляється затребуваність зразків різних стильових пластів, 
причому у діапазоні від навіть очевидного формульного «чит
ка» до складних для академічних співаків зразків осучасненого 
стрічкового співу («Єдинородний» О.  Архангельського). Оче
видну «центраьну зону» у цьому масиві створювали композиції 
т. зв. «німецького стилю» / квартетного лідертафелю російських, 
чеськоперемишльських і українських авторів. Цей же принцип 
комплектування притаманний збірці в упорядкуванні М. Теле
жинського «Співи на Літургії Св. Йоана Золотоустого на міша
ний хор» (Луцьк; Варшава, 1937). У ній присутні як богослужбові 
піснеспіви, так і музична паралітургіка (псальми, канти й кон
церти) здебільшого українських композиторів – Д. Бортнянсько
го, А.  Веделя, М.  Лисенка, М.  Леонтовича, К.  Стеценка, О.  Ко
шиця, М. Тележинського, Г. Ломакіна, і тільки окремі піснеспіви 
росіян (М. РимськогоКорсакова, О. Архангельського). 

Специфічне репертуарне відгалуження розвивалося в зв’язку 
з таким раніше суто регіональним видом духовноконцертних 
акцій, як «Страстні псалми». З поширенням конфесійного ареа
лу на захід внаслідок активізації еміграційних процесів, у 1930ті 
ця вже столітня традиція останнього тижня Великого посту, як 
і регламентовані у цей час канонічні богослужіння, відігравали 
значну роль у піднесенні авторитетності православних і греко
католицьких конфесій та стимулювала розвиток виконавської 
майстерності українських колективів. Зокрема, 1933 року неаби
якого розголосу здобули обряди положення плащаниці, єруса
лимської і воскресної утрень, що були відслужені у варшавській 
грекокатолицькій церкві. 10 квітня 1936 року (Велика П᾿ятниця) 
акція, анонсована як «Концерт поклонення мукам і страстям 
Христовим», була проведена в НьюЙорку «Бояном» під ору
дою Т. Каськіва. У пресовій інформації зазначалося, що хор буде 
співати при Божому гробі «страстні псалми» О. Кошиця, М. Ли
сенка, Д. Бортнянського й А. Веделя, – тобто тільки український 
репертуар, що чітко свідчить про зорієнтованість на пропаганду 
національних засад українських конфесій в умовах еміграції.

Основні репертуарні й мистецькі тенденції в цій сфері розгор
талися в Галичині й передусім у Львові. Іноді в них виявлялася  
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дивовижна однотипність і завжди – цілковита відповідність іс
торично сформованому підходу, що пояснював часом немотиво
вану пристрасть до утворених ще в минулому столітті стильових 
поєднань. Наявні дані здебільшого про грекокатолицькі хори 
вказують на істотні «коливання» в аспекті представлення націо
нального чинника. 

Приміром, 1935 року хор Перемишльської семінарії у програ
мі «Страстних псалмів» вкотре виконав адаптовані аранжуван
ня «Виджу Тя на хресті» з музикою Й. Гайдна і «Христе Царю» 
Дж.Б. Наніно, «На ріках Вавилонських» А. Веделя і «Прискорб
наєсть» І.  Біликовського. Вона була майже цілковито тотож
на програмі виступу 21  квітня 1935  року хору Богословської 
академії та Львівської духовної семінарії в семінарській церкві 
Св.  Духа (диригент В.  Жолкевич). Національну частину було в 
ньому представлено двохорним концертом «Да молчит всякая 
плоть» Д. Бортнянського, а також згаданими торами А. Веделя у 
перекладі для чоловічого хору і І. Біликовського. Оновлення за
хідноєвропейського спектру (Й. Гайдна) було здійснено двохор
ним мотетом «Зглянься, Боже» Й.  Пахельбеля в українському 
перекладі. А  наступного року (21  березня) архикатедріальний 
хор собору св. Юра під орудою І. Охримовича продемонстрував 
істотно переглянуту репертуарну концепцію, у якій відчувається 
вплив знаменитих історичних духовних концертів, але реалізо
вану переважно на невідомому галичанам східноукраїнському 
доробку. Основну частину виступу склали твори східноукраїн
ських композиторів (славослів’я зі «Всенощної» Я.  Яциневича, 
«Слава Богові на небі», «З молодости моєї» та «Вірую» К. Стецен
ка, «Хваліть імя Господнє» і «Прийдіть поклонімся» П. Козиць
кого), які були поєднані з типовим для таких подій концертом 
№ 26 «Господи Боже Ізраілев» Д. Бортнянського й одним з нових 
галицьких опусів – аранжування лемківського наспіву «Під Твою 
милість» Ф. Колесси). 9 березня 1938 року в церкві Преображен
ня Господнього вже Львівський «Боян» під проводом того ж 
І. Охримовича у «Страстних псалмах» виступив з «історичною» 
програмою: його стильову вісь утворили концерти № 8 «Милос
ти Твоєя, Господи» і № 22 «Господь просвіщеніє моє» Д. Бортнян
ського, причасний «Во всю землю» і концерт «Не отвержи мене 
во время старости» М. Березовського, а також концерт «Гласом 
моїм» А. Веделя. 
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Як не дивно, але згаданий вище репертуарний аспект накла
дався на діяльність співочих та громадських товариств. Вра
ховуючи концепції їх функціонування, що давали можливість 
нівелювати конфесійний чинник, невипадковим є активність 
очолювання подібних організацій священикамидиригентами. 
До демонстрації національної єдності спонукала й необхідність 
інтеграції в суспільства «приймаючих» держав 18. Кілька фактів. 
19 листопада 1932 в Нюарку «заходом місцевих українських па
рохій, товариств, брацтв, сестринств і січі», співочого товари
ства «Боян» з  УГКЦ, хору Пресвітерської церкви, хору право
славної церкви і хору «Січ» відбулась жалобна акція в пам’ять 
загиблих «У.В.О.». 20 листопада 1932, після ранкових панахид за 
участі хору ім. М. Лисенка і шкільного хору, відбувся аналогіч
ний концерт за участі з’єднаних хорів Української Православ
ної й Української грекокатолицької церков (обидвома керував 
М. Климка). Зранку в обох церквах будуть відправлені Панахи
ди. Щодо згаданого вище концерту української релігійної музи
ки з приводу вшанування сімдесятиліття митрополита Андрея 
(Шептицького) [5], то він був проведений силами «вісімки» злу
чених українських хорів (понад 300 учасників) з НьюЙорка та 
громад з Брукліна, Йонкерса, Джерзі Ситі, Нюарка, Пасейка, 
Елизабета та Бейсна 19. Проте в окремих випадках ця консоліда
ція страждала від заангажованості хорів різними політичними 
об’єднаннями. Один з досить помітних українських культурно
релігійних діячів Північної Америки – Григорій Павловський з 
цього приводу розмірковував так: «Культурні народи з добре 
розвиненими співацькими організаціями мають щорічно кон
церти з нових і найкращих творів своїх композиторів... Там спі
вацька організація не є собі ціль, а лише засіб для задоволення 
потреби широких громадських кіл у певнім культурнім напрям
ку. Наші українські хори в Америці колись так само будуть орга
нізаціями для співу перш за все, а не для партійних пописів під 
ріжноманітними культурнополітичними притоками». І саме в 
цьому ракурсі він високо підносив діяльність О. Кошиця: «Ніх
то не може закинути проф. Кошицеви, що він співає для яко
гось гуртка, чи організації. Кошиць співає для всіх, хто має вуха 
і смак до співу» [9].

У  таких суперечливих умовах конфесійних взаємовідносин, 
але в єдності щодо національного спрямування творчості, у по
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стійних дискусіях довкола стильових пріоритетів і забезпечення 
якісного церковного співу виховувалось нове покоління ком
позиторів, яке у своєму вишколі мали змогу не тільки вивчати 
партитури своїх визначних попередників, а й у безпосередньому 
спілкуванні переймати високохудожні й ефективні виконавські 
моделі й осягати «премудрість» передання національного стилю 
у церковному співі. Істотний вплив на ці процеси мали резо
нансні здобутки східноукраїнських композиторів, які виявили
ся причетними до утвердження помісної автокефальної україн
ської церкви. Вони стали яскравими імпульсами для церковного 
виконавства після гастрольних виступів «Української Республі
канської Капели» та інших хорів (передусім О. Кошиця), оскіль
ки колоритне звучання колективу в богослужіннях охоплених в 
турне міст так чи інакше змушувало переосмислювати стандарти 
і хорової, і композиторської техніки і надавало високий взірець 
національного виконавського стилю. Цей своєрідний «стрес» 
у  наступні десятиліття істотно вплинув на бачення стильових 
ракурсів звучання української богослужбової і паралітургічної 
музики і пріоритетів композиторської творчості. А тому очевид
но, що ця галузь богослужбової культури як винятково важли
вої сфери суспільного і суспільнорелігійного життя на кінець 
1930х виходила на нові рівні, нереалізовані, знову ж таки, вна
слідок трагічних історичних обставин.

1 До складу Польщі за Ризьким мирним договором18 березня 1921 року 
відійшли Бойківщина, Східна Галичина, Лемківщина, Холмщина, Підляш
шя, західна частина Волині і Полісся (5,6 млн. українців). 14 березня 1923 р. 
цей пакт – за умови надання краєві територіальної автономії – було підтвер
джено Радою послів Франції, Італії, Великобританії та Японії. З цього часу 
провадився курс на полонізацію українських земель, в межах якого плану
валося вирішити «українську проблему» за 25 років. Один з основних ударів 
наносився по нижчих ланках шкільництва, яким належить формування на
ціональної і віросповідної ідентичності. З 1859 східногалицьких українських 
шкіл у 1923му до 1927го було збережено 815, а до 1937го – 352. На волин
ських теренах з 440 шкіл у 1932му до 1937го залишилось 8. Аналогічна си
туація прогресувала на підпорядкованих Румунії землях Буковини і україн
ських регіонах Бессарабії (700  тисяч українців) у  межах державного курсу 
«возз’єднання Великої Румунії» і навернення «українізованих румунів». Вже 
у 1924 році в цій державі українські школи біли повністю ліквідовані, а Чер
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нівецький університет цілком румунізовано. Ситуація була настільки жорст
кою, що священики не мають права відправляти похорони або вінчати рід
ною мовою. І тільки українці Підкарпатської Русі під владою Чехословаччини 
отримали більшменш задовільні умови: прагнучи заручитися підтримкою 
корінного населення в протистоянні ідеологічним зазіханням Угорщини, 
уряд підтримував етнічні інтереси українців. У 1938му тут було зафіксовано 
469 народних, 138 професійних і 23 міських початкових шкіл, 5 українських 
гімназій і 4 учительські семінарії з українською мовою викладання. Очевид
но, що саме ці умови дали можливість забезпечити ґрунт для проголошення 
Руською національною радою 3  жовтня 1938  року меморандуму про авто
номію Карпатської України, хоча з того ж часу активізувалися перемовини 
між Німеччиною, Угорщиною та Польщею щодо її нового підпорядкування і 
13 березня 1939 року Угорщина здобула згоду Гітлера на її анексію.

2 Наприклад, за статистикою Луцької єпископської курії у 1920х като
лицьку віру щорічно приймало близько 3400 віруючих.

3 Аналогічної позиції щодо давніх релігійних народних звичаїв дотриму
вався у цей же період і такий визначний представник вже православної час
тини українських суспільнорелігійних діячів, як А. Річинський. Та, на відмі
ну від митрополита, він обстоював ідею зближення з народним православ’ям.

4 У цьому ракурсі потрібно згадати про дисертацію О. Кошиця на мате
ріалі монастирських обіходників, яка ґрунтувалась на текстах саме до цього 
періоду, а також загальне фронтальне вивчення типіконів і т. зв. чиновників 
у Київській духовній академії з останнім фундаментальним досягненням – 
«Толковим Типіконом» її професора М.  Скабаллановича. Та на той час ці 
матеріали вже були недоступні, як і джерела, що вважались втраченими ще 
до 1917  року або загинули в лихоліття перших десятиліть більшовицького 
терору.

5 Для володіючих багатством хоча б церковнослов’янської мови така по
зиція була органічною. На сьогодні загальновідомо, що порівняно зі старо
слов’ян ською, (докириличною) буквицею з 49  букв, церковнослов’янська 
вже послуговувалась 45ма. Після реформи 1709го  року залишилось 38 і 
втрачено числові еквіваленти. Після 1918 (декрет «О введении нового право
писания»), що, як не дивно, завершив підготовану в імператорській Росії і 
офіційно оголошену Тимчасовим урядом 11(24) травня 1917 року реформу 
(«Постановление совещания по вопросу упрощения руського правописа
ния») – це вже був алфавіт з сучасними 33 літерами сучасної російської мови. 
З цього огляду показовим є наведений нижче приклад.

Один з найдавніших гимнів  – «Херувимська пісня» у  церковно слов’ян
ському варіанті починається словом «Иже», що у багатьох українських і ро
сійських джерелах ХХ ст. перекладається як «Ми». Тим не менше, оскільки 
до початку XVIII  ст. образні значення за буквами зберігалися, то це явно 
спрощений, більше того – вульгаризуючий переклад. Буквиця «И» (властиво 
«иже») означала з’єднання, єдність, рівновагу, гармонію, істину. Буквиця «ж» 
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(«живот») – п’ять елементів життя, земну форму життя і перебування в про
явленому стані. Остання буквиця «е» («есмь») – зв’язку, визначення, багато
мірність існування, міркування стосовно певної точки, якою може бути все. 
Окрім цього, саме слово «иже» має значень, у яких воно може застосовува
тися в реченні [3, с. 210]. Так що можна тільки здогадуватись, яке насправді 
значення криється за цим словом в оригіналі, або яке в нього вкладали хрис
тиянирусичі перших століть його прийняття на наших землях.

6 Такий підхід до джерел, що на побутовому і навіть поверховому на
уковому рівні здебільшого були асоційовані з «Российской Православной 
грекокафолической Церковью» (неофіційна назва, застосовувана в до
кументах Помісного собору 1917–1918  рр.), саме у мовній частині пізніше 
обґрунтував Ю.  Шерех. У  статті «Невіддільна спадщина (Кілька слів про 
українські церковнослов’янізми)» він доводив наступне: «... сміливе черпан
ня церковнослов’янізмів відповідає тому етапові українського історично
го розвитку, коли наша національна свідомість вже настільки зміцніла, що 
може дозволити собі вийти з етнографічних рамок і ввібрати в себе елементи 
вселюдської культури, – тим більше, що в церковнослов’янізмах ці елементи 
приходять в уже засимільованому впродовж тисячолітньої історії україн
ської Церкви і української культури вигляді» [12, с. 156].

7 Такий ракурс виявлено на підставі дослідження Т. Предко [10]. У про
тилежних умовах, – вказує вчений, – «отношение к «своему» <...> достаточ
но объективно, чтобы не видеть в нем негативного, но и к «чужому» также 
объективно, чтобы не дооценивать его положительные аспекты. В условиях 
системной трансформации белорусского общества на Полесье «свое» высту
пает, главным образом, как патриотизм, а «чужое» – преимущественно как 
интернационализм. Разумеется, между ними (как полюсами) имеется весьма 
широкая шкала...».

8 Після служби Божої було відправлено урочисту панахиду за спокій 
душі Головного Отамана Симона Петлюри та всіх полеглих у війні.

9 Наведена програма дає можливість переконатися у винятковій репре
зентативності таких подій. У першому відділі було виконано «А в цього ха
зяїна» (обр. К.  Стеценка), «Догматик» 2го  гласу (О.  Кошиць), «Пречистая 
ДівоМати» (М.  ЛисенкаО.  Кошиця), кант «Зібралися невірнії тай радити 
раду» з рефреном «Алилуя» (обр. К. Стеценка). У другому відділі була пред
ставлена композиторська творчість («Покаяніяотверзи ми» А. Веделя, «Хе
рувимська пісня» К. Стеценка, «Чертог твой» Д. Бортнянського, «Достойно 
єстьяко воістину» з Третьої Літургії О. Кошиця).

10 Щодо способу виконання, то дивує обмеження Кошиця виключно єв
рейськими джерелами. Оскільки він не міг не враховувати питому для укра
їнського пісенного фольклору і антифонність, і  респонсорність, очевидно, 
такий «пасаж» розрахований на ефект в читацької аудиторії: «Особливо ціка
вий склад хору, на який вона утворена і якого не зустрічаємо в жадній іншій 
хоровій організації на світі. Оце іменно: два тенори, два баси і один альт – це 
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склад монашого хору, в якому є малі хлопчики. «Господи возвах» буде вико
нане тим традиційним способом, якого коріні через практику грецької церк
ви, отже первісної христіянської церкви, сходять аж у Старий Завіт до спосо
бу співання Давидових псальмів, у старозавітні єврейські церковні мельодії, 
а іменно: антифонно – із кананархом, тобто двома хорами поперемінно, при 
чому кожне речення читаєтьсявиголошується одним голосом перше ніж спі
вається, а потім повторяється всім хором» [5].

11 Таке розрізнення базується на тому, що діаспора представляє собою 
«етнічну, в першу чергу релігійнe (конфесійнe) та мовнокультурнeспільнотe 
або сукупність індивидів, які існують та зберігаються за межами свого мате
ринського регіону, і котрі усвідомлюють свою генетичну або духовну з ним 
єдність» [4]. На сьогодні до діаспори зараховують і українців, що трактують
ся як національні меншини у складі інших держав, котрі проживають у сусід
ніх державах на власній етнічній території. Водночас, хоча діаспора утворена 
з імігрантів, ці національногромадські утворення потрібно відрізняти від 
еміграційних кіл з огляду на можливість для діаспори двосторонніх зв’язків з 
материковою батьківщиною, тоді як для еміграції вони максимально усклад
нені. Окрім цього, потрібно враховувати й фактор добровільного (пошук 
«ідеальних» умов) чи політично вимушеного (збереження життя) залишення 
батьківщини.

12 Підтвердженням цього є програми виступів у багатьох святкових 
імпре зах. У одній з них (1929) зафіксовано виконання хором Перемишльської 
семінарії хорового концерту №3 «Господи, силою Твоєю» та гимн «Тебе Бога 
хвалим» Д. Бортнянського, а також творів А. Веделя, М. Вербицького, І. Лав
рівського, О. Нижанківського, П. Любовича, І. Біликовського), а також Й. Па
хельбеля, Й. Гайдна, Дж.Б. Наніно, О. Архангельського. При цьому важливо, 
що попри необхідність формування партій з середніх за вокальним обдару
ванням голосів, відзначалися значні досягнуті результати і передусім – дис
циплінованість і культуру виконання: «нинішній хор Духовної Семинарії 
нав’язує, без сумніву, до славної традиції давніх семінарських хорів; ми важи
лися б сказати, що він у дечому може й перевищує передвоєнні хори. Не має 
він вправді тих голосів і тих блискучих солістів, що колись, але як цілість, опа
нуванням усіх вимог хорального мистецтва і своєю безперечною працьови
тістю та музичною культурою представляється може й краще» [7, c. 169–171]. 

13 Манера самолівкового співу зі специфічною для нього тембральністю 
і фактурними засобами високо оцінена в одному з дописів М. Тележинсько
го  [11], причому  – поза типовим для нього ужитковим контекстом. Його 
здивував і водночас захопив спів сільського хору із с. Кунін (нині – Кунин 
Здолбунівського рну Рівненської обл.): «по силі звуку й по художньому ви
конанню, може, й справді цей хор був слабший від інших, але від його співів 
так просто природньо, без жодної ефектової штучності віяло далакою милою 
патріархальною старовиною. Простенькі, «на голос» відспівані старосвітські 
пісеньки не зіпсуті «художньою гриміровкою» якогонебудь композитора, 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



231

нагадували забуте Богом і людьми глухе українське село зі старинною цер
ковцею і з дяком, що вчив богобоязненої премудрості нашого Т. Шевченка. 
Хором керує дивовижний, з довгою широкою сивою бородою <...> патріар
хальний спокійний диригент. Співають, як уміють, простенько, але гарно, 
мило». Аналогічні особливості були відзначені у виконанні хорів з Липок і 
Чудниці (Рівненщина), що, ймовірно, вказує на ще одну самобутню локальну 
особливість в церковному і загалом хоровому народному співі.

14 Закономірно, що принципи і стиль наддніпрянських хорів з хвилями 
еміграції з Великої України поширювалися на інші терени. Видається цілком 
ймовірним, зокрема, що на теренах Закарпаття його впроваджував у роботі з 
Ужгородським катедральним хором у 1930–1933 роках о. Павло Петрик (по
мер 1933) – вихованець Ужгородської учительської семінарії, де його настав
ником був Олекса Приходько.

15 Цікаво, що у блоці світської духовної творчості поряд з кількома но
вими [гимном Марійської дружини «З нами є Марія!» (?). Труха, «Небес Ца
рице» М. Копка, «О спомагай нас» С. Сапруна] і знаковою для національної 
спадщини обробкою канту «Пречистая Діво, Мати Руського краю» в опрацю
ванні М. Лисенка прозвучала і друга частина з ораторії «Сім слів Спасителя 
нашого Ісуса Христа» Й. Гайдна.

16 Яворівський рн Львівської обл.
17 Калуський рн ІваноФранківської обл.
18 Прикладами такої інтеграції є одночасне підготування до відзначен

ня роковин Мазепи і святкування 200ої річниці Ж. Вашінгтона колективів, 
очолюваних О. Кошицем та В. Авраменком [«Свобода» від 19 березня 1932го 
(Чис. 65)]. Репрезентативним щодо української культури було й видання укра
їнських пісень в опрацюванні О. Кошиця англійською мовою, здійснене ви
давництвом Witmark Educational Publications, за музичну частину якого відпо
відають R. Kountz, J. Watson, Max, T. Krone. В Arthur Jordan Conservatoryof Music 
(Індіаполіс) ці твори виконувано в концертах сезону 1932–1933 років [2].

19 Помічниками Кошиця в підготовці до цієї події були диригенти Теодо
сій Kaськів (Нюарк), Андрій Ґела (Джерзі Ситі), Теодор Онуфрик (НьюЙорк), 
Михайло Фатюк (Йонкерс), Василь Савицький (Бруклін), Василь Мельничук 
(Бейон), Михайло Ядловський (Елизабет) і Стефан Грабар (Пасейк).

1.  Антонович  М. Дмитро Котко в малій Духовні семінарії у Львові  // 
Дмит ро Котко та його хори. Статті, рецензії, спогади, документи. – Дрого
бич : Відродження, 2000. – С. 64–72. 

2.  В.  К. Українська пісня в американській музичній освіті  // Свобода.  – 
1933. – 19 черв. – С. 2.

3. Девятин Г. Полный церковнославянский словарь (с внесением в него 
важнейших древнерусских слов и выражений)... – [б/м], 1900. – 1120 с.
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4. Діаспора [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.
org/wiki/Діаспора. 

5. Д-р С. Демидчук. Ідеї в програмі концерту в честь митрополита Шеп
тицького у КарнегіХолл в Ню Йорку дня 31го травня 1936 (На підставі роз
мови з проф. Олександром Кошицем) // Свобода. – 1936. – 13 травня. – С. 3.

6. Луців Ф. З українського життя в Америці // Свобода. – 1937. – Чис. 27. 
С. 3.
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10. Предко Т. И. Этническая и конфессиональная самоидентификация по

лешуков [Электронный ресурс] // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларус
кага народу / пад рэд. Марозавай С. В., Ярмусік Э. С. ГрДУ. – Гродна, 2008. – 
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12.  Шерех  Ю. Невіддільна спадщина (Кілька слів про українські 
церковнослов’янізми)  // Україна. Українознавство і французьке культурнее 
життя. – Париж, 1950. – Чис. 3. – С. 155–157.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



233

Валентина Кузик 
(Київ)

муЗиЧниЙ меморіАл:  
тотАлітАриЗм і мистецтво

У статті визначено чотири хвилі репресій в колишньому СРСР, від яких 
постраждали діячі музичної культури України: 1)  у  часи червоного терору 
(1918–1923); 2)  процеси так званої СВУ (1929–1932); 3)  сталінські репресії, 
приурочені до 20тиріччя Жовтня (1937–1938), і «чистка» національно свідо
мої інтелігенції Галичини (1939–1941); 4) повоєнні репресії (1946–1954). За
значено громадські акції, що проводилися за цією тематикою в культурних 
осередках Києва й інших містах України.

Four waves of repressions in the former USSR are defined in the article. The mu
sical culture figures of Ukraine have suffered from them:1) during the time of the 
Red Terror (1919–1923); 2) the processes of the socalled Union for the Liberation of 
Ukraine (1929–1932); 3) Stalinist repressions, timed to the 20th anniversary of Octo
ber (1937–1938), and cleaning of the nationally conscious intelligentsia of Halychyna 
(1939–1941); 4) postwar repressions (1946–1954). The public actions, held on this 
subject in the cultural centers of Kyiv and other cities of Ukraine, are mentioned.

У  березні 1991  року в Москві під час останнього в історії 
Спілки композиторів СРСР 8го з’їзду голова всесоюзної грома
ди музи́к, відомий російський композитор Тихон Хренніков із 
впевненістю сказав, що в часи сталінізму багато митців  – чле
нів творчих спілок письменників, художників,  – зазнали го
нінь та репресій, однак ця трагічна участь оминула музикантів. 
Такі слова викликали відповідну реакцію делегації з України, 
і  наступного дня до Президії з’їзду було подано нашвидкуруч, 
тільки з пам’яті підготованого музикознавцями СКУ список 
репресованих діячів українського музичного мистецтва, що 
налічував понад 30  осіб. Спочатку була недовіра до інформа
ції, потім здивування, і нарешті:  «А чому ж ви про це мовчали, 
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 нічого не писали?». Наївне питання страуса із зануреною в пісок  
головою .

Однак, дійсно, чому? Одразу після повернення до Києва звер
нулася за порадою до Володимира Симоненка – тодішнього ди
ректора Центрмузінформу СКУ, – з яким здійснила багато мис
тецьких проектів. Випрацювали алгоритм дій, розпочали роботу 
над програмою «Музичний меморіал», звернулися з проханням 
дозволити працювати в архівах відповідних установ України (що 
на вул. Володимирській), опублікували в журналі «Музика» за
клик до співпраці з колегами в різних містах України, а  також 
із безпосередніми свідками тих сумних подій. Склали ширший 
список жертв репресій. Подальша праця над написанням акаде
мічної «Історії української музики» та Української музичної ен
циклопедії на багато порядків збільшила той перший, складений 
«нашвидкуруч» список.

У вже згадувані 1990ті розпочалося збирання матеріалів і було 
проведено низку мистецькогромадських акцій за програмою 
«Музичний меморіал». Вона здійснювалася у тісному контакті 
з Центрмузінформом (Володимир Симоненко) і Меморіальним 
будинкоммузеєм М.  Лисенка (Роксана Скорульська). Першим 
стало проведення лекціїконцерту «Страстна путь Дм.  Ревуць
кого» (5 квітня 1991 р., Музей М. Лисенка) [4; 7]. Далі – «Спра
ва Радіо комітету – 1937 р.» (21 січня 1994 р., КО СКУ) [11], «Ре
пресований посмертно / Дмитро Ревуцький» (9 жовтня 1994 р., 
Музей літератури  [4], «Пам’яті родини Шиповичів» (11 грудня 
1994  р., Будинок вчених)  [6], «Пам’яті композитора і педагога 
В. В. Павковича» (30 березня 1995 р., КО СКУ) [11]. 

Достопам’ятним стало зібрання 23 лютого 1996 року в Укра
їнському Домі, що знаходиться на добре знаній всім Євро
пейській площі в Києві. Для його організації об’єдналися три 
українські творчі спілки – письменників, художників і компо
зиторів. А приводом стало 75річчя з дня вбивства М. Д. Леон
товича й утворення Комітету пам’яті Леонтовича. Акцентую, 
ініціатором цієї акції було правління Спілки композиторів 
України. Саме на тому зібранні вперше було представлено ва
гомі історичні факти  – копії архівних документів, що засвід
чували як ім’я вбивці композитора Миколи Леонтовича, так 
і його функціональну приналежність (агент «губчека»; з  рос.: 
«Губернская чрезвычайная комиссия») [5; 14; 15]. А людей тоді 
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зібралося стільки, що сиділи навіть на долівці й приступках 
зали Українського дому.

Пізніше відбулися лекціїконцерти «Василь Верховинець» 
(16 лютого 1997 р., Музейквартира П. Тичини; 26 березня 1997 р., 
школа мистецтв №  2 ім.  М.  Вериківського), «Дмитро Ревуць
кий» (21 квітня 1997 р., Музейквартира П. Тичини). І нарешті, 
на сміливий крок наважилася дирекція Національної філармо
нії Украї ни – 4 листопада 1997 р. відбувся концерт «Репресовані 
діячі українського музичного мистецтва» [1, с. 344–345]. Ініціа
тором цієї акції виступив видатний поет і політичний діяч Іван 
Драч, якого особисто хвилювала трагедія М.  Леонтовича. Про 
стражденну долю М. Леонтовича говорилося зі сцени Колонної 
зали ім. М. Лисенка Національної філармонії України на урочис
тому концерті до 125річчя від дня народження видатного укра
їнського митця. Вечір пам’яті композитора В. Польового відбув
ся в камерному залі Національної спілки композиторів України 
(24 листопада, 2007).

На запрошення культурних громад ряду міст України доповіді 
та концертилекції за програмою «Музичний меморіал» авторкою 
цих рядків було проведено в Харкові (27 вересня 1995), Прилуках, 
Чернігівської області (2  жовтня 1997), Кам’янціПодільському 
(1 грудня 1997), Новій Каховці (28 травня 2001), Кракові (Поль
ща, 3 червня 2007, виголошено польською мовою), Ужгороді (19–
20 березня 2007), ІваноФранківську (11 травня 2018).

Вивчення історії Українського Відродження 20х років ХХ ст. 
позначило два суттєві дискурси тієї доби: 1) творчі особистос
ті, які прагнули діяти в культурній сфері, мимоволі опиняли
ся у сфері політичній, і повинні були визначитися, по який бік 
барикад вони є; 2) музика й музиканти стали медіантою поміж 
митцями різної художньої природи та об’єднали в одне творче 
гроно письменників і поетів, режисерів і художників, журналіс
тів і полі графістів.., – всіх не байдужих до долі рідної культури.

Історична розвідка показала ще одне суттєве явище. Репре
сії проти активних діячів української ідеї мали 4  хвилі, і  то не 
на гребені сто згадуваних Валуєвських і Емських указів, а  не
ймовірно жорстокої форми. Перша  – 1918–23  роки, коли нову 
пролетарську владу в Україні засобами червоного терору здійс
нювали агенти ЧК (з рос.  : Чрезвычайной комиссии), прислані 
спеціально з Москви й Петрограду. Жертвами тієї хвилі стали 
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поети Гр. Чупринка, М. Вороний (вперше), композитори В. Со
кальський, Я. Лопатинський, музикознавець М. Грінченко (упер
ше) і, звісно, геніальний М. Леонтович [2; 14].

Друга хвиля, здійснювана вже агентами КДБ (Комітету дер
жавної безпеки СРСР) – 1929–32 роки. «Показові» публічні про
цеси над звинуваченими у буржуазному націоналізмі членами 
сфабрикованої Спілки Визволення України (СВУ). Жертвами дру
гої хвилі стали С. Єфремов, О. Чапківський, О. Фарба, Я. Юрмас 
(Ю. Масютин), Л. СтарицькаЧерняхівська та ін. [1, с. 344–345].

Третя хвиля  – сумнозвісні 1937–1938  роки. Коли на вівтар 
кривавого Молоха з нагоди 20річчя Жовтневої революції було 
покладено декілька тисяч світлих голів. Публічних процесів уже 
не було; безупинно працювали трибунальні «трійки». 

То був найбільший та найжахливіший «ужинок» сталінських 
репресій взагалі, який помітно скосив і мистецькі лави, зпоміж 
яких і музичні – письменник і композитор Г. Хоткевич, режисер 
Л. Курбас, композитори А. Ахшарумов, К. Богуславський, В. Вер
ховинець, К. Реґаме, С. ТишкевичАзважинський, журналісти – 
дописувачі журналу «Музика», брати А. та В. Приходьки; числен
ні представники вочевидь вельми «небезпечної» для радянської 
влади когорти хорових диригентів та членів багатьох професій
них і аматорських хорів Музичного товариства ім.  М.  Леонто
вича – диригенти Б. Левітський, Я. Парфілов, О. Сташевський, 
П. Стеценко; працівники музичної редакції Українського Радіо
комітету – О. Арнаутов, О. Білокопитов [12] та багато ін.

До цієї хвилі своєрідним «політичнокримінальним додат
ком» у 1939–початку 1941 років стали репресії проти діячів куль
тури Західної, щойно «приєднаної» України. Її жертвами стали 
родини відомих культурних діячів Галичини – Фільців , Скори
ків, Крушельницьких та ін. 

Четвертою хвилею сталінських репресій були арешти 1946–
54 років, що вже за добре налагодженою схемою фабрикацій полі
тичних справ і «зачистки» лав ворогів народу здійснювали арешти 
талановитих патріотів України – видатний композитор В. Барвін
ський з дружиною Н. ПулюйБарвінською , молоді композитори 
В. Флис, В. Польовий, художникграфік Г. Польовий та ін.

Сповнені завзяття будувати нове українське прийдешнє, вони 
й гадки не мали, яка стражденна доля чекає їх попереду, який 
кривавий Молох знищить їх задуми. Композитори, диригенти 
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й хормейстери, співаки й хористи, вчителі музики, кобзарі, бан
дуристи, лірники  – незчисленні ряди закатованих українських 
музи́к, – доповнили списки провідних діячів української думки, 
політиків, вчених, артистів, робітників, селян, діла й талант яких 
спопелилися на чорних жертовниках тоталітаризму. Серед них 
були й борці за національну ідею, як композитор, бандурист, 
письменник Гнат Хоткевич, композитор Василь Барвінський, 
диригенти Олекса Фарба, Петро Стеценко, і ті, які продовжува
ли академічну освітянську лінію  – симфонічний диригент і за
сновник Полтавського музичного училища Дмитро Ахшарумов, 
співак, педагог диригент і засновник Херсонського музичного 
училища Яків Дюмін, піаніст та педагог Кость Реґаме, скрипаль 
Олександр Грабовський, і ті, хто з наївним захопленням повірив 
у задекларовані гасла світлого людського майбуття, як Василь 
Верховинець, Кость Богуславський, Семен ТишкевичАзважин
ський... Однак політика червоного терору, керована ідеологією 
комуністичних органів влади й втілювана в дію функціонерами 
Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС, рос.: НКВД), 
свідомо нищила життя кращих, талановитих і визнаних серед 
громади представників вищої духовності, буття і мрії яких не 
вкладалися у «прокрустове ложе» компартійної ідеології.

Сьогодні робиться багато, щоб повернути історії країни бодай 
імена тих людей, зазначити дати життя, окреслити професійний 
доробок. Вивчаючи конкретні матеріали й документи, знайде
ні в архівах колишнього НКВС, різні державні, бібліотечні на
віть приватні сховища, авторка цієї статті уклала коментований 
список із 141 осіби – діячів музичного мистецтва і причетних до 
української музичної культури. Додавало снаги щире прагнення 
бодай чимось прислужитися справі повернення в історію нашої 
культури імен колег із фаху, чия доля була знівечена сталінськи
ми репресіями. Ця тема важлива для мене й з особистих мотивів, 
адже ще молоді життя і мого діда, і діда мого чоловіка обірвали 
криваві 1930ті роки. Що з того, що до «справ ворогів» долучено 
тепер акти про реабілітацію? Громадськості невідомі факти, які 
лягли в основу звинувачень, «особливий» стиль розкриття «зло
чинів»... Зрештою, за минулі десятиліття багато жертв загубилося 
в нескінченному потоці щоденної інформації. Нині розглядаю той 
список як першу цеглину подальшої розвідки. Переконана, з ча
сом він розшириться.
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Думається, у тривожні дні після Революції Гідності й проти
стояння агресії зі Сходу цей виступ буде суголосним з багатьма 
нинішніми подіями, коли Україна знову, в нових історичних об
ставинах виборює своє майбуття. Що для історії відстань у сто
ліття – рік 1917, або у 80річчя – 1937? То незначний відтинок часу, 
коли багато подій ще на пам’яті одного покоління, або їх близьких 
нащадків. І та пам’ять повниться болем, почуттями нічим неви
правданої несправедливості, прагненням повернути істину.

Для поважного нашого зібрання подаю на екран список із 141 
репресованого діяча музичного мистецтва України та тих (пись
менників, поетів, художників, істориків, музейних працівників, 
співаківаматорів, учасників самодіяльних хорів і оркестрів), 
чия діяльність була причетна до музичної сфери . Це не просто 
прізвища. Пам’ятаймо, за видрукуваними літерами – живі люди, 
які складали потужне генетичне ядро нації, її культури, але з чу
жої злої волі більшості з них не судилося прорости в майбутніх 
поколіннях.

Складений список відкритий для подальшого продовження 
молодими дослідниками нової України. Сподіваюся, в недалеко
му майбутньому Національна спілка композиторів України упо
рядить пам’ятну дошку цим музи́кам, як вже зробили їхні коле
ги – члени Національної спілки художників України. Варто було 
б встановити пам’ятні дошки з іменами жертв червоного терору 
та репресованих колег і на стінах Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 
та Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського. Адже в 
ту знаменну добу Українського відродження ХХ ст. – 1920–1930ті 
роки – наші творчі громади, як і їх співтовариші по творчій сназі 
й інтелектуальній думці, здійснили величні діяння, розбудили від
чуття власного достоїнства нації та пережили спільну трагедію.
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Антоніна Азарова 
(Київ)

ДУМКА в муЗиці

У статті розглядається думка в музичному мистецтві, історія виникнення, 
місце в міжнаціональних культурних зв’язках, розповсюдження, особливості 
та розвиток.

Dumka in musical art is considered in the article. Its history of origin, place 
in the international cultural connections, extension, peculiarities and development 
are described.

Українська пісня є відомою у всьому світі. Це питання роз
глядали різні дослідники. Одна з найвідоміших – праця Григорія 
Нудьги «Українська дума і пісня в світі», де розгялнуто поши
рення української пісні й думи в країнах Східної (Польщі, Чехії, 
Словаччині, Болгарії, Сербії, Хорватії, Румунії, Угорщині) та За
хідної (Німеччині, Австрії, Швейцарії, Бельгії, Нідерландах, Ве
ликій Британії, Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Данії, Швеції, 
Фінляндії) Європи, Американському континенті (США, Канаді, 
Південній Америці), Австралії, Африці та Японії. Перші згадки 
про українську пісню автор датує XVII ст. (на теренах Німеччи
ни). А однією з найперших і найпоширеніших в Європі вважає 
ліричну пісню «Їхав козак за Дунай», що називає «думкою». 

У  музикознавстві думка не є широкодослідженою, зокрема 
розглядається у зв’язку з думами, піснямиромансами, сольними 
обробками народних пісень, зверненнями до неї окремих авто
рів тощо. Різними є і визначення. Так, у  тлумачному словнику 
значенням слова думка є: те саме, що дума; назва української і 
польської народної ліроепічної пісні часто журливого харак
теру; музика до такої пісні, а  також музичний твір відповідно
го настрою [10, с. 265]. (Означення думи як музичного жанру в 
словнику інше.) Окремі дослідники, зокрема Софія Грица, вза
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галі не виділяють думку в окремий жанр. А Тамара Булат у кни
зі «Український романс» (і з нею погоджується Анатолій Кале
ниченко) розглядає її як піснюроманс. Але слід зазначити, що, 
за різних формулювань, дослідники безперечно погоджуються 
щодо ліричного, елегійного (або журливого) характеру дум-
ки. Так, польський композитор і піаніст Альберт Совінський у 
«Словнику музикантів давніх і сучасних» визначає думи і думки 
однаково: як пісні, поширені на «цілій Русі, тобто на Україні, на 
Волині, в Галичині, а також Малопольщі», позначені «м’яким і 
сумовитим» настроєм [13, с. 86]. Український етномузиколог Во
лодимир Гошовський розглядає назву «думка» як зменшувальну 
від «дума» [3, с. 329], а Джон Тіррел тлумачить думу і думку як 
різновиди одного жанру, що відрізняються епічністю або балад
ністю в чоловічому виконанні (думи) й сумними пісенними або 
інтонаціями плачу в жіночому (думки) [14, с. 697]. В «Українській 
літературній енциклопедії» зазначено: «Думка – народна пісня, 
лірична в українському фольклорі, ліроепічна, елегійна – у бі
лоруському (збірник “Думки білоруські” Вл.  Вериги, 1885) та 
польському (“Польська епіка народна” С.  Черніки, 1958), якій 
властиві увага до явищ природи, сердечних переживань  <...> 
Д[умкою] також називають жанр невеликої за обсягом меди
тативноелегійної лірики з драматизацією ліричного сюжету, 
іноді близький до балади та романсу, поширений у творчості 
українських, польських, білоруських романтиків та представни
ків української школи в польській літературі першої половини 
ХІХ ст. Термін «Думка» та твори цієї групи належать польському 
романтику Богдану Залєському, який умовно розмежовував їх на 
чотири частини: боянова, в якій поет здатен піднестися до ду
ховного осяяння пророка (народного вєща); русалки, виповнені 
еротичними мотивами; ліричні рефлексії аніми та анімуса; на
слідування українських народних пісень» [5, с. 308]. У літературі 
існують як окремі твори з назвою думка («Нісся місяць ясним 
небом» Маркіяна Шашкевича, «Дружили ми, а як пройдуть літа» 
Павла Грабовського, «Як ранок осипле квіточки росою» Олек
сандра АфанасьєваЧужбинського, «Думка українська» Юліуша 
Словацького та ін.), так і цикли та збірки [«Думки» Юрія Федь
ковича, «Думки і пісні та ще дещо» Амвросія Могили (псевдонім 
Амвросія Метлинського)]. Звертався до Думки у своїй творчості 
і Тарас Шевченко («Тече вода в синє море», «Вітре буйний, вітре 
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буйний!», «Тяжковажко в світі жити», «Нащо мені чорні бро
ви», «Вітер з гаєм розмовляє», «Дівичії ночі», «Не женися на ба
гатій», «Не завидуй багатому»). «Якщо у ліриці термін «Думка», 
зважаючи на його дефінітивну невиразність, не прищепився, то 
у музиці став жанровостильовою основою інструментальної та 
вокальної творчості...», – наголошується в Літературознавчій ен
циклопедії [5, с. 308].

Можна припустити, що виникнувши, найвірогідніше, на 
Право бережній Україні та Галичині, музична думка невдовзі 
широко розповсюдилася в Україні й тих регіонах Польщі після 
її поділу, які входили до складу Росії і Австрії (згодом – Австро
Угорщини). Слід зазначити, що українськопольські мистецькі 
зв’язки набули особливого значення саме в епоху романтизму, 
яка стала добою відродження слов’янських народів з її увагою 
до національного побуту, мови, звичаїв, мистецтва. Цікавості до 
української історії, козацтва, мистецтва в той час також сприяло 
підсилення антиросійських настроїв, пов’язаних із приєднанням 
наприкінці ХVІІІ  ст. частини польських і українських земель 
до Російської імперії, що вилилося згодом у спільне повстання 
польськоукраїнських сил 1830 року (тривалий час замовчуване 
як імперськими, так і радянськими істориками). Варто додати, 
що багато польських діячів були вихідцями з українських земель 
і їхній світогляд формувався під безпосереднім впливом україн
ського оточення.

На початку століття, 1805  року, з’явилися праці польських 
етнографів про Україну, публікації української народної поезії в 
ряді польських видань. Першу в Галичині публікацію українських 
народних пісень з нотами теж польськими видавцями було здійс
нено у Львові в 1821 р. в нотному додатку до часопису – кален
даря «Pielgrzym Lwowski...»  [«Львівський пілігрим...»]. Там було 
вміщено краков’як, мазурку, дві українські пісні «Ой, не ходи, 
Грицю» та «Козак і Дзюба». Більш широко було представлено 
український фольклор у перших збірках українських дум і пісень 
(М. Цертелєва, 1819; М. Максимовича, 1827, 1834, 1848; Вацлава з 
Олеська, 1833; Ж. Паулі, 1839 тощо), що своєю чергою підсилило 
цікавість поляків до українського етномистецтва. У збірках було 
вміщено не тільки думи й пісні. Траплялися також думки, шум
ки, мазурки, краков’яки тощо. Принцип визначення жанрових 
ознак цих творів не завжди зрозумілий: існує певна плутанина й 
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неузгодженість із критеріями заявлених мистецьких форм. Але 
ми маємо можливість прослідкувати початки або зародження 
деяких з них. З цього погляду цікавим видається саме визначен
ня терміну «думка», з яким подано деякі твори в цих збірках. Так, 
у відомому зібранні «Пісні польські і російські народу галицько
го... 1933 р.» [«Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego...» Вацлава 
Залеського (Waclaw z Oleska)] один з розділів присвячено, у тому 
числі, думкам (Розділ  Е. Pieśni miłosne, w szezególności dumki, 
I  inne rozmaitéj treści i róẑnego składu [«Пісні про любов, зокре
ма, думки, та інший різноманітний зміст і композиції»]. Але 
визначенням поняття «думка» в текстах В. Залеського не існує. 
Частину з них вміщено з нотами в додатку Кароля Ліпінського 
(«Muzyka do pieśni polskich i ruskich ludu galicyjskiego zebranych 
i wydanych przez Waclawa z Oleska», 1933 р.). Образний зміст цих 
творів досить широкий. Для музичної мови характерні перемін
ний мажоромінор, розмір ³⁄₄, ⁶⁄₈, С, ²⁄₄, широкий вокальний діа
пазон (октава й більше), у деяких зразках – пунктирна ритміка, 
близькість до таких жанрів як мазурка, полонез, краков’як тощо.

У більш пізньому збірнику «Писни, думки и шумки руського 
народа на Подоли, Украини и въ Малороссіи (Полный сборникъ 
малороссійскихъ народныхъ песенъ) Антона Коципинскаго»  1 
[«Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в 
Малоросії» Антона Коціпінського], найбільш об’ємному виданні 
українських пісень з мелодіями 50–60х років ХІХ ст., знаходимо 
твори, вже означені саме як думка. Там знаходимо український 
текст та інший варіант гармонізації. Цікаво порівняти два му
зичні зразки думки: «Хожунужу ручкы ломлю» («Думка зъ По
доля») зі збірки А  Коціпінського [6, т.  2, с.  5] і «Chodźu nudźu 
ponad bereh» з музичного додатку К. Ліпінського [12, c. 89]. За
лишивши ту саму тональність (перемінний мібемоль мажор) 
та темп, А. Коціпінський змінив фактуру. Замість «пульсуючих» 
шістнадцяток у лівій руці, що мають свою лінію голосоведення, 
і наповнених акордів у правій, композитор вивів легкий про
зорий гомофонний варіант супроводу, що зробило твір більш 
камерним і ліричним. Можна було би припустити, що така гар
монізація мала на меті спрощення тексту для аматорського до
машнього музикування, але гортаючи збірку, знаходимо досить 
розвинуті фортепіанні фактури, що відкидає таке припущення. 
Можливо, це  – авторський погляд на опрацювання джерела.  
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І, навпаки, порівнюючи зразок «Їхав казак за Дунай», що в збір
ці А.  Коціпінського підписано як «Думка зъ Волыни, зъ пидъ 
Жытомыра» [6, т. 2, с. 52] і цей самий твір у музичному додатку 
К. Ліпінського [12, с. 88], бачимо насичену хвилеподібну фактуру 
шістнадцяток у супроводі й настирливе (остинатне) повторен
ня однієї ноти (ля) у верхньому регістрі на ²⁄₄ у «схвильованому» 
Andante sostenuto в А.  Коціпінського. На противагу у варіанті 
К. Ліпінського – більш розмірена хода (з повторенням ноти) вісі
мок, довгих октав супроводу в розмірі бревіс та більш розспівна 
мелодія з квартовими ходами (збільшуючими її діапазон) у темпі 
Andante.

Зі ста номерів збірки А. Коціпінського 34 означено автором 
саме як думки (16 у 1му томі, 18 – у 2му). Серед них: «Охъ, я 
нещасний, що маю діяти!» («Думка зъ пидъ Цилкавець»), «Ой 
зійди, зійди, ти зиронько та вечирняя» («Думка зъ Украины»), 
«Ой чижъ бо я, на свити одна?» («Думка зъ Подоля»), «Горежъ 
мени, горе, несчаслыва доле» («Думка зъ Подоля»), «Ой ходывъ 
чумакъ симъ рикъ по Дону» («Думка чумацька»), «Виють витры, 
виють буйны, ажъ деревъя гнутся» («Думка зъ Украины»), «Ой, 
як тужыть серце мое за тобою, мыла!» («Думка зъ пидъ Овруча»), 
«Ой, пидъ вышнею, пидъ черешнею!» («Думка зъ пид Новограда
Волыньского. Звягля»), одна з найвідоміших – «Ихавъ козакъ за 
Дунай» («Думка зъ Волыни, зъ пидъ Жытомыра») та  ін. Пред
ставлено й інші жанри – пісня, шумка, хорова пісня, коломийка, 
козак, танцювальна пісня, дума. Різниця між піснею і думкою тут 
дещо умовна. Хіба що в піснях, можливо, трохи більший звуко
вий діапазон, поряд з мінором вживається мажор і подекуди тан
цювальна ритміка. Зокрема, у мажорі – «Ой, пидъ вышнею, пидъ 
черешнею!» («Думка зъ пид НовоградаВолыньского. Звягля»), 
танцювальна – «У сусида хата била» («Думка зъ Волыни. Зъ пидъ 
Жытомыра»).

Таким чином, порівнюючи думки із другого тому цього видан
ня з гармонізованими К. Ліпінським, можемо зазначити: образна 
сфера думки вирізнилася чіткіше в бік ліричнотужливої, інколи 
навіть мелодраматичної. У музичній мові окреслилися такі озна
ки, як гармонічний мінор (з відхиленням у паралельний мажор), 
розмір зазвичай ²⁄₄, іноді ¾, рідко ⁶⁄₈, звуковий діапазон в межах 
октави, у мелодичній лінії – плавна кантилена, що поєднується 
з ходами по тризвуку, оспівування в кадансах, менша кількість 
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пунктирних фігур в ритміці тощо. Але, як завжди, трапляються 
й винятки.

Розглядаючи збірки з думками, не можна не згадати відому 
працю – «Народныя пѣсни Галицкой и Угорской Руси, собранныя 
Я. Θ. Головацкимъ. Часть І. Думы и думки» (1878). У ній цілий 
розділ присвячено думкам [2, с. 237–388], що складається з під
розділів «Думки народныя» і «Думки образованнаго сословія». 
Деякі думки взято зі збірки В. Залеського, про що в тексті є від
повідні примітки. У  збірці представлено тільки слова, що дає 
певні уявлення про образний ряд та настрій цих творів, які, в 
більшості, – ліричні або лірикодраматичні. Але, на жаль, без му
зичного компоненту, тяжко розглядати такий матеріал із точки 
зору процесу розвитку форм музикування. На цьому справедли
во наголошував ще Олександр Потебня в рецензії на збірку «На
родные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Голо
вацким» [9, с. 80].

Слід зазначити, що цікавість до думки зберігалася в Польщі 
й наприкінці XIX – початку XX ст. Це засвідчує навіть той факт, 
що у Кракові в ті часи, принаймні тричі у двох зошитах, було ви
дано 86 народних і авторських думок у фортепіанному викладі зі 
словами (у т. ч. на вірші Ю. Б. і С. Залеських, Ф. Карпіньського, 
Ю.  Коженьовського, М.  Конопницької, А.  Міцкевича, В.  Сиро
комлі, Я. Чечота та інших відомих польських поетів), упорядко
ваних О. Жуковським. Серед авторів музики цих збірок – С. Мо
нюшко, К. Любомирський, Ф. Шопен, М. Завадський та ін.

Незважаючи на загальну назву думки, у  цих збірниках було 
представлено більш широку палітру жанрових різновидів. Але 
що стосується саме думок, то можна сказати, що тут вони набули 
вже характерних рис, що робить їх близькими до поняття жанру. 
Це насамперед досить чітко окреслена образна лірикоелегійна 
сфера журливосентиментального характеру, монологічність ви
словлення, пісенноромансова мелодика, ритміка, гармонія, по
мірний темп, гармонічний мінор з ладовим паралелізмом, пере
важно дво, іноді – тридольний розмір і, як правило, куплетна, 
квадратноперіодична форма. Також, порівняно з романсом,  – 
дещо менший діапазон і не така розвинена мелодична лінія. 
У цих збірках було представлено вокальні твори з фортепіанним 
супроводом, розраховані на широке коло любителів музики. Але 
на той час були вже відомі й думки для різних складів (якто – 
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для голосу з торбаном або фортепіано, для гітари, фортепіано, 
скрипки або віолончелі з фортепіано, фортепіанних тріо, квар
тету, квінтету, секстету, камерного та симфонічного оркестрів, 
іноді – із солюючим інструментом, або – як оперний вокальний 
номер тощо). 

Слід зазначити, що особливої популярності думка набула в по
бутовому домашньому салонному музикуванні і творчості ком
позиторіваматорів, що, своєю чергою, як звернення до «народ
ного», було виявом романтичного стилю тогочасної епохи. Щодо 
професійної музики, то думки писало багато відомих українських 
і зарубіжних композиторів. Це українські автори – М. Лисенко, 
В. Барвінський, М. Вербицький, С. Воробкевич, Д. Бонковський, 
В. і С. Заремби, М. Завадський, П. Сениця та ін. Зпоміж видат
них зарубіжних митців – Ф. Шопен, С. Монюшко, К. Ліпінський, 
Ю.  Зарембський, Ю.  Ельснер, П.  Чайковський, М.  Балакірєв, 
А. Дворжак, Л. Яначек, В. Амброз і Ф. Ліст (не слов’янин). Тобто 
думка була поширена переважно в українській і польській, мен
шою мірою чеській, словацькій, російській та угорській профе
сійній музиці. До найвідоміших думок в історії музики належать 
Друга фортепіанна рапсодія М.  Лисенка «Думкашумка», деякі 
солоспіви М. Вербицького і М. Лисенка, думка «Ой поїхав Реву
ха» Т. Падури, варіація із Фортепіанного секстету і «Думка» для 
віолончелі В. Барвінського, дві камерновокальні думки Ф. Шопе
на «Нема чого треба» («Niema czego trzeba») і «Подвійний кінець» 
(«Dwojaki koniec») – обидві на слова Б. Залеського, думки Парубка 
і Парасі з опери М. Мусоргського «Сорочинський ярмарок», дум
ка Йонтека з опери «Галька», Ядвіги з опери «Страшний двір» та 
понад 15 камерновокальних думок С. Монюшка, дві фортепіанні 
думки (із циклу «Жнива в Воронинцях») на теми українських на
родних пісень «Ой не ходи, Грицю» та «Віють вітри, віють буй
ні» Ф. Ліста, думки es-moll М. Балакірєва та «Російська селянська 
сцена» П.  Чайковського (обидві для фортепіано), фортепіанне 
тріо «Думки», кілька фортепіанних п’єс та частин інших камерно 
інструментальних ансамблів під назвою думка А. Дворжака, дум-
ка для скрипки і фортепіано Л. Яначека та ін.

Особливо хотілося б виділити думки на слова Т. Шевченка як 
невмируще джерело композиторського натхнення. Серед творів 
Музики М. Лисенка до «Кобзаря» Т. Шевченка є два відомих із 
підзаголовком думка – «Чого мені тяжко» для сопрано, тенора в 
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супроводі фортепіано та «Нащо мені чорні брови» для сопрано 
в супроводі фортепіано. Також сучасна композиторка Л. Дичко 
1964 року написала Рапсодію «Думка» для колоратурного сопра
но, чоловічого хору та симфонічного оркестру на одну з найдра
матичніших думок Т.  Шевченка «Вітре буйний, вітре буйний!». 
У жанрі хорової музики думки Т. Шевченка представлені у твор
чості українських композиторів М.  Ластовецького («Тече вода 
в синє море»), Б. Фільц («Вітре буйний, вітре буйний!») та ком
позиторки російського походження, яка зараз мешкає в Італії, 
М. Романової («Думка» на слова «Тече вода в синє море»).

У висновках можемо констатувати, що розквіт думки припав 
на добу передромантизму та раннього й пізнього романтизму. 
Але і в музичному мистецтві ХХ ст. композитори зверталися до 
цього жанру, збагачуючи його новими здобутками (окрім на
званих, Г.  Дяченко «Думка» для гобоя і малого симфонічного 
оркест ру, 1925 р.; М. Мкртчан «Думка» для віолончелі і симфо
нічного оркестру, 1941 р.; В. Овчаренко «Думка» пам’яті Лисенка 
для струнного оркестру, 1962 р. та ін.).

1 Тут і далі подаємо назви в оригіналі та зберігаємо тогочасну орфо
графію.
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Ірина Горбунова 
(Київ)

муЗиЧне Життя етноменшин  
рАдянської укрАїни у 1930-х рокАх

У  статті висвітлюються особливості музичного життя етноменшин 
Радянської України в 1930х  роках у загальному контексті українського 
музично культурного процесу. Зроблено огляд і систематизацію музично
го життя етноменшин Української Радянської Республіки в найважливіших 
його аспектах: професійної композиторської творчості, фольклористики, на
родного, професійного та самодіяльного виконавства. Суперечливу картину 
розквіту й занепаду музичного життя етносів протягом зазначеного десяти
ліття розглянуто крізь призму офіційної політики радянської влади «з націо
нальних питань» в Україні і в Радянському Союзі загалом. Низку матеріалів 
щодо обраної проблеми вводиться до наукового обігу вперше.

The peculiarities of the musical life of the Soviet Ukraine ethnic minoritites in 
the 1930s in the general context of the Ukrainian musical and cultural process are 
considered in the article. A review and systematization of the musical life of the 
ethnic minorities of the Ukrainian Soviet Republic in its most important aspects 
is made. It includes professional composer works, folkloristics, folk, professional 
and amateur execution. The discordant picture of the prosperity and decline of the 
musical life of the ethnic groups during the aforementioned decade is considered 
within the official policy of the Soviet authority in the national issues in Ukraine and 
the Soviet Union in general. A number of materials concerning the chosen problem 
are introduced into the scientific circulation for the first time.

На зламі ХХ–ХХІ  ст. в контексті утвердження суверенної 
держави України однією з пріоритетних у національній гумані
таристиці є проблема цілісного осмислення шляхів розвитку ві
тчизняної культури як частини культури загальносвітової. Слід 
зазначити, що цілісну й багатогранну палітру національної куль
тури створює культура не лише домінуючого етносу, але й усіх 
етносів, що проживають на теренах України.
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Вивчення особливостей культури кожного з етносів, істо
ричного розвитку, взаємодій та взаємовпливів цих культур є 
завданням багатьох окремих досліджень. У цій статті окреслен
ня музичного життя етноменшин України обмежено достатньо 
вузькими хронологічними рамками.

Безсумнівно, одним з періодів, коли особливо актуалізується 
проблема культур різних етносів і поліетнічних взаємозв’язків, 
є  доба становлення «єдиного і могутнього Радянського Союзу», 
з його політикою декларованої та значною мірою показної тоталь
ної рівності за національною ознакою. Своєю чергою, одним з 
найбільш цікавих і суперечливих із цього погляду, і водночас най
менш вивчених, десятиліть радянської історії є 1930ті роки.

Принагідно зазначимо, що нині відділ музикознавства Ін
ституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України готує до друку четвертий том 
«Історії української музики». У ній до наукового обігу буде вве
дено великі масиви нововідкритих або маловідомих даних, що 
є базовими для значно об’єктивнішого, ніж за радянської доби, 
концептуального осмислення української музичної культури. 
Зазначений том цього фундаментального багатотомного акаде
мічного видання охоплює саме 1930ті роки.

Складність вивчення музичної культури етносів України в 
окреслений період, обмеженість фактологічного матеріалу тощо 
зумовлено певними об’єктивними причинами історичного й по
літичного характеру. Відомо, що т. зв. «політика коренізації», про
голошена ХІІ  з’їздом РКП(б) у  березні 1923  року стосовно «на
ціональних окраїн» Радянського Союзу, з основним завданням 
«переводу» на рідну мову всього керівного апарату республіки, 
а також політичної, виховної та просвітницької роботи серед мас 
із метою боротьби з «пережитками великоросійського шовінізму», 
особливо активно провадилася радянською владою в різних союз
них республіках, у т. ч. в Україні (у формі українізації), протягом 
1920х років. (Відомості про політику коренізації в Украї ні і в Кри
му містяться, зокрема, у статті історика Д. Хованцева [40], у якій 
наведено положення резолюції з’їзду з національного питання.) 
Згідно з нею, політичний курс партії та уряду, а отже, і політична 
та просвітницька робота на території республік мали бути орієн
тованими на всі етноси. Приміром, у журналі «Радянська музика» 
опубліковано резолюцію об’єднаного Пленуму ЦК і ЦКК КП(б)У 
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на доповідь С. Косіора щодо проведення національної політики в 
Україні. У ній, зокрема, зазначено, що в межах політики україніза
ції є положення про «роботу серед національних меншостей» [11, 
с. 16]. З цього приводу Пленум схвалив рішення Оргбюро і секре
таріату ЦК КП(б)У про утворення газет польською і російською 
мовами, і  рекомендував ужити заходів для забезпечення інших 
нацменшин України літературою рідними мовами. 

Утім, у 1930х роках спостерігається різка зміна ставлення до 
політики коренізації у московських «верхах»: центральна влада 
«взяла курс» на відверту русифікацію, наслідком чого, природ
но, стало згортання суспільного й культурного життя етносів на
прикінці цього десятиліття й надалі, під час війни.

Тож не дивно, що, скажімо, практично в усіх вітчизняних 
дисер таційних дослідженнях з музичної регіоналістики, у  яких 
порушується питання культури етносів, більш вивченим є період 
1920х  років української радянської історії. Наступні кілька де
сятиріч, ознаменованих масовими депортаціями багатьох етно
сів з усіх республік Радянського Союзу, у т. ч. з України, залиша
ються для дослідників зазначеної проблематки суцільною «білою 
плямою», і  до вивчення культури етносів учені повертаються в 
кращому разі стосовно періоду «відлиги» (1960ті), якщо не по
чатку доби Незалежності України. Зокрема, у найбільш ґрунтов
ній докторській дисертації Т. Мартинюк щодо музичної культу
ри Північного Приазов’я ХІХ–ХХ ст. [28], у якій окремий розділ 
присвячено культурі етноменшин указаного регіону, 1930ті роки 
названо «періодом етнічної дискримінації», протягом якого му
зична культура більшості етносів поступово згасає і до кінця пе
ріоду практично зникає. Судячи з інших відомих досліджень, по
дібна динаміка спостерігається в усіх регіонах України. 

Певні відомості щодо музичного життя етносів України на
званого десятиліття містяться в національних періодичних ви
даннях, а  саме в журналах «Музика мас» (згодом  – «Радянська 
музика») та «Український фольклор» (згодом – «Народна музи
ка»). Відібрані, часто по крихтах, із переважно стислих інфор
мативних матеріалів цих видань, а  також деяких історичних, 
культурологічних, мистецтвознавчих праць фактичні відомості 
можуть започаткувати цілу низку досліджень, які матимуть на 
меті цілісну реконструкцію музичного життя етносів України 
1930х років.
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Насамперед у тогочасній періодиці можна знайти свідчен
ня про заходи радянської національної політики 1930х у галу
зі української музичної культури. Так, у розділі «Бібліографія і 
нотографія» одного з номерів журналу «Музика мас» міститься 
стаття П.  Козицького щодо нотної бібліотеки «Музика трудя
щим», у якій видавалися серії творів для масового самодіяльно
го співу. Як найзначніший її недолік автор указує «ігнорування 
самодіяльного музичного фронту нацменшостей, яке виявилося 
в цій серії в тому, що тексти хорових творів подані лише однією  
українською мовою» [27, с.  44], незважаючи на ухвалу Орг
бюро Першої всеукраїнської музичної олімпіади про видання 
обов’язкових для неї творів мовами нацменшин. Згдом журнал 
«Радянська музика» опублікував «План роботи Оргкомітету по 
проведенню Всеукраїнської олімпіади самодіяльного мистец
тва», де обласним та районним організаціям рекомендувалося, 
зокрема, «організувати видання п’єс малих форм, масових та на
родних пісень українською, російською, єврейською, польською, 
німецькою, татарською мовами (Виконують НКО та ЦК ЛКСМУ. 
Термін виконання до 1/IV– 34 р.)» [12, с. 49].

Зазначимо також, що в різних випусках «Музики мас» і «Ра
дянської музики» містяться повідомлення про створення на те
ренах України, за сприяння і підтримки різних органів радян
ського уряду, ряду визначних музичних колективів етноменшин, 
таких як єврейський вокальний ансамбль «Євоканс», Єврей
ський етнографічний ансамбль, Молдавська державна хорова 
капела «Дойна» та  ін. Показовою із цього погляду є Постанова 
РНК УСРР та ЦК КП(б)У «Про організацію ансамблю польської 
народної пісні і танцю», опублікована в журналі «Радянська му
зика» [14, с. 52].

Отже, усе вищезазначене свідчить про піклування органів пар
тійної та радянської влади щодо розвитку музичного мистецтва 
етноменшин на теренах Радянської України у 1930х роках. 

Найповнішими і найбільш ґрунтовними є відомості про му
зичне життя єврейського етносу. Зокрема, Т.  Мартинюк у док
торській дисертації  [28] вказує, що на розвиток єврейської 
національної культури в 1920х скрізь у СРСР, у  т.  ч. в Україні, 
вплинула політика коренізації: державні заходи, що удосконали
ли економічну структуру етносу, сприяли створенню національ
них адміністративнотериторіальних одиниць, а також розвитку 
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національної освіти й культури. Подальший огляд музичного 
життя єврейського етносу на всій території України доводить, що 
в 1930х воно також було достатньо насиченим і багатоаспектним. 

Скажімо, у всіх наявних на той час осередках Спілки радян
ських композиторів України – Київському, Одеському і Харків
ському  – «питома вага» митців єврейського походження була 
доволі значною, і, як свідчать сторінки періодики тих років, усі 
вони активно працювали над національними музичними тво
рами різних жанрів. Серед них і твори крупної форми (музика 
до вистави «Урієль Акоста» М.  Рахліса (Одеса), ораторія «Мо
рис Вінчевський» С.  Файнтуха (Харків), кантата «Жовтень» 
Є. Шейніна (Київ), «Єврейські сюїти» для оркестру С. Файнтуха 
(Харків) і К. Шиповича (Київ)), і обробки єврейських народних 
пісень, і масові пісні для хору, і солоспіви (Є. Шейніна, С. Файн
туха, С. Заграничного) тощо. Періодика постійно повідомляє, що 
вказані твори виконувалися в концертах, на радіо, друкувались 
у видавництві «Мистецтво», тобто були актуальними й затребу
ваними на державному рівні. Один з номерів журналу «Радян
ська музика» повідомляє навіть, що до збірки хорових творів 
радянських і закордонних революційних композиторів, вида
ної єврейською мовою американським Єврейським Робітничим 
Товариством у НьюЙорку, увійшли кілька творів українських 
композиторів С. Файнтуха й О. Давиденка [17, с. 86]. Огляд того
часної преси доводить, що не лише композитори, але й фолькло
ристи не обходили увагою пісенного спадку єврейського етносу; 
показовою в цьому сенсі є, скажімо, стаття В. Береговського [21]. 

Розглянемо творчу діяльність найвідоміших професійних і на
півпрофесійних єврейських виконавських колективів досліджу
ваного десятиліття. Серед них найпопулярнішою і найбільш ви
черпно дослідженою є заслужена капела «Євоканс» («єврейський 
вокальний ансамбль»), організована в Києві 1929 року з ініціати
ви окрфілії Робмису, культвідділу ОРПС та євбюро окрнаросвіти 
Київщини під керівництвом заслуженого артиста УРСР Є. Шей
ніна. За Українською музичною енциклопе дією  [41], колектив 
уважається першим в Україні і взагалі в СРСР професійним єв
рейський жіночим вокальним ансамблем, репертуар якого скла
дався з обробок народних пісень мовами різних народностей 
СРСР  – не лише власне єврейською, але й українською, росій
ською, білоруською, польською, грузинською, тюркською, татар
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ською тощо, також із радянських масових пісень, творів крупної 
форми («Дивний флот» П. Козицького, «Киргизька сюїта» В. Бо
рисова, уривок з «Ісуса Навина» М. Мусоргського тощо). Націо
нальну частину репертуару становили твори єврейських музи
кантів (Ієрухом, Нісен, Зейдель з Рівного та ін.), а також обробки 
єврейських народних пісень та оригінальні твори Є. Шейніна на 
сучасну тематику. Вдавалася капела і до експериментів, зокрема, 
виконувала транскрипції інструментальних творів (Фортепіан
ний концерт Е.  Гріга, частини симфоній Л.  Бетховена, твори 
Й. С. Баха та ін.). 

Протягом 1930х років капела брала участь у різних мистець
ких заходах, зокрема у Всеукраїнській музичній олімпіаді, ви
ступала на радіо, концертувала в різних районах УРСР та інших 
республіках (Росії, Білорусії, Молдавії, Вірменії, Грузії, Абхазії). 
Преса скрізь відзначала високе художнє виконання капели, доб
ре підібрані голоси, злагодженість ансамблю. 

Капела проіснувала до 1939 року і стимулювала створення єв
рейських виконавських колективів по всій Україні. Серед них пе
ріодика згадує Єврейський етнографічний ансамбль, створений 
Українським управлінням у справах мистецтв при РНК  УСРР 
1936 року під керівництвом Є. Шейніна «з метою популяризації 
старої єврейської народної музики, пісні і танцю» [3, с. 53]; Хар
ківську єврейську робітничу капелу, організовану практично 
одночасно з «Євокансом» (1929), з ініціативи єврейської громад
ської організації «Гезкульт» з робітників і службовців різних під
приємств та установ міста (художній керівник і диригент – ком
позитор З. Заграничний) [29, с. 82]; єврейську робітничу капелу 
Харківської фабрики ім.  Тінякова [30, с.  47]; Державний єврей
ський квартет під керівництвом С.  Файнтуха [10, с.  82]. Преса 
1930х  років повідомляє і про виступи єврейських виконавців
солістів, таких як заслужена артистка України співачка Ірма Яун
зем – виконавиця народних пісень (єврейських, українських, мол
давських), а також масових пісень радянських компози торів [31]. 

Ще одним аспектом музичного життя єврейського етносу 
Украї ни, який розглянуто в статті, є  художня самодіяльність. 
Як відомо, радянська влада приділяла їй, особливо в досліджу
ваний період, виключну увагу як важливому засобу культурно
го виховання мас, про що свідчать, зокрема, численні олімпіади 
самодіяльного мистецтва різного рівня (міські, районні, обласні, 
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республіканські, всесоюзні), що провадилися саме в 1930х ро
ках. Періодика того часу містить багато повідомлень про такого 
роду заходи, у яких брали участь, зокрема, і єврейські самодіяль
ні колективи: єврейська капела м. Вінниці [38], полтавський єв
рейський робітничий хор [16], шкільні виконавські колективи з 
різних міст України – хори, шумові оркестри [23]. 

Отже, можна зробити висновок, що в 1930 х роках музичне 
життя єврейського етносу на теренах Україні було доволі наси
ченим і багатогранним.

Достатньо відомостей з тих часів збереглося також про музич
не життя молдавської етноменшини України. Так, А. Муха [33] 
зазначає, що і Україна, і сусідня з нею Молдова у ХVІІІ–ХІХ ст. 
входили до складу Російської імперії, тож простежуються 
взаємо впливи в побуті, культурі, фольклорі, професійній ака
демічній музиці. Ближче до ХХ  ст. такі зв’язки пожвавлюють
ся і набувають нової якості на початку радянських часів, після 
утворення Молдавської автономної республіки у складі УРСР на 
основі придністровських регіонів Вінниччини і Одещини (1924). 
За сприяння та участі українських і молдавських діячів культури 
створено національні молдавські театри (музичнодраматичний 
театр), музичні колективи (хорова капела «Дойна», симфонічний 
оркестр, ансамбль молдавської народної музики при Радіокомі
теті). У 1937 році при Одеській організації Спілки композиторів 
України (голова М. Вілінський) організовано відділення молдав
ських композиторів, яким надавали методичну допомогу україн
ські колеги; національні музичні молдавські кадри готували на 
всіх факультетах Одеської консерваторії. 

Після утворення Молдавської РСР (1940 р., тоді до Молдавії 
приєднано Придністров’я та частину Бессарабії) зв’язки стали 
ще масштабнішими й паритетнішими. Приміром, до початку 
вій ни за сприяння українських діячів у Кишиневі було відкрито 
консерваторію, філармонію, Театр опери і балету, організовано 
Спілку композиторів МРСР. Також у 1930  – на початку 1940х  
років провадилися міжреспубліканські мистецькі акції, якто 
Олімпіада художньої самодіяльності МАРСР (1938). Дослідни
ки, зокрема А. Муха [33] та М. Вілінський [25], зазначають, що 
професійна творчість молдавських композиторів у 1930х  ро
ках перебувала ще в «зародковому» стані, серед національних 
композиторських кадрів переважали пісенники; отже, місію зі 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



256

створення визначних музичних опусів на молдавську тематику 
і на молдавському фольклорному матеріалі тимчасово «пере
брали» на себе професійно досвідченіші українські композито
ри, переважно одеські. З  численних повідомлень в українській 
періодиці зазначеного часу дізнаємося про такі визначні твори, 
як Молдавська симфонія і Симфонічна увертюра на молдавські 
народні теми В.  Косенка; Сюїта для симфонічного оркестру на 
теми молдавських пісень В.  Смекаліна; Рапсодія на молдавські 
теми В. Золотарьова; Молдавський квартет Ю. Фоменка; Квінтет 
на молдавські народні теми О. Дашевського. Найбільший внесок 
у становлення молдавської музичної культури зробив одеський 
композитор М. Вілінський (1888–1956). Його випускник А. Муха 
у статті, присвяченій учителеві [32], наголошує, що М. Вілінський 
активно сприяв підготовці музичних кадрів Молдови, одним з 
перших розпочав теоретичне вивчення молдавського фольклору 
(див., напр., його ґрунтовну розвідку в журналі «Радянська музи
ка», [25]). Як композитор він створив обробки молдавських на
родних пісень для солоспіву (14) і хору (близько 30); 3 сюїти для 
симфонічного оркестру на теми молдавських народних пісень 
(1932, 1933, 1944); кантату «Молдавія» для хору та симфонічного 
оркестру на слова Л. Корніяну (1939). Остання вважається осно
воположним зразком для молдавської академічної музики [24].

Фольклористична робота українських композиторів над мол
давською народною піснею у 1930х роках полягала, крім науко
вих праць М. Вілінського, безпосередньо у збиранні й обробці 
відповідного матеріалу. Збірки молдавських народних пісень, 
створені українськими фольклористами (композиторами, а  та
кож науковцями Інституту фольклору АН УРСР), друкувалися 
не лише в національному видавництві «Мистецтво», але й у ви
давництвах Москви і Тирасполя, про що повідомляє «Радянська 
музика» [6; 7].

Зпоміж професійних молдавських колективів слід згадати 
насамперед Першу державну молдавську хорову капелу «Дойна» 
під керівництвом К.  Пігрова [35], створену 1931  року в Тирас
полі спочатку виключно з колгоспників; однак після стажуван
ня її членів в Одеському музичнотеатральному інституті (1932) 
капела повернулася до Тирасполя як професійний колектив 
(1933). Дістала І премію на обласній олімпіаді м. Одеси (листопад 
1932 р.), а також премію на Всесоюзній олімпіаді (1933). Репер
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туар капели містив класичні твори західноєвропейських (Гайдн, 
Шуберт, Шуман), російських (Чайковський, РимськийКорса
ков), українських (Степовий) композиторів; твори радянських, 
переважно українських (Тіц, Мейтус, Данькевич, Вілінський, 
Давиденко, Коваль, Батюк), і сучасних «пролетарських» західно
європейських композиторів (Ейслер, Дегейтер); а також народні 
пісні  – молдавські, українські, російські; обробки молдавських 
пісень одеських композиторів (Вілінський, Гуров, Орфєєв). Ке
рівництво капели спеціально зверталося із замовленнями до су
часних композиторів, у т.ч. українських, навіть до Ревуцького.

«Радянська музика» [8] повідомляла, що Управління в справах 
мистецтв при РНК МАРСР організувало обласний хор у складі 
75  чоловік; а  надалі планується організація міського струнно
го оркестру. Серед професійних оркестрів періодика  відзначає 
Симфонічний оркестр НКО МАСРР, створений у 1930 році, який 
одразу проявив себе досить фаховим колективом [39]. 

Щодо самодіяльної галузі музичного життя молдавського 
етносу журнал «Народна музика» [36] доповідає про ансамбль 
пісні і танцю колгоспу ім. Котовського, с. Подойма Кам’янського 
району, створений у 1935 році з «ударників господарства». В ін
шому номері цього журналу [26] згадується молдавський ан
самбль пісні і танцю Робітничоселянської міліції МРСР. Отже, 
у силу вказаних вище історикополітичних умов музичне життя 
молдавського етносу України у 1930х  роках було насиченим і 
різноманітним. 

Про музичне життя інших етноменшин України в 1930х ро
ках вдалося віднайти лише поодинокі відомості. Зокрема, на 
сторінках тогочасної періодики [14; 37] аналізується діяльність 
Польського ансамблю народної пісні і танцю, організованого 
1936 року в Києві за Постановою Раднаркому УСРР і ЦК КП(б)
У під керівництвом К. Регаме. Через півроку колектив складався 
з 30 співаків і 6 танцюристів; репертуар його, крім зразків поль
ського народнопісенного фольклору, містив і масову пісню («Ро
дина» І. Дунаєвського, «Пісня про Сталіна» Л. Ревуцького тощо). 
Із самодіяльних колективів у пресі згадується хор польської шко
ли м.  Вінниці, відзначений премією на Першій Всеукраїнській 
музичній олімпіаді (1931) [38].

Про німецькомовний етнічний компонент у періодиці зга
дано у зв’язку з підготовкою українського фестивалю народної 
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художньої творчості, організованого за ініціативи ЦК  ЛКСМУ 
1936 року [5]. У рамках підготовки до фестивалю відзначено два 
вечори народної творчості в Нікополі (Дніпропетровська об
ласть), у яких успішно виступив хор німецького національного 
колгоспу ім.  Тельмана під керівництвом Янця (виконав «Авіа
марш» і «Пісню про ударників» німецькою, «Пісню про Сталі
на» – українською).

З дисертації Т. Мартинюк [28] дізнаємося, що яскравим про
явом болгарської етнічної самоідентифікації в Північному При
азов’ї стало створення Преславської болгарської пересувної 
музичнотеатральної трупи (1921  р., офіційно зареєстрована в 
1926му) студентами й викладачами Болгарського педагогічно
го технікуму (директор М.  Добружський). Більшість акторів, 
співаків, музикантівінструменталістів були аматорами, про
те трупі вдавалося ставити п’єси болгарських авторів (зокрема 
А. Страшимірова); хор і оркестр виконували твори російських 
та українських композиторів. У  1930х  роках діяльність колек
тиву активізувалася; репертуар розширився і якісно оновився, 
переважно завдяки оперетам. У музичному оформленні п’єс ви
користовувалися болгарські народні пісні й танці; іноді з фольк
лорних мелодій створювалися оркестрові сюїти, виконувані як 
самостійні твори. Трупа існувала в регіоні до 1941 року, а потім 
функціонувала як болгарський драматичний театр в Одесі.

У зазначеній науковій праці містяться відомості про музичне 
життя чеського етносу в Північному Приазов’ї [28]. Т.  Марти
нюк зазначає, що носієм чеської етнічної культури в регіоні була 
музична династія Дворжаків; так, Йозеф Дворжак створив духо
вий оркестр, який існував протягом 1920–1960х років, був попу
лярним не лише серед чеських, але й серед німецьких колоністів 
регіону. Центром чеської культури з 1920х було селище Новго
родківка, де активно працював театр під керівництвом Антоніна 
Зезулі. З кінця 1930х і до 1980х у селі існував інструментальний 
ансамбль у складі двох кларнетів (Я. Дворжак, А. Тількієв), двох 
геліконків (І.  Дворжак, О.  Зезуля) та скрипки (місцевий лікар 
Біглер). Також там зберігся (законсервувався) унікальний пів
нічночеський фольклор, який у Чехії у ХХ ст. уже не побутував, 
зокрема, ідеться про старовинний обряд весілля (чижба).

Церковна музична культура чеських колоністів регіону 
пов’язана із селищем Чехоград, у  якому містився католицький 
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костел. Після його зруйнування на початку 1930х років служби 
таємно проводили жінки в житлових помешканнях. До сьогод
ні в жительок села зберігаються рукописні зошити, які містили 
тексти молитов, хід служб тощо (зокрема, в архіві К. Долечек – 
7 зошитів).

Кілька статей з журналу «Радянська музика» [22; 34] містять 
відомості про виступи на Першій олімпіаді української військо
вої округи татарського етнічного колективу  – національного 
ансамблю Дев’ятого стрілецького полку. Хор колективу вико
нував татарські народні пісні («Шомпол», «Кзил аскер», «Демір 
Джилер»), струнний і шумовий оркестри  – інструментальні 
народні мелодії; соліствиконавець на татарських народних ін
струментах (тулубзурна, сопілка «ковал» тощо) Еміров у націо
нальному костюмі виконував татарські чабанські награвання. 
Танцюристи колективу виконали «Хайтарму» і «Танець чабана», 
відзначені як єдині на олімпіаді зразки характерного народно
го танцю. За Наказом військової Української військової округи 
№ 277 згаданий колектив посів на олімпіаді друге місце в номіна
ції «Ансамблі червоноармійської пісні» [9].

Постановою журі Першої української олімпіади самодіяль
ного мистецтва, опублікованою в журналі «Радянська музика», 
особливо відзначено: «Поруч з українською народною творчістю 
високі зразки у виконанні пісень та танців показали росіяни, по
ляки, болгари, греки, євреї, чехи, німці, татари, цигани  – учас
ники І Української Олімпіади» [13, с. 39]. Серед тих, кого журі 
висунуло на преміювання: Прилуцький єврейський хор (Чер
нігівська обл.), житомирський польський хор (Київська  обл.), 
єврейський хор м.  Вінниці, колодимський молдавський хор; 
грецький вокальний ансамбль Донецької обл., чеський ансамбль 
пісні і танців (Вінницька  обл.), болгарський колгоспний ан
самбль (Дніпропетровська обл.), татарський ансамбль шахти Ір
міно (Донецька обл.); молдавський духовий оркестр; музичний 
циганський ансамбль с.  Вишеньки (Київська  обл.); танцюваль
ні колективи с.  Чапаївки (Київська  обл.), що виконував чеські, 
грецькі, молдавські, циганські танці, та робітників і колгоспни
ків Сартанської МТС (м.  Маріуполь Донецької  обл.), які пред
ставили грецькі народні танцювальні пісні.

Таким чином, огляд музичного життя етноменшин України 
в 1930х  роках за відомостями тогочасної національної преси 
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довів,  що протягом цього періоду і навіть у 1940–1941 роках воно 
було достатньо багатим і різноманітним, бо включало зразки му
зичної культури різних етносів у різних аспектах (професійна 
композиторська творчість, народне, професійне і самодіяльне 
виконавство), але водночас вельми суперечливим. З одного боку, 
наявне показне піклування партійної і радянської влади про всі 
його прояви, а з другого – постійний пошук, під приводом того ж 
піклування, «ідеологічних диверсій» і «вилазок класового воро
га» (такими вважалися «церковщина», «циганщина», виконання 
старовинних єврейських пісень про хасидів тощо), заохочення 
музичних діячів різних національностей до «підвищення крити
ки і самокритики» [4, с. 5], тобто практично до взаємних доносів. 
Про тенденцію до «згортання» музичного життя етноменшин 
України з ініціативи влади наприкінці десятиліття свідчить хоча 
б наказ Управління в справах мистецтв при Раднаркомі УРСР 
про державні музикальні колективи, основні положення якого 
викладено на сторінках журналу «Радянська музика». Цим на
казом «ліквідовані маломіцні і небезпечні художнім керівниц
твом» [4, с.  4] колективи, серед них  – колективи етноменшин 
«Польський ансамбль пісні і танцю» та капела «Євоканс».

Безсумнівно, що поступове відмирання різних форм музич
ного життя етноменшин в Україні, як і по всьому Радянському 
Союзу, ближче до кінця десятиліття стало наслідком відмови 
московського більшовицького центру від національної політики 
коренізації.
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Інна Лісняк 
(Київ)

творЧість суЧАсних  
укрАїнських БАндуристів  

у муЗиЧно-культурному Просторі  
крАїн БАлтії

У статті досліджено виконавську творчість бандуристів з України на межі 
XX–XXI ст. у Латвії, Литві та Естонії.

 
The executive works of Ukrainian bandura players at the turn of XX–XXI cen

turies in Latvia, Lithuania and Estonia are investigated in the article.

Бандурне мистецтво сьогодення отримало популярність не 
тільки в Україні, а також в інших країнах світу. Досить відомими 
є імена таких виконавців бандуристів, як Роман Гриньків, Тарас 
Яницький (Київ), Оксана Герасименко (Львів), Георгій Матвіїв 
(Одеса), Дмитро Губ’як (Тернопіль) та ін., поміж колективів зна
ними є квартет бандуристів «Львів’янки» (Львів), ансамблі бан
дуристів Дніпровської філармонії ім.  Л.  Б.  Когана «Чарівниці» 
(Дніпро), Тернопільського Національного педагогічного універ
ситету ім. В. Гнатюка (Тернопіль) та ін. 

У статті вперше подано аналіз виконавської творчості укра
їнських бандуристів на теренах країн Балтії кінця XX – початку 
XXI ст., що здійснюється в контексті розгляду певних концерт
них виступів і конкурснофестивальних заходів. Цінними ін
формаційними джерелами, котрі допомогли докладно висвіт
лити запропоновану проблему, стали емпіричні спостереження 
автора, що були отриманні безпосередньо під час перебування 
з концертними програмами та у спілкуванні з етнічними укра
їнцями, які проживають у країнах Балтії. Цілісну картину про 
музичнокультурне тло Балтійських країн допомогли скласти 
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наукові статті, що вміщенні у багатотомному академічному ви
данні Українська музична енциклопедія, зокрема в другому 
томі, де подано панорамний зріз українськоестонських, укра
їнськолатвійських та українськолитовських музичних зв’язків 
[1, с. 37–40; 5, с. 144–147; 8, с. 37–41].

Найчастіше виконавців бандуристів запрошує українська 
діаспора. Порівняно з Польщею, Німеччиною, Італією, Португа
лією, у країнах Балтії – Литві, Латвії та Естонії – відсоток етніч
них українців невисокий. Водночас громадська та культурна 
позиція української громади є досить активною. Ще 1898 року 
в місті Тарту була заснована перша українська організація в Ес
тонії. На честь 120ліття цієї події та з нагоди 100річчя Естон
ської Республіки у червні 2018 року, за ініціативи Конгресу укра
їнців Естонії та підтримки мера міста Вільянді Мадіса Тімпсона, 
на території Центрального парку висадили липу, яка символізує 
естон ськоукраїнську єдність. 

Наприкінці XX ст. в Естонії виникла низка українських това
риств, поміж них: «Українське земляцтво Естонії» (1988), «Союз 
українок Естонії» (1998) та ін. Пізніше були започатковані укра
їнські земляцтва «Родина» (Нарва, 1996), «Водограй» (Сілламяе, 
1999), «Два кольори» (КохтлаЯрве, 2013) та ін. 

На початку 2000х років утворилося об’єднання з 13 громад
ських організацій – Конгрес українців Естонії. Його очолила Віра 
Коник, яка є дійсним членом Ради директорів Світового конгре
су українців. При Конгресі українців Естонії діють хор «Прове
сінь», ансамбль авторської пісні «Надвечір’я», фольклорний гурт 
«Перелаз», вокальні ансамблі «Калина» і «Барвінок», фолькрок 
гурт «Свята варта» та ін. 

Відродження української спільноти в Латвії також припадає 
на кінець 80х  років XX  ст. У  цей час виникли такі культурні 
товариства, як «Дніпро» (1988), «Українська родина» (початок 
1990х рр.), Спілка українців Латвії (середина 1990х рр.), «Світа
нок» (кінець 1990х рр.), «Джерело» (початок 2000х рр.), Об’єд
нан ня українських товариств Латвії (2006) та  ін. У різні часи в 
Литві діяли Громада українців Каунуса, Громада українців Ма
жейкяу, український культурний центр «Барвінок» у Вісаґінасі 
та  ін. У Ризі є державна українська школа, у якій навчання ве
деться українською та латиською мовами, діє Ризький Україн
ський Народний театр. 
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При українських земляцтвах Латвії, Литви та Естонії функціо
нують недільні школи, у  яких етнічні українці, які народилися 
або живуть поза межами своєї Батьківщини, мають змогу озна
йомитися з історією, культурою свого народу. Традиційними за
ходами для недільних шкіл є святкування Шевченківських днів, 
організація майстеркласів з писанкарства, проведення свята 
Святого Миколая тощо. 

Унікальним осередком української культури Балтії є Україн
ський культурний центр у Таллінні. На чолі з Анатолієм Лютю
ком, керівником центру, художником за освітою, усі охочі мо
жуть долучитися до виготовлення черпаного паперу, опанувати 
мистецтво середньовічної каліграфії та власними руками виго
товити книгу старовинним способом [7]. У Культурному центрі 
також зберігаються й дві бандури: старосвітська та академічна. 
Ідеєю поширення української культури на Балтійських просто
рах проникнуті й інші українські товариства. Зокрема, у Латвії 
етнічна українка Тетяна Лазда ініціювала проект вишивання всі
ма українськими товариствами Латвії рушникагіганта.

Активним популяризатором української культури на Бал
тійському просторі є естонський фольклорний гурт «Перелаз» 
з КохтлаЯрве. Учасників цього тріо  – Володимир Потапенко 
(скрипка), Борис Тутука (гітара, вокал), Тетяна Івушкіна (дрим
ба, вокал) – єднає любов до рідної землі, української пісні. Му
зиканти виконують свої композиції під акомпанемент гітари та 
скрипки, нерідко й a cappella. У репертуарі тріо народні, обрядові 
та сучасні авторські пісні. 

Колектив регулярно виступає на виставках, тематичних ве
чорах та інших заходах, що їх організовує українське земляцтво 
«Два кольори». Зокрема, музиканти брали участь у фестива
лі «Балтійські трембіти»   (Рига, 2017), у  святкуванні з нагоди 
20річчя «Союзу українок Естонії» (Таллінн, 2018), співали на 
день міста Таллінна – 2 червня 2018 року та ін. 

Небайдужі українці, які проживають поза межами рідної до
мівки, намагаються зберегти та передати своїм дітям і онукам 
мову, культуру та звичаї рідного народу. Нещодавно, за ініціати
ви Т. Івушкіной, офіційно було зареєстровано музей української 
культури у м. КохтлаЯрве (2017). Музей розташувався у примі
щенні Вахтраскої філії міського культурного цент ру, у тій же бу
дівлі, де знаходиться й українське земляцтво «Два кольори». Було 
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зібрано достатньо велику кількість експонатів, як старовинних, 
так і сучасних, особисті речі з сімейного архіву п.  Тетяни. По
між історичних експонатів – фотокартки, що датуються 1914 ро
ком, церковні книги (найдавніша 1874 року), вінчальна листівка 
1900 року її прабабці та прадіда. У музеї є експонати, що були по
даровані, а також зібрані та привезені українцями, які прожива
ють в Естонії. Сама ж Т. Івушкіна каже, що завжди повертаючись 
з Батьківщини, намагалася привозити з собою «артефакти», що 
нагадували б про побут, звичаї, культуру рідного народу [4, с. 7].

Про громадську позицію українців, які проживають у країнах 
Балтії, свідчить той факт, що українські громади Естонії, Латвії 
та Литви, активно відгукнулись на проведення флешмобу, який, 
до речі,  ініціював європейський парламентар з Литви, голова 
групи Європейського парламенту «Друзі Європейської України» 
Петрас Ауштревічюс, у рамках всесвітньої кампанії за звільнен
ня Олега Сенцова та інших політв’язнів Росії (червень 2018 р.).

Запрошення виконавців саме на народних інструментах є 
близьким до душі багатьох етнічних українців. Найчастіше бан
дуристів запрошують відвідати Балтію з концертними програма
ми, тематичними концертами, якот до Шевченківських днів або 
взяти участь у конкурснофестивальних заходах, святкуваннях 
Днів України. Зокрема, восени 2011  року в Литві із сольними 
концертами успішно виступав відомий бандурист, заслужений 
артист України, лауреат І премії Національного конкурсу банду
ристів ім. Г. Китастого, (Київ, 2003), ІІ премії ІІІ та IV Між на род
них конкурсів виконавців на українських народних інструментах 
ім. Г. Хоткевича (Харків, 2004, 2007), Міжнародного телевізійно
го фестивалю народної музики «Горицвіт» (2005), переможець 
конкурсу Міністерства культури і мистецтв України на отри
мання гранту Президента України для молодих митців, викла
дач бандури Інституту мистецтв Тернопільського національно
го педагогічного університету ім.  Володимира Гнатюка,  актор 
Тернопільського академічного музичнодраматичного театру 
імені  Т.  Г.  Шевченка Дмитро Губ’як. У  концертах взяла участь 
дружина бандуриста, викладач Тернопільського державного му
зичного училища ім. Соломії Крушельницької, лауреат Міжна
родного та Всеукраїнського конкурсів, бандуристка Ірина Губ’як, 
а також дитячий оркестр Національної музичної школи ім. Чюр
льоніса під диригуванням Мартінаса Сташкуса (Литва).
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На запрошення концертної агенції MuzikaFestiva концер
ти українських музикантів відбулися у листопаді 2011  року у 
Вільнюсі, Каунасі та Кедайняї. Концертні заходи пройшли у та
ких культурних закладах Литви, як: Концертний зал філармонії 
(м. Каунас), Український культурний центр (м. Вільнюс), куль
турний центр (м. Кедайняй). 

Литовській публіці була представлена масштабна, різножан
рова програма: вокальноінструментальні твори (українські на
родні пісні, пісні українських сучасних композиторів, світова 
вокаль на класика), інструментальна музика (оригінальні твори 
для бандури, переклади класичної музики, аранжування по
пулярної музики). Виступ українських музикантів був побудо
ваний на чергуванні сольних номерів бандуристів, дуету бандур, 
номерів із супроводом камерного оркестру. Окрім того, Д. Губ’як 
виконав твори на двох типах бандур (львівський та харківський 
типи, обидві – конструкції майстра В. Герасименка). 

У  виконанні Д.  Губ’яка прозвучали українські народні пісні 
(«Ой під горою», «Козаче, козаче!»), твори світової вокальної 
класики («Радуйся, Діво» Д.  Бортнянського), переклади світо
вої класики (Сонатина C-Dur Н. Паганіні), оригінальна музика 
(Фантазія на тему української народної пісні «Жалі мої, жалі», 
Т. Лазуркевича, «Фіалки» авторський твір Д. Губ’яка, «Коломий
ка» Р. Гриньківа, «Соната пам’яті К. М’яскова» (ч. 1) В. Зубиць
кого), а  також аранжування популярної музики («Кубинський 
танець» Ж. Пернамбуко, «Тікотіко» З. Абреу). На бандурі хар
ківського типу у виконанні Д. Губ’яка глядачі мали змогу прослу
хати історичні твори: «Невільничий ринок у Кафі» Г. Хоткевича 
та «Думу про козака Голоту» із запису Зінновія Штокалка. 

У  виконанні І.  Губ’як пролунали українські народні пісні 
(«Така її доля» на слова Т. Шевченка в аранжуванні О. Герасимен
ко), твори українських сучасних композиторів («Вже осінь віді
йшла» на слова М. Чумарної, «Без тебе день» на слова О. Бабій, 
обидві на музику О. Герасименко), оригінальні твори для банду
ри («Захід сонця» О. Герасименко, «Роздум» В. Зубицького). 

Дуетом талановите подружжя запропонувало публіці різно
жанрові інструментальні й вокальноінструментальні компози
ції: українську народну пісню («Ой у полі криниченька»), пере
клади класичної музики (Соната B-Dur (ч. 1) Д. Бортнянського, 
Менует A-dur Л. Боккеріні, Canon D-Dur Й. Пахельбеля, «Дощик» 
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В.  Косенка), переклади сучасної музики (Chi Mai з кінофільму 
«Професіонал» Енніо Морікконе, «Бандуристи играють джаз» 
Є. Дербенка в аранжуванні Д. Губ’яка, «О,  соловію» українське 
танго Я.  Барнича, Original Rag С.  Джоплина, «Квіткадуша» на 
слова Д. Гольде К. Меладзе). У виконанні Д. Губ’яка у супроводі 
камерного оркестру глядачі мали змогу прослухати арію Ксеркса 
з опери «Ксеркс» Г.Ф. Генделя, арію Фігаро з опери «Весілля Фі
гаро» (Non piu andrai...), «Зима» із циклу «Пори року» А. Вівальді. 

Нерідко українських бандуристів запрошують у Балтику на 
святкування Шевченківських роковин. Зокрема, 1995  року на 
Шевченківські дні Литву відвідали бандуристи Володимир Горба
тюк, Василь і Микола Литвини, Василь Нечепа, Валерій Харченко. 

У  2011  році актори Театру українського фольклору «Береги
ня» – бандуристи Микола Плекан та Назар Федоренко – були за
прошені на заходи, присвячені вшануванню 150х роковин пам’яті 
Тараса Шевченка у Таллінні. Дуетом бандуристи виконали низку 
пісень на слова Кобзаря, поміж них: «Зоре моя вечірняя», «Реве та 
стогне Дніпр широкий» та ін. Окрім того, М. Плекан у супроводі 
старосвітської бандури та торбану виконав сольно сатиричні пісні 
«Про Біду», «Всякому городу нрав і права» на слова Г. Сковороди, 
а також українську пісню «Ой крикнули сірі гуси» на слова Т. Шев
ченка та ін. Бандуристи з успіхом дали концерти у Таллінні та Нар
ві, а  в Українському культурному товаристві Естонії М.  Плекан 
провів майстерклас з навчання гри на старосвітській бандурі.

У 2018 році у Шевченківських днях взяла участь бандуристка, 
лауреат III Міжнародного конкурсу виконавців на українських 
народних інструментах ім.  Г.  Хоткевича (Харків, 2004), Все
українського фестивалю «Дзвени, бандуро!» ім. О. Нирка (Ялта, 
2013), учасниця Днів української культури в Елгаві (Латвія, 
2013), Міжнародного фестивалю «Українські дні на Балтійсько
му морі» (Рига–Стокгольм, 2013), молодший науковий співробіт
ник ІМФЕ ім. М. Рильського Інна Лісняк. Бандуристка провела 
тематичні концертилекції «Шевченко і кобзарство» в примі
щенні Будинку вчителя (Таллінн), що розташований на одній із 
центральних площ Старого Міста – Ратушній та середньовічній 
пам’ятці XV ст. – замку Герцена (Нарва).

У форматі інтерактиву було висвітлено чимало проблем щодо 
самого явища кобзарства, закцентувано увагу на відмінності 
між кобзарством та бандурним мистецтвом, інструментами коб
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зою, старосвітською бандурою та академічною, розкрито роль 
Т.  Шeвчeнка в житті й творчості кобзарівбандуристів другої 
половини XIX – початку XX ст., а також вплив кобзарівбанду
ристів на життєтворчість поета, відображення в поетичній і об
разотворчій творчості «кобзарських мотивів». 

Концертний захід у Таллінні відвідав представник товариства 
«Грузинський дім» Володимир Жур’ярі, який також долучився до 
інтерактиву й розповів цікаві факти про зустріч Т. Шевченка з 
грузинським поетом Акакієм Церетелі. У Нарві на концерті був 
присутній радник міністерства культури Естонії Едуард Оди
нець, який має українські корені по материній лінії. У вечорах 
взяли також участь українські колективи Естонії: хор «Прове
сінь», Борис Тутука, учні недільної школи міста Нарва. Заходи 
були організовані у співпраці Конгресу українців Естонії, Україн
ського земляцтва Естонії та Українського земляцтва міста Нарва. 

На концертахлекціях прозвучали твори переважно сучасних 
українських композиторів на слова Т. Шeвчeнка, поміж них: «Ві
тер в гаї не гуляє» музика Є. Мілки, «Чи ми ще зійдемося зно
ву» музика В. Власова, «Полюбила чорнобрива» музика В. Сидо
ренка, «Од села до села» в обробці В. Єсипка, «Кобзарі» на слова 
М. Луківа музику Г. Топоровської та ін. На завершення програми, 
піднесено та натхненно всі присутні у залі заспівали найвідомі
ші Шевченківські твори: «Думи мої, думи мої» та «Реве та стогне 
Дніпр широкий» у супроводі бандури. 

Восени 2013  року Українське земляцтво Естонії святкувало 
своє 25річчя. З цієї нагоди в Національній бібліотеці міста Тал
лінна відбувся урочистий концерт. На цей захід з’їхалися україн
ці з усіх куточків Естонії, були присутні й посадові особи:  заввід
ділу культурного багатоманіття міністерства культури Естонії 
АннеЛі Реймаа, голова Парламентської групи «Естонія–Украї
на» Тиніс Пальтс, президент Світового конгресу українців Євген 
Чолій, президент Асоціації народів Естонії Тімур Сейфулліна, 
представники Асоціації білорусів Естонії, другий секретар По
сольства України в Естонії Людмила Андрієнко. Серед присутніх 
були й гості з сусідніх країн: директор Українського центру мо
лоді та дітей у Латвії Ольга Берга та директор Товариства україн
ців у Фінляндії Денис Перцев.

У концерті взяли участь найкращі колективи Естонії, які по
пуляризують українську культуру по всій Естонії: фольклорний 
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гурт «Журба», «Галичани», хор «Провесінь», вокальні ансамблі 
«Відлуння», «Барвінок», «Калина», керівник фолькрок гурту 
«Свята Варта» Руслан Трочинський. З нагоди 25річчя земляцтва 
етнічна українка, поетеса Мирослава Бучко прочитала свої вір
ші, відбувся показ фільму «Початок шляху» режисера Сергія Лє
дєньова присвяченого цій події. 

На запрошення голови Конгресу Україну представляла І. Ліс
няк. У  виконанні бандуристки прозвучала українська народна 
пісня «Гиля, гиля, сірі гуси» та «Утоптала стежечку» на слова 
Т. Шевченка та музику В. Власова. 

На зустрічі українців Естонії з президентом Світового кон
гресу українців – Є. Чолієм, що відбувася у рамках святкування 
25річчя Українського земляцтва в Українському культурному 
центрі в Таллінні, І. Лісняк виконала «Плач Ярославни» на сло
ва Т. Шевченка. музику Ф. Кушнеренка в обробці Г. Менкуш та 
«Шевченкові» на слова Д. Яворницького, музику В. Мартинюк [3]. 

У  країнах Балтії українська громада організовує щорічні 
фестивалі української культури, котрі, час від часу відвідують 
й українські бандуристи. Фестивальні заходи сприяють не тіль
ки демонстрації певної майстерності й фаху виконавців, але, 
що головне, об’єднують учасників з різних країн світу навколо 
стрижневої ідеї – українства. Зокрема, на «Балтійську трембіту», 
котра вперше пройшла в Естонії у 2005 році, були запрошені гос
ті з України – тріо бандуристів «Чорнобривці» у складі Вікторії 
Житкової, Наталії Кохан та Романа Мороза. 

Весною 2013 Конгрес українців Латвії, Український центр мо
лоді і дітей в Латвії та Український культурний центр «Джерело» 
започаткували й провели I Міжнародний фестиваль «Дні Україн
ської культури на Балтійському морі». Формат цього фестивалю 
передбачав виступи виконавців на поромі «Романтика», котрий 
курсував за маршрутом Рига–Стокгольм. Послухати українську 
музику, подивитися дивні штуки, що їх демонстрували хлопці й 
дівчата з Міжнародної федерації «Бойовий гопак», мали змогу всі 
пасажири величезного, дев’ятиповерхового порому [6, с. 52–53].

У  фестивалі взяла участь бандуристка І.  Лісняк. У  її вико
нанні прозвучали різнохарактерні й різнажанрові твори: укра
їнські народні пісні «Бистра вода» в обробці Є. Мілки, «Ой там, 
на горі» в обробці Я. Ярославенка, українська вокальна класика: 
Пісня молодички з вокальнохореографічної сюїти «Буковин
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ські вечорниці» на слова І. Кутеня, музику С. Сабадаша, Пісень
ка Цвіркунки з оперети «Чорноморець» на музику М. Лисенка, 
композиції сучасних українських композиторів «Моя любове» та 
«Розкажу тобі» обидві на слова Л. Костенко та музику В. Власова.

Починаючи з 2018  року фестиваль «Дні української культу
ри на Балтійському морі» отримав формат конкурсу та називає
ться «Дні України та Балтійському морі». Київський ансамбль 
бандуристів дитячої музичної школи №  27 «Струни душі» (під 
керівництвом Алли Ільницької) вибороли гранпрі на фести
валіконкурсі. Вони виконали: українську народну пісню «Леті
ла зозуля» й «Подивись на світ» на музику та слова О.  Дегтяр. 
Вихованка А.  Ільницької, учениця VI  класу Христина Рожак 
завоювала гранпрі на цьому фестивалі в номінації «Сольне 
вико нання». Маленька виконавиця зіграла 1 та 2  частини Со
нати g-moll Д.  Екклса у перекладі С.  Овчарової та «Спогад» 
О.  Дегтяр. I  місце посіла Полтавець Марія, учениця 1  класу. 
У її виконанні прозвучали такі інструментальні твори: «Танок» 
Ю. Олійни ка та «Сумна пісенька» К. Мяскова, а звання лауреата 
отрима ла учениця V класу Волкова Єлізавета. Юна бандурист
ка вико нала п’єси: «Листок з Альбому» Р. Глієра та «Українську  
сюїту» О. Курєнного. 

Також у фестивалі взяли участь такі колективи: хор «Соняч
ний струм» (Миколаїв), Театр сценічного костюму «Тандем» 
(Київ), дитяча театрстудія «Вишневий сад» центру естетичного 
виховання «Гармонія» (Київ), ансамбль української пісні «Водо
грай» (Резекне, Латвія), вихованці недільної школи «Калина» 
(Валга, Естонія), а також солістиінструменталісти й вокалісти з 
України, Латвії, Литви та Естонії [2]. 

По всій Балтиці регулярно проходять святкування «Днів 
України». Зокрема, 2017 року в місті Вентспілс (Латвія) з успыхом 
виступило херсонське тріо бандуристок «Вільні крила» (лауреат 
Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів та конкурсів).

Отже, концертні й фестивальні виступи українських банду
ристів у країнах Балтії є досить різноманітними, представлені 
різними формами, цікавим репертуаром, високим рівнем вико
нання, вони гідно презентують національне музичне мистецтво 
світовій слухацькій аудиторії та сприяють ствердженню україн
ської культури поза її межами. 
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Ольга Олійник 
(Львів)

удАрні тА духові інструменти  
триПільської цивіліЗАції:  

ПитАння реконструкції

Статтю присвячено питанням реконструкції ударних і духових інстру
ментів раннього та середнього етапів існування трипільської цивілізації 
(4600–3700 рр. до н. е.). На основі порівняльного інструментознавчого аналі
зу в сакральних комплексах трипільської кераміки виявлено різні типи бара
банів, що мають аналоги серед однотипних керамічних інструментів народів 
світу. Духові інструменти трипільців реконструйовані на основі численних 
однотипних інструментів різних  археологічних культур (палеоліту  – доби 
бронзи) та народними технологіями їх виготовлення. 

 
The article is dedicated to the reconstruction issues of percussion and wind 

instruments of the early and middle stages of the CucuteniTrypillia civilization 
existence (4600–3700 B.C.). Different types of drums with analogues among simi
lar ceramic instruments of the world nations are revealed on the base of the com
parative instruments analysis in the sacred complexes of Trypillian ceramics. Wind 
instruments of Trypillians are reconstructed concidering numerous uniform in
struments of various archaeological cultures (Paleolith Epoch – Bronze Age) and 
popular technologies of their production.

Трипільська цивілізація України є одним із найяскравіших і 
самобутніх явищ в історії давніх землеробських суспільств Єв
ропи. Перші її пам’ятки було виявлено київським археологом 
Вікентієм Хвойкою наприкінці ХІХ  ст. поблизу с.  Трипілля на 
Київ щині. Археологічні дослідження показали, що ця цивіліза
ція проіснувала на теренах сучасних держав – України, Молдови 
та Румунії близько 2600–2700 років (від другої половини VI – до 
початку III тис. до н. е.) [3, с. 47]. У Молдові та Румунії її назива
ють культурою Кукутень.
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Трипільське землеробське суспільство мало всі атрибути ци
вілізації, що визнано найавторитетнішим американським Між
народним фондом пошуку давніх цивілізацій (Found for Research 
of Ancient Civilizations) [13, с. 3–4]. Воно володіло розвиненими 
технологіями ведення господарства – обробляло землю плугом, 
винайшло гончарне коло, ткацький верстат, виплавляло метал, 
будувало поселеннягіганти. У трипільській цивілізації існувала 
розгалужена система міфологічних вірувань, уявлень, ритуалів 
та обрядів [2]. Як зазначав М. Відейко, якщо провести паралелі 
між періодами існування трипільськокукутенської цивілізації 
та цивілізаціями Давнього Світу, то виходить, що коли «історія 
починалася в Шумері», руїни їх поселеньгігантів, що налічували 
тисячі будівель і простягалися на сотні гектарів, вже давно лежа
ли під землею [3, с. 44–45]. 

Серед трипільської кераміки трапляються особливі вироби – 
посудини без дна різних форм і розмірів. Відомі як спарені (що 
отримали назву «біноклі»), так і одинарні («моноклі») вироби 
(іл.  1  а,  б).  Вони дотепер не отримали однозначної інтерпрета
ції. Існують різні версії щодо їх функціонального призначення. 
Найпоширенішою є думка, що їх використовували як підставки 
під посуд. Існують й інші версії їх застосування [7, с. 111–114]. 
Зрештою, дослідники дійшли висновку, що ці вироби мали ви
нятково культове призначення.

Ще на початку ХХ  ст. висловлювалося припущення, що бі
ноклеподібні вироби були спареними барабанами [15, c.  32]. 
Згодом це припущення a  priori сприйняли й інструментознав
ці А. Бухнер, О. Зивальд [14, с. 21; 18, с. 65]. Воно ґрунтувалося 
на факті існування в музичній практиці народів Азії та Кавказу 
спарених мембранофонів типу литаврнагора  (іл.  2). Однак, ці 
литаври за міжнародною класифікацією музичних інструментів 
належать до іншого типу мембранофонів – котлобарабанів (код 
211.12), які, на відміну від барабанів, не мають отвору в нижній 
частині [11, с. 244]. Дотепер здійснюються спроби реконструкції 
біноклеподібних виробів як барабанів. Я  вважаю неприпусти
мим видавати бажане за дійсне: до ідентифікації цих керамічних 
виробів як музичних інструментів треба ставитися вкрай обе
режно, оскільки доволі широкі верхні та нижні перемички біль
шості відомих екземплярів розташовані безпосередньо на краях 
вінець (іл. 1 в). Це заважає рівномірному натягу мембрани і по
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збавляє інструмент повноцінного звучання. Зважаючи на доско
налість і витонченість трипільської кераміки та високий рівень 
цивілізації, навряд чи можливо, щоб трипільців міг задовольни
ти такий конструктивно недосконалий інструмент. Наприклад, 
автори реконструкції з ІваноФранківська для більшменш рів
номірного натягу мембрани змушені були максимально звузити 
ширину перемички, що, посуті, робить їх реконструкцію істо
рично недостовірною (іл. 3). 

Є ще одна обставина, яка залишилася поза увагою прибічни
ків трактування виробів  із широкою верхньою перемичкою як 
спарених барабанів. Зокрема, чим можна пояснити той факт, що 
в шістнадцяти житлових будинках, розкопаних поблизу с. Клі
щів (Вінницька обл.), археологи знайшли одразу понад 250 «бі
ноклів»? Відомо, що в кожному будинку одночасно могла про
живати сім’я з 4–5 осіб [5, с. 131]. Чи означає це, що всі мешканці 
осель (від старого до немовляти) мали по декілька барабанів? 
Найбільш логічним видається припущення, що ці спарені виро
би могли бути символами або втіленнями певних божеств, комп
лексу міфологічних уявлень і використовуватися в щорічних об
рядах та ритуалах. 

Однак не варто остаточно відмовлятися від ідеї існування у 
трипільців спарених барабанів. Адже серед локальнотериторі
альних комплексів кераміки поряд із значною кількістю «біно
клеподібних» виробів з верхньою перемичкою зрідка трапля
ються екземпляри без неї (іл. 4). На цей факт ніхто з дослідників 
чомусь не звернув уваги. Відсутність перемички дозволяє без 
жодних зусиль рівномірно натягнути мембрану. Подібні спарені 
керамічні барабани існували в інструментарії ацтеків Південної 
Америки (іл. 5). Ще раз наголосимо, що вироби без перемички 
трапляються вкрай рідко, і саме цей факт є визначальним крите
рієм їх ідентифікації як барабанів. Адже, як відомо з історичних 
та етнографічних джерел, у різних народних традиціях, а також 
у давніх культурах кількість музичних інструментів, як і вико
навців на них, становила незначний відсоток. Іншим критерієм 
визначення є той факт, що в окремо взятих локальних групах 
кераміки вони мають аналоги, у яких присутня верхня перемич
ка (іл. 4).

Більшість дослідниківархеологів уважають, що бінокле
подібні вироби мали винятково культове призначення і вико
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ристовувалися в обрядах. Відомо, що в ритуалах і обрядах важ
ливими є всі його складові: слово, музика, танець та атрибути, 
зокрема й музичні інструменти, що своєю формою та оздоблен
ням утілювали їх зміст. Німецький дослідник давніх музичних 
інструментів і один із засновників музичної археології Курт Закс 
зазначав, що жоден з інструментів не володів такою кількістю 
ритуальних функцій і не сприймався як найбільш сакральний, 
ніж барабан [17, с. 28]. Академік Б. Рибаков уважав, що бінокле
подібні вироби використовували в аграрному обряді «напуван
ня землі», тобто в ці посудини без дна наливали воду, яка через 
отвори проливалася на землю, зволожуючи її [8, с. 16]. Якщо спа
рені вироби з верхньою перемичкою використовувалися в обря
ді і були його атрибутом, то звуковим супроводом цього дійства 
міг бути спарений барабан без перемички, який формою і деко
ром відповідав змістові обряду.

На особливу увагу заслуговують так звані «моноклі» різних 
форм та розмірів, частина з яких має ряд характерних ознак, що 
дозволяють ідентифікувати їх як барабани. Зазначу, що серед за
гальної маси кераміки ці вироби також трапляються вкрай рідко.

Керамічні барабани є одними з найдавніших інструментів, які 
упродовж тисячоліть у майже незмінному вигляді збереглися в 
сучасному традиційному інструментарії народів Європи, Азії та 
Північної Африки. Тому для реконструкції окремих типів бара
банів, які могли існувати в інструментальній практиці трипіль
ців, слід залучати як керамічні аналоги дотепер існуючих інстру
ментів, так і археологічні артефакти, які однозначно визначено 
як барабани.

Окрема група «моноклів» за формою нагадує пісочний годин
ник. Цей різновид археологи та інструментознавці ідентифікують 
як барабан [2, с. 44; 16, c. 26–27, il. 15] (іл. 6 а). Інструмент склада
ється з двох частин зрізаноконічної форми. У середній, звуже
ній частині, знаходяться два «вушка» з отворами для паска, який 
перекидався через плече при грі на інструменті стоячи. Подібні 
за формою керамічні барабани дотепер існують в Індії (іл. 6 б). 
За міжнародною систематикою музичних інструментів цей бара
бан, як і його аналог з Індії, належить до типу «барабанів у формі 
пісочного годинника» (класифікаційний код 211.24) [11, с. 245]. 
Не виключено, що цей інструмент міг бути двомембранним, 
тобто шкіримембрани натягались на обидва отвори як на індій
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ському барабані. Подібні до цього типу барабана за формою та 
нанесеним орнаментом у вигляді заглиблених ліній є «біноклі» 
з перемичкою, а також спарені барабани (іл. 4 б), які за формою 
та оздобленням створюють єдиний знаковий комплекс. Спаре
ні барабани («біноклі» без перемички) у  формі двох пісочних 
годинників та одинарний барабан свідчать, що в межах одного 
типу могли існувати два варіанти інструмента.

Керамічні   вироби без дна («моноклі») інших форм та роз
мірів археологи зазвичай інтерпретують як підставки під посу
дини. Однак на поверхні вінець жодного разу не було виявлено 
характерних подряпин та ушкоджень, що повинні були б зали
шитися від часто встановлюваних на них посудин. Натомість за 
формою вони мають численні аналоги серед традиційних бара
банів Європи та Азії.

За аналогами відомих форм барабанів ідентифіковано інстру
мент, виявлений серед керамічного матеріалу ранньотрипільсько
го поселення поблизу с. Ленківці (Чернівецька обл.). Він належить 
до типу келихоподібних барабанів (код 211.26) [11, с. 245]. Інстру
мент датується приблизно 4600 роком до н. е. (іл. 7 а) [4, с. 293]. 
Авторка розкопок Катерина Черниш інтерпретувала його як під
ставку під посудину [12, с.  68–70]. Керамічні барабани подібної 
форми (турецький деблек, грецька тарабука, арабська  дарабука 
або дарбок та  ін.) дотепер існують у традиційній інструменталь
ній практиці багатьох народів Близького Сходу, в Єгипті, країнах 
Магрибу, на Закавказзі та Балканах (іл. 7 б). Цей тип керамічних 
барабанів також трапляється серед археологічних знахідок у Пів
нічній Данії, Німеччині, Чехії, Польщі, а також у Єгипті та Китаї. 
Зазначимо, що інструмент з Ленківець майже на тисячу років 
давніший від відомих європейських  та азійських археологічних 
аналогів, які датуються у межах 3600–1290 років до н. е.  Інстру
ментознавці дотепер не в змозі визначити час і місце виникнення 
цієї форми барабанів. Спираючись на датування (близько 4600 р. 
до н. е.), можна стверджувати, що трипільці першими почали ви-
користовувати барабани келихоподібної форми у своїй  музично- 
інструментальній практиці.

Ще один різновид барабанів, який існував у музичній прак
тиці трипільців, належить до типу конусних (код 211.25) [11, 
с. 245]. Один з найбільш ранніх зразків цього типу було знайде
но в с.  Городниця ІваноФранківської  обл. (розкопки Л.  Кру
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шельницької) (іл. 8 а). Він датується середнім етапом Трипілля 
(4500–4300 рр. до н. е.). Барабан має ледь опуклий корпус і плав
но відігнутий край верхнього отвору. Нижня частина корпуса 
(ближче до отвору у формі відкритої чаші) трохи звужена. У цій 
частині протилежно один до одного знаходяться два «вушка» без 
отворів  та два невеличких виступи. Призначення цих деталей 
було незрозумілим і пояснювалося фахівцями як намагання на
дати виробу антропоморфних рис [1, с. 133]. На думку С. Бібіко
ва, вушка зображають зігнуті в ліктях руки людини, яка тримає 
над головою чашу. На мій погляд, ця здогадка є слушною, однак, 
це не єдине їх призначення. На виготовлених точних копіях цьо
го барабана мною було проведено експерименти із встановлення 
можливих способів натягу мембрани та ошнурування корпуса 
(іл. 8 а, б). Вони показали, що система фіксації мембрани за до
помогою різних варіантів ошнурування є максимально зручною 
та продуманою. Аналогічні за типом барабани виявлено також 
серед керамічного матеріалу в Кошилівцях, Заліщиках (Терно
пільська обл.), поблизу Березівської ГЕС на річці Південний Буг, 
у  Нових Русештах (Молдова) та  ін. Корпуси інструментів при
крашені прокресленими орнаментами у вигляді змій. Археолог 
Наталія Бурдо, дослідниця духовної культури трипільської циві
лізації, вважає, що подібні орнаментальні композиції на кераміці 
втілюють образ Місячної Богинізмії, що особливо вшановува
лася трипільцями [2, с. 156]. З цього можна зробити висновок, 
що барабани з антропоморфними рисами могли використовува
тися в обрядах, присвячених цій богині. Інструменти аналогічної 
форми існують і дотепер у традиційному інструментарії багатьох 
народів світу (іл. 8 б). 

Унікальні  атрибути обряду, що супроводжувався грою на 
барабанах, знайшли  археологи поблизу с.  Овчарово (Болгарія) 
серед кераміки культури ГумельницяКараново  VI, близької до 
трипільської (іл. 7). У дуже зруйнованій моделі житла зберігало
ся 26 мініатюрних предметів, серед яких були статуетки людей, 
мініатюрні мисочки, посудини з покришками, столики, крісель
ця та три предмети циліндричної форми. На думку авторів зна
хідки, ці предмети циліндричної форми були барабанами [10, 
с.  91–92]. Усі три циліндри різняться за розмірами, що є дово
лі показовим фактом. Зазвичай, в  інструментальній практиці, 
особливо при одночасному використанні декількох барабанів, 
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їх настроювали так, щоб вони мали відмінності у висоті звучан
ня. Найпростіший спосіб її досягнення – використання двох чи 
більше інструментів різних розмірів або різного діаметру отвору, 
на який натягається шкіра. Чим менша площа шкіримембрани, 
тим вищий звук, і навпаки. Різницю у звучанні можна також до
сягти за допомогою більшого чи меншого натягу шкіри. 

Знайдені моделей барабанів великих розмірів з Овчарово до
зволяє з інших позицій поглянути на деякі «моноклі» великих 
розмірів, відомі з розкопок у Румунії (іл. 8 а). Їх інтерпретують як 
окремо виготовлені підставки для культових посудин, оскільки 
трапляються екземпляри, у яких посудина та підставка складають 
єдине ціле  (іл. 8 б). Однією з особливостей окремих підставок є 
відсутність розпису ближче до країв верхнього отвору, натомість 
у більшості подібних виробів орнаментом вкрита вся площа зов
нішньої  поверхні й навіть частина внутрішньої.  Ця особ ливість 
дозволяє припустити, що верхній (неорнаментований) отвір на
кривався зверху мембраною. Характерною особливістю цих ви
робів є круглий отвір на корпусі, розташований ближче до верх
нього краю. Його призначення дослідники не могли пояснити. 
Можливу  функцію  цього отвору  підказує розпис поверхні під
ставки, ідентифікованої як барабан (іл. 8 а). Від отвору вертикаль
но до нижнього краю намальоване стилізоване зображення 
паска.  Це свідчить, що інструмент під час гри підвішувався на 
плече (іл. 8 в). Подібний спосіб гри на барабанах великих розмірів 
існує в багатьох традиційних культурах і добре відомий інстру
ментознавцям. Кріплення паска  – за допомогою його протягу
вання крізь корпус та округлий отвір на ньому, а не за допомогою 
виліплених «вушок» – має логічне пояснення. Враховуючи вагу ве
ликого інструмента, «вушка» могли не витримати навантаження. 

У розкопаних поселеннях трипільської культури зрідка зна
ходять керамічні калатальця різних форм. На думку дослідників, 
цей шумовий інструмент належав до магічних обладунків три
пільських чаклунів [1, с.  44]. Ці шумові ударні інструменти не 
були дитячими забавками, а  служили оберегами й поєднували 
в собі кілька змістових навантажень. Зокрема, антропоморфні 
калатальця у вигляді жіночих фігурок (з  глиняними кульками 
чи камінчиком, розміщеним всередині їх живота) символізували 
плодючість, матиберегиню, відродження і одночасно виконува
ли функцію звукового захисту від злих сил.
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У трипільців також існували й духові інструменти. Під час 
розкопок зрідка трапляються фаланги ракотиць бика з пробитим 
з одного боку отвором (іл. 9 а). Вони були виявлені у трипільських 
поселеннях в ЛуціВрублівецькій [1, с.  60], Ленківцях [12, с.  86, 
табл. ХІІ] та ін. Інструментознавцям добре відомий цей кістяний 
музичний інструмент. Це – свисткова флейта, яка за міжнарод
ною класифікацією музичних інструментів належить до посуди
ноподібних флейт (код 421.13) [11, с. 257]. Подібні духові інстру
менти з фаланг тварин знаходять під час археологічних розкопок 
на території всієї Європи (Франція, Данія, Чехія та ін.). В Україні 
вони трапляються в археологічних культурах від періоду пізньо
го палеоліту (Молодово V) до кінця доби бронзи [6, с. 179].

Прийнято вважати, що прості свисткові флейти були сиг
нальними інструментами, або вабиками. Проте дослідження 
стосовно призначення деяких вабиків у неолітичних племен 
довели, що окремий тип вабиків використовувався виключно 
в обрядах, пов’язаних із культом птахів [9, с.  162]. Свисткові 
флейти трипільців також могли мати магічне значення. Як зазна
чала Н. Бурдо, «за законами магії будьякі властивості речовини, 
з якої виготовлено предмети, могли перейти і на них» [2, с. 44]. 
Бик у трипільців був пов’язаний з Великою Богинею, тому річ, 
виготовлена з його кісток, набувала магічних властивостей. Це 
означає, що свисткова флейта з фаланги бика також могла на
лежати до магічних інструментів.

У трипільців існували також духові інструменти більш склад
ної конструкції. Серед антропоморфної пластики трапляють
ся зображення чоловіків, які тримають обома руками предмет, 
у формі довгого валика з поперечними насічками (іл. 9 б). Існує 
думка, що це зображення жезла [3, с. 183]. Однак положення рук 
є типовим для тримання деяких духових інструментів (іл. 9 в). 
Цікавим також є прокреслені поперечні насічки на інструменті. 
У практиці народного музикування до нашого часу зберігся дуже 
давній спосіб виготовлення духових інструментів. Дерев’яну за
готовку потрібної форми розколюють уздовж навпіл і вибирають 
серцевину, потім з’єднують дві половинки і скріплюють їх, обмо
туючи навколо вивареною корою (іл. 9 г). Це робить інструмент 
схожим на стилізоване зображення змії, обвитої навколо стриж
ня. У подібний спосіб виготовлені інструменти дотепер існують 
у традиційному музичному інструментарії народів Європи, зо
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 а    б   в
Іл. 1. Трипільські керамічні вироби без дна: а – «монокль»; б – «бінокль»; 

в – із широкою верхньою та нижньою перемичками

Іл. 2. Литаври-нагара Іл. 3. Історично недостовірна 
реконструкція

 Іл. 4. «Біноклі» з верхньою перемичкою та без перемички
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Іл. 6. Трипільські барабани та їх аналоги:  
а – у формі пісочного годинника; б – індійський барабан;  

в – келихоподібний барабан; г – дарабука; д – конусний барабан;  
е – барабан з Нової Гвінеї

Іл. 5. Спарений 
керамічний 
барабан ацтеків

а б в

едг
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Іл. 7. Культова сцена з Овчарово (Болгарія)

а б в
Іл. 8: а – барабан великих розмірів;  
б – посудина на підставці;  
в – реконструкція способу тримання барабана  
за допомогою шнура
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а

б

в

г

Іл. 9. Духові 
інструменти:  
а – трипільська 
свисткова флейта;  
б – трипільська труба;  
в – виконавець на 
духовому інструменті;  
г – спосіб обмотування 
корою корпуса 
духового інструмента
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крема й українців. Це інструменти типу трембіти та дерев’яні 
труби менших розмірів. 

Слід зазначити, що труби, як і кістяні музичні роги, у бага
тьох народів світу з давніх часів асоціювалися з чоловічою си
лою, ідеєю плодючості. Їх надзвичайно потужні та різкі звуки 
ототожнювали з голосами зооморфних богів, зокрема й у подобі 
бика. Очевидно, труби, зображені на трипільських статуетках, 
які в реальності видавали звуки, подібні до ревіння бика, а також 
присутність у конструкції змієподібних рис (обмотаної навколо 
корпуса кори), могли бути пов’язаними з обрядами на честь Ве
ликої Богинізмії трипільців і мати полісемантичне значення. 
Можливо, «жезли вождів» з поперечними насічками зображені в 
тій самій манері на інших фігурках, утілювали ті самі ідеї і мали 
єдине знаковосимволічне навантаження. 

Отже, у  вивченні музичноінструментальної культури три
пільської цивілізації зроблено лише перші кроки. Запропонова
на реконструкція різних типів ударних і духових інструментів є 
лише невеличкою часткою зібраного авторкою величезного му
зичноархеологічного матеріалу, який ще потребує детального 
і всебічного інструментознавчого дослідження. Їх вивчення ви
магає докладного порівняльного аналізу трипільського інстру
ментарію зі збереженими в сучасній традиційній культурі одно
типними ударними та духовими інструментами, які існували на 
ранньому та середньому етапах розвитку трипільської цивілі
зації. Функціонування цих інструментів зумовлено комплексом 
об’єк тивних та суб’єктивних чинників духовного розвитку су
спіль ства, що їх створило. 
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Олена Немкович 
(Київ)

оПерне мистецтво  
нА сцені київського теАтру в 1930-х рокАх: 

історико-генетиЧниЙ АсПект

Статтю присвячено розгляду оперного мистецтва на сцені Київського 
теат ру в 1930х роках в історикогенетичному аспекті. Виявлено зв’язки опер
ного виконавства в названому театрі з художньокультурними традиція ми 
минулих періодів  – становленням виконавських шкіл, зокрема вокальних, 
класичним українським театром.

The article is dedicated to the consideration of opera art on the stage of the 
Kyiv theater in the 1930s in the historicalgenetic aspect. The connections of opera 
execution in the named theater with artistic and cultural traditions of the previous 
periods – formation of performing schools, in particular vocal, classical Ukrainian 
theater – are revealed.

1930ті роки ввійшли в історію української культури як одна з 
найтрагічніших її сторінок. Тоді штучно, волюнтаристськими за
собами «згори» було перервано процеси, що визначили сутність 
попереднього періоду її еволюції, розкрили вітчизняну культурну 
спадщину як невід’ємну складову світового культурного контекс
ту. Зазнали нігілістичної критики, були вилучені з обігу науки, 
мистецтва цілі їхні галузі, величезна кількість конкретних явищ, 
концепції та теорії, а носії відповідних художніх і наукових ідей 
стали жертвами репресій, багатьох із них було позбавлено жит
тя. Водночас 1930ті  роки є одним з найскладніших для осмис
лення і дотепер малодосліджених об’єктивно періодів історії на
ціональної культури. Саме в 1930–1940х  роках певною мірою 
імпліцитно, у  специфічних формах, позначених нерозривністю 
деструктивних і конструктивних аспектів, відбувалися процеси, 
без яких неможливим був би ренесанс 1960х років. Адже лише 

українське кіно та театр  
крізь призму синтезу мистецтв
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каузальних чинників недостатньо для досягнення мистецтвом 
або наукою певних вагомих здобутків. Для цього мають визріти 
іманентні умови. Не можна заперечити й низку високих, світо
вого рівня злетів художньої творчості в трагічних 1930х роках.

Одним з них було мистецтво Київського оперного театру, 
хоча, безумовно, воно було невід’ємною складовою тогочасної 
культури. Відтак у його постановках у специфічних формах да
лися взнаки всі регресивні тенденції, що стали визначальними 
на межі 1920–1930х років. Перехід від властивого 1920м рокам 
плюралізму художньоестетичних і стильових засад мистецтва 
до їх уніфікації та утвердження соцреалізму як його єдиної есте
тичної основи спричинив зникнення з репертуару вже з 1931 року 
новочасних західних творів, припинення експериментування, 
пов’язаного з проявами на сцені театру модерних течій і напря
мів початку ХХ  ст. Натомість особлива увага приділялася по
становкам (не завжди художньо досконалим) опер на сучасну 
тематику, присвяченим по діям  жовтневого перевороту та грома
дянської війни, витлумаченим у героїчному ключі, загостреному 
розкриттю соціальнокласових колізій («Тихий Дон» і  «Піднята 
цілина» І. Дзержинського, «У бурю» Т. Хрєнникова, «Панцерник 
“Потьомкін”» Олеся Чишка та  ін.). Утверджувалися типові для 
доби соцреалізму художньовиражальні прийоми, сценічна об
разність, позитивні герої, риси естетики масової культури, мону
ментальний постановочний стиль. Приміром, вистава опери «На
талка Полтавка» І.  Котляревського  – М.  Лисенка в тогочасному 
режисерському прочитанні й музичній редакції перетворилася на 
помпезне дійство в стилі ґранд опера [32, с.  184]. Відповідно до 
одного з базових для соцреалізму принципу класовості мистецтва 
в літературних редакціях їх лібрето було акцентовано соціальний 
зміст. Тлумачення національної специфічності лише як зовніш
ньої, «формальної» ознаки мистецтва, натомість надання винят
кового значення його народним ознакам, що, на відміну від ХIХ – 
початку ХХ  ст., також розкривалися під кутом зору офіційної 
ідеології, спричиняли нівелювання глибинних ознак народнона ціо 
нальної сутності багатьох музичносценічних образів, їх приміти
візацію, посилення в них етнографічності. Зворотним боком про
паганди нової оперної естетики була нігілістична, характерна для 
тоталітарної доби критика окремих вистав, якот «Тараса Бульби» 
М. Лисенка (режисер Й. Лапицький, сценограф А. Петрицький). 
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Водночас у 1930х роках у становленні театру відбулися зміни, 
що об’єктивно сприяли його розкриттю як непересічного явища 
української культури. У  1934  році столицю України було пере
несено з Харкова до Києва. Київська опера дістала тоді назву 
Столичний академічний театр опери та балету УСРР, а 1939 року, 
у зв’язку зі 125річчям від дня народження Т. Шевченка, театрові 
було присвоєно його ім’я. Відтоді це – Державний академічний 
театр опери та балету УРСР ім.  Т.  Г.  Шевченка. Отже, він став 
головним центром опернобалетної культури України. Інаугура
ційна вистава (1 вересня 1934 року) – «Кармен» Ж. Бізе. Зміна 
статусу цієї театральної установи означала її реорганізацію  – 
зміцнення матеріальної бази, технічне переобладнання, переве
дення на річний бюджет, розширення активного сезону до вось
ми місяців, збільшення штату колективу (оркестру, хору, цеху 
солістів, балету), що дозволило здійснити низку нових масштаб
них постановок, якот «Садко» М. РимськогоКорсакова тощо. 

Одним з вирішальних чинників щодо стану й рівня розвитку 
театру в той час було його кадрове наповнення. У 1930х роках у 
ньому об’єдналися основні мистецькі сили республіки, він став 
одним із провідних у колишньому СРСР. Низка його тодішніх 
представників невдовзі стала окрасою столичних театрів Сою
зу. Серед штатних і запрошених фахівців, які визначили своєю 
творчою діяльністю «обличчя» тогочасної Київської опери: ди
ригенти А. Пазовський В. Дранишников (почергово – головні), 
В. Йориш, В. Пірадов; хормейстер М. Тараканов; режисери Й. Ла
пицький (головний), В. Манзій, М. Смолич, М. Фореггер; худож
никисценографи Л. Косміна, І. КурочкаАрмашевський, А. Пет
рицький, О. ХвостенкоХвостов. Однією з найкращих у Європі 
стала оперна трупа, що тоді поповнився найвідомішими співа
ками України. Поміж них: В. Борищенко, З. Гайдай, М. Гришко, 
М. Донець, М. ДонецьТессейр, А. Іванов, Ю. КипоренкоДоман
ський, М. ЛитвиненкоВольгемут, І. Паторжинський, О. Петру
сенко, О. Ропська, М. СокілРудницька, О. Станіславова, Є. Ци
ньов, М. Частій та багато інших. 

Відтак зрозумілим є зміст репертуарної афіші, що вирізнялася 
вельми солідним кількісним показником при стильовій і геогра
фічній різноплановості, пропорційним поєднанням класичних 
і сучасних опер, наявністю в ній українських творів і водночас 
найскладніших композицій світової класики, постановки яких є 
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іспитом на мистецьку зрілість для будьякого оперного театру. 
Це  – «Запорожець за Дунаєм» С.  ГулакаАртемовського, «На
талка Полтавка» І.  Котляревского  – М.  Лисенка, «Тарас Буль
ба» М. Лисенка, «Розлом» В. Фемеліді, «Щорс» («Полководець») 
Б.  Лятошинського, «Перекоп» Ю.  Мейтуса, В.  Рибальченка та 
М.  Тіца, «Шевченко» («Поетова доля») В.  Йориша, «Іван Суса
нін» М. Глінки, «Русалка» О. Даргомижського, «Борис Годунов» 
М. Мусоргського, «Князь Ігор» О. Бородіна, «Царева наречена», 
«Снігуронька», «Ніч перед Різдвом» М.  РимськогоКорсако
ва; «Мазепа», «Євгеній Онєгін», «Пікова дама» П.  Чайковсько
го; «Демон» Ант. Рубінштейна, «Алеко» С. Рахманінова, «Даїсі» 
З. Паліашвілі, «Севільський цирульник» Дж. Россіні, «Травіата», 
«Аїда», «Ріґолетто», «Отелло» Дж. Верді; «Паяци» Р. Леонкавал
ло, «Лоенґрін» Р. Ваґнера, «Фауст» Ш. Ґуно, «Гуґеноти» Дж. Ме
йєрбера, «Продана наречена» Б. Сметани, «ЧіоЧіо сан» («Мадам 
Баттерфляй»), «Тоска» Дж. Пуччіні та  ін. Останній сезон перед 
початком війни було завершено виставою «Отелло» Дж.  Верді 
(15 червня 1941 р.; диригент В. Пірадов, режисер М. Смолич).

Творчі здобутки Київської опери отримали тоді визнання за 
межами України. На першій Декаді української літератури і мис
тецтва в Москві в березні 1936  року його спектаклі (перший  – 
«Запорожець за Дунаєм» С.  ГулакаАртемовського, 11  березня; 
наступні – «Наталка Полтавка» І. Котляревського – М. Лисенка, 
«Снігуронька» М.  РимськогоКорсакова) мали великий успіх, 
були високо оцінені, зосібна К. Станіславським. Київський театр  
(раніше, ніж московський Великий театр) було нагороджено ор
деном Леніна, а  М.  ЛитвиненкоВольгемут і П.  Саксаганський 
першими серед українських акторів отримали почесне звання 
народного артиста СРСР. 

Колектив театру вирішував різнорідні й складні мистець
кі завдання. У  той час велися пошуки щодо співвідношення 
опери з драматичним мистецтвом [32; 35; 38]. У  співтворчості 
низки видатних диригентів, режисерів, співаків, музикантівін
струменталістів, художниківсценографів шліфувалися всі сфе
ри фахової майстерності, що створюють синтетичну цілісність 
оперного спектаклю. На цьому шляху мали місце видатні до
сягнення. Попри переривання багатьох плідних традицій, при
пинення сміливих творчих пошуків на межі 1920–1930х  років 
фахова майстерність його творчого колективу в 1930х  роках 
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досягла вищого рівня, засвідчуючи зрілість сценічної культури. 
Найкращі тодішні оперні постановки («Запорожець за Дунаєм» 
С.  ГулакаАртемовського, «Золотий обруч» Б.  Лятошинського 
(обидві – режисер В. Манзій), «Снігуронька» М. РимськогоКор
сакова (диригент А. Пазовський, режисер Й. Лапицький) та ін.) 
несли на собі відбиток індивідуальних стилів видатних дириген
тів, режисерів, співаків, сценографів та  ін., вирізнялися найви
щим рівнем фахової майстерності, позначалися рисами, низка 
яких наближувала їх до традицій українського класичного теат
ру. Це – детальна розробка режисерської партитури вистави, що 
базувалася на єдності режисерських партитур окремих ролей і 
вистави в цілому; викінченість мізансценування; особлива увага 
до розкриття психології героїв; пластична виразність кожного 
образу; побудова масових хорових епізодів без штучних зовніш
ніх прийомів, на основі індивідуалізації учасників і водночас 
масштабно, узагальнено (на відміну від властивої 1920м рокам 
зовнішньої динамічності масових сцен унаслідок їх експресивної 
ритмізації); досягнення образної виразності, насамперед завдя
ки тонкому резонуванню в усіх компонентах сценічної культу
ри емоційних, жанрових, інтонаційностильових особливостей 
музики, логіки музичної драматургії; гармонійне поєднання 
всіх компонентів вистави; насичення сценічної дії узагальненою 
теат ральністю, натхненною поетичністю, романтичною піднесе
ністю (на відміну від побутової правдоподібності, перенесення 
прийомів драматичного театру в оперу, що часто мали місце в 
попереднє десятиліття) тощо [12; 24; 32; 34–36; 38].

В умовах суворої регламентації творчих пошуків у художній 
діяльності оперне виконавство значною мірою було націлене на 
відтворення української і світової класичної спадщини періоду 
становлення національних композиторських шкіл ХIХ ст. Влас
тиве естетиці соцреалізму визнання класичних вітчизняних, ро
сійських, значною мірою також західних мистецьких творів тієї 
доби як еталонних щодо розуміння народності в музиці, відтак 
зразкових для композиторів радянського часу, пріоритетність 
відповідних постановок у діючому репертуарі, однак, свідчили 
не лише про цензурні обмеження творчого процесу. Музично
художні явища епохи романтизму містили в собі глибокі філо
софські, моральноетичні, психологічні концепції, зі спробами 
відтворення яких на сцені нерозривно пов’язувалося форму
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вання українських класичних театральних традицій, їх провід
них мистецьких засад. Отже, попри спроби редагування цих 
композицій відповідно до світоглядної парадигми сталінського 
часу, звернення до них об’єктивно сприяло підтримуванню ви
сокої вокальної, інструментальної, режисерської, сценографіч
ної культури, збереженню набутого в попередні десятиліття фа
хового театрального досвіду [25, с. 27]. 

Творчі праці конкретних диригентів, режисерів, сценографів, 
акторівспіваків Київської опери, їх неповторний, часто видатний 
внесок в українське й «загальносоюзне» оперне мистецтво пере
конливо стверджували не лише здобутки відповідних художніх 
галузей, але й винятково важливу роль окремих талановитих мит
ців в умовах приниження значення особистості в культурі, нищен
ня проявів неординарної творчої думки. Художніми надбаннями 
стали оригінальні, часто еталонні для оперної сцени інтерпрета
ції різними співаками одних і тих самих національних музично
сценічних образів, якот: Одарки (М. ЛитвиненкоВольгемут, яка 
продовжувала традиції театру М.  Садовського, й  О.  Петрусен
ко, яка спиралася на інтерпретацію цієї ролі П.  Саксаганським) 
і  Карася (М.  Донець та І.  Паторжинський) в  опері «Запорожець 
за Дунаєм» С.  ГулакаАртемовського, Діда Мороза (Є.  Циньов і 
М. Частій) в опері «Снігуронька» М. РимськогоКорсакова (учас
ники – також З. Гайдай, О. Петрусенко, О. Ропська, А. Іванов). Ви
става останньої водночас була видатною режисерською роботою 
Й. Лапицького. Постановка опери «Отелло» Дж. Верді стала од
нією з найвизначніших інтерпретацій В. Пірадова й М. Смолича. 

Вищезазначене свідчить, що, попри ідеологічний тиск на теат
ральне мистецтво, давалися взнаки також прояви тяглості тради
цій, діалогу протилежних за своїми світоглядними й художніми 
засадами історичних періодів, отже, безперервності українсько
го театрального процесу, особливо важливі для існування теат
ру в умовах нігілізму щодо його здобутків минулих періодів. 
Тим самим художні напрацювання Київської опери 1930х років 
набули непересічного значення для виявлення об’єктивної іс
торичної логіки мистецтва, яка зазнала тоді істотних штучних 
викривлень. 

Таким чином, 1930ті роки відіграли виняткову роль в істо
рії Київського оперного театру. На відміну від 1920х років, коли 
панорама його вистав була ще надто контрастною, окремі ви
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значні вистави, які сягали європейського рівня, співіснували з 
багатьма експериментальними, недосконалими, дискусійними в 
художньому плані постановками, тепер він уперше за свою істо
рію виступив як значно більш зріле явище української художньої 
культури. Його мистецтво, визнане не лише в Україні, але й за її 
межами, стояло в одному ряду з найвидатнішими досягненнями 
різних галузей вітчизняної художньої творчості. Саме в ті роки 
почалася його «золота доба», що, однак, була перервана війною 
і дістала своє продовження вже в повоєнний час. Звідси логічно 
виникає природне для науки питання щодо пояснення такої си
туації, на перший погляд, парадоксальної для соціокультурного 
контексту 1930х років. 

Безумовно, визначні творчі звершення на сцені тодішнього 
Київського оперного театру істотною мірою пояснюються його 
кадровим наповненням, діяльністю тут когорти вищеназваних 
співаків, артистів балету, диригентів, режисерів, балетмейстерів, 
сценографів, творчі роботи яких сьогодні, вже на відстані часу, 
оцінюються як класичні для відповідних галузей українського 
мистецтва. Адже талант, фаховий досвід ніколи не можуть зник
нути зовсім, шукають шляхів своєї реалізації за будьяких соці
альних обставин. 

Не можна не зважати й на певну амбівалентну сутність куль
тури зазначеного періоду. Штучно насаджуваний у той час опти
містичний світогляд, як відомо, мав обов’язково даватися взнаки 
в художніх концепціях, спрямованих на відображення радянської 
дійсності. Насправді  ж, кращі представники нації, які особливо 
гостро відчували і реальний трагізм тогочасного радянського со
ціокультурного буття, сповненого масових репресій, і атмосферу 
Другої світової війни, що невідворотно насувалася, були носіями 
загострено драматичного світовідчуття. Цей імпліцитний світо
глядний пласт, прояви якого тоді всіляко нівелювалися, часом кон
центрував свою енергію в окремих мистецьких творах (приміром, 
у симфоніях Б. Лятошинського), що, як правило, піддавалися тоді 
нищівній критиці з відповідними наслідками для їх авторів. У цьо
му контексті виняткової ваги для збереження спадкоємності мис
тецьких традицій і, через їх сукупність, основного фонду культур
них національних і світових здобутків набуло функціонування в 
культурі явищ, які акумулювали в собі досвід важливих історико
культурних традицій, однак відносно опосередковано стосувалися 
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«ідеологічної надбудови» або зовні навіть відповідали положенням 
соцреалізму про народність і реалізм мистецтва. Так, поряд із втра
тами, яких зазнала тоді опера як жанр композиторської творчос
ті, нерозривно пов’язаний зі словом, конкретним сюжетом, від
бувалося піднесення балетного, інструментального, вокального, 
у тому числі оперного виконавства, розвиток виконавських шкіл, 
здійснювалися талановиті постановки класичних українських, ро
сійських, західних опер і балетів ХIХ ст. Культура, позбавлена сво
боди, затиснута лещатами суворої цензури, говорила мовою цих 
явищ, у них концентрувався її духовний і фаховий досвід. 

Водночас видатні досягнення тодішнього мистецтва Київсько
го оперного театру значною мірою було зумовлено зв’язками з по
передніми етапами еволюції української культури, зокрема теат
ру, процесами становлення фахових академічних вокальних та 
інструментальних шкіл. Адже логіка історії культури також пов
ністю й назавжди не може бути знищена. Її можна штучно зніве
лювати на певний час, однак поступово вона у специфічних фор
мах, на глибинних, не помітних для поверхневого погляду рівнях 
«проростає» за різних, навіть найнесприятливіших каузальних 
обставин. Значення історикогенетичного зрізу оперного мис
тецтва в Київському театрі 1930х років увиразнюється тим, що 
багато співаків, диригентів, режисерів, сценографів, музикантів
інструменталістів, творчість яких визначила собою рівень то
дішнього оперного виконавства в цьому театрі, сформувалося в 
попередні десятиліття. Відтак отримані тоді фахові навички про
довжували жити на сцені театру в 1930х роках, особ ливо рельєф
но даючись взнаки у творчості його найвидатніших представни
ків. Ідеться не лише про технологічний рівень мистецтва, але й 
про особливості інтерпретації музичносценічних образів, де ре
зонували ментальні, духовні, глибинні національні особливості 
української культури, її фундаментальні традиції. 

Завдання ґрунтовного аналізу історикогенетичного аспекту 
синтетичного оперного мистецтва на сцені Київського театру 
могло б стати предметом окремого монографічного досліджен
ня. Проте навіть окремі спостереження, можливі в межах однієї 
статті, дозволяють стверджувати, що в 1930х роках у сценічній 
творчості театру було сфокусовано низку вузлових здобутків іс
торії української музичної та театральної культури, які мають 
для неї смислоутворювальне значення. 
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У  зв’язку з цим варто зазначити, що межа ХIХ–ХХ  ст. позна
чена активним формуванням у Наддніпрянській Україні відносно 
розвиненої структури світської академічної музичної культури, 
у  тому числі мережі фахової музичної освіти. Указаний процес 
було ознаменовано виникненням приватних, а також заснованих 
ІРМТ музичних шкіл і класів, згодом музичних училищ, а в перших 
десятиліттях ХХ  ст. вищої музичноосвітньої ланки  – Київської, 
Харківської та Одеської консерваторій і музичнодраматичних ін
ститутів. Це означало кристалізацію на українських теренах вико
навських вокальних та інструментальних шкіл, біля джерел яких 
на перших порах, через брак власних кадрів, стояла низка інозем
них, часто маститих і навіть визначних російських і західних музи
кантів. Логічним наслідком такої ситуації стало те, що вже в пер
шій третині ХХ ст. педагогічний склад названих музичних закладів 
поповнила когорта їх вихованців – вітчизняних фахівців. Вони за
свідчили наявність власної кадрової основи, необхідної для крис
талізації структури національної академічної музичної культури. 
Частина зазначених фахівців та їхніх учнів прийшла до Київського 
оперного театру, що мало базове значення для його утвердження 
як українського національного явища вже в першій третині ХХ ст. 

У  різні роки другої половини ХIХ  – початку ХХ  ст. сольний 
спів в Київському музичному училищі викладали К.  Еверарді, 
Г.  Гандольфі, М.  АлексеєваЮневич та  ін. Як вокальні педагоги 
працювали в Києві М. Медведєв (у Школі Ст. Блюменфельда та на 
власних вищих оперних і драматичних курсах), О. Мишуга (у Му
зичнодраматичній школі М.  Лисенка), О.  СантаганоГорчакова 
(у Музичній школі М. Тутковського), а також О. Бочаров, К. Мас
сіні та ін. Їхні учні – Є. Азерська, В. Лоський, Л. Собінов, М. Ми
киша, В. Гужова, М. Донець, М. ЛитвиненкоВольгемут, М. Сте
фанович та ін. – виступали на сцені Київського театру в різні роки 
впродовж кінця ХIХ – перших десятиліть ХХ ст. Вихованці Київ
ського музичного училища ІРМТ також систематично поповню
вали тоді склад хору й оркестру Київської опери. Поміж відомих 
вокальних педагогів, які репрезентували вокальну школу в Києві 
в наступні роки: викладачі Київської консерваторії – В. Цвєтков 
(від часу її заснування 1913 р.), К. Брун (у Музичному технікумі 
з 1922 р.), іще пізніше – М. ДонецьТессейр (з 1935 р.); Музично 
драматичного інституту ім.  М.  Лисенка  – зосібна М.  Микиша 
(з 1919 р.). Одна з фундаментальних для України вокальних шкіл 
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пов’язана з іменем О. Муравйової, яка у 1906–1918 роках виклада
ла в Музичнодраматичній школі М. Лисенка, у 1918–1934 роках – 
у Музичнодраматичному інституті ім. М. Лисенка, а з 1934 року, 
після розділення Інституту на театральний виш і консерваторію, 
очолювала в ній кафедру сольного співу. Серед її учнів – солісти 
Київської опери З. Гайдай, Л. Руденко, Н. Захарченко, В. Борищен
ко, Р. Разумова, Б. Полякова, О. Петляш, М. Шостак, О. Уляниць
ка, В. Бабенко, В. Пекарський та ін. Після смерті О. Муравйової 
(1939) завідувачем кафедри сольного співу в Київській консер
ваторії впродовж багатьох років був її учень Д. Євтушенко, який 
іще з 1927  року викладав у Музичнодраматичному інституті 
ім. М. Лисенка. У столичному оперному театрі, зокрема, уже в по
воєнний час, виступала когорта його вихованців – Н. Гончаренко, 
В. Грицюк, В. Любимова, Е. Томм, М. Шевченко, Г. Шоліна та ін. 
Відтак розвиток принципів вокальної школи О. Муравйової у ви
конавській і педагогічній діяльності наступних поколінь вокаль
них педагогів та солістівспіваків зумовив утворення вагомої тра
диції національної вокальної культури ХХ ст., що безпосередньо 
стосується Київського оперного театру. 

Викладачами фортепіано також були одні з найавторитетні
ших в історії української фортепіанної педагогіки фахівці. Іще в 
музучилищі ІРМТ викладали: Г. Ходоровський (навчався в Лейп
цигу, Веймарі, Петербурзі), визначний вихованець російської 
піа ністичної школи В. Пухальський (поміж учнів – багаторічний 
концертмейстер Київської опери Н.  Скоробогатько). Упродовж 
останньої третини ХIХ ст. тут було відкрито класи майже всіх ор
кестрових інструментів, з  функціонуванням яких пов’язано пе
дагогічну діяльність багатьох артистів оркестру Київської опери. 
Поміж його найвідоміших музикантівінструментралістів, які од
ночасно працювали в училищі та / або відкритій на його базі кон
серваторії: О. Химиченко, А. Проценко (флейта), Л. Хазін (клар
нет), М. Подгорбунський, його учень В. Яблонський (труба) та ін. 

Частина названих та інших фахівців, яка працювала в Київ
ському театрі на початку ХХ ст., закінчила тут свій творчий шлях 
до 1930х років, частина ж діяла і в зазначене десятиліття (дири
гент А. Пазовський; режисери Й. Лапицький, В. Манзій; співаки 
М. ЛитвиненкоВольгемут, З. Гайдай, М. Донець, Ю. Кипоренко
Доманський, О. Ропська, Є. Циньов та ін.; ціла низка музикантів
інструменталістів). 
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Наведені дані свідчать, що в процесі формування в Києві 
основних вітчизняних виконавських шкіл у контекст української 
музичної культури ввійшла велика когорта музикантів найвищо
го рівня, творчість яких безпосередньо стосувалася Київського 
оперного театру, зокрема, його діяльності в 1930х роках. Отже, 
об’єктивна історична логіка й конкретні реалії формування ака
демічної музичної культури в Україні, зокрема в Києві впродовж 
кінця ХIХ – першої третини ХХ ст., значною мірою сприяли роз
криттю названого театру в 1930х роках як непересічного явища 
національної культури. 

Київський оперний театр акумулював у своєму мистецтві «енер
гію» й інших базових для національної історії культури процесів, 
зокрема багатовікового розвитку її театральної галузі. Уже побудо
ва в перших роках ХIХ ст. (1805 р., за іншими відомостями – 1806 
або 1807 р.) у Києві першого міського театру на вимогу культурної 
громадськості міста зумовлювалась інтенсивним розвитком і уста
ленням систематичності тут театрального життя. У  подальшому 
міський театр був в епіцентрі всіх провідних мистецьких подій у 
місті. На його сцені гастролювали відомі тоді драматичні, оперні 
та балетні російські й західні трупи. Відбувалися постановки кла
сичних опер і балетів, перших українських музичнодраматичних 
і оперних творів (зокрема «Наталки Полтавки» І. Котляревського, 
згодом – однойменної опери І. Котляревського – М. Лисенка, «Різд
вяної ночі» М. Лисенка тощо), що в історичній перспективі роз
крились як важливі кроки на шляху становлення театру як явища 
української культури. Уперше в історії міста утвердилися постійні 
оперні сезони, зосібна, завдяки діяльності італійських оперних і ба
летних труп за часів антрепризи Ф. Бергера (1863–1874). Відкрився 
перший у «провінції» Російської імперії стаціонарний російський 
оперний театр (1867) тощо [18; 32]. 

У період заснування російської опери в Києві й водночас ак
тивного визрівання тут передумов власне українського оперного 
театру в другій половині ХIХ ст. найважливішими з погляду його 
історичної перспективи виявилися дві театральні традиції – ро
сійська оперна й українська музичнодраматична. З діяльністю 
російських оперних антреприз (Ф. Бергер, Й. Сєтов, І. Пряниш
ников, М. Савін) пов’язано освоєння на київській сцені основ
ного класичного оперного західного й російського репертуару; 
залучення до підготовки вистав висококваліфікованих дириген
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тів (І. Альтані, Й. Прибік), режисерів, співаків, серед яких були й 
уродженці України (О. СантаганоГорчакова, В. Гагаєнко, В. Ей
ген, П. Кошиць, Ф. Левицький, О. Мишуга, М. АлексеєваЮне
вич, В. Зарудна, І. Тартаков та ін.); утвердження постановочної 
культури високого фахового рівня (щоправда, часом лише в кра
щих постановках); контакти з видатними російськими компози
торами – П. Чайковським, М. РимськимКорсаковим та  ін.; га
стролі багатьох відомих тоді музикантів [2; 7–9; 32; 39; 40]. Попри 
те, що на початку ХХ cт. у Київському міському театрі посилила
ся тенденція до перетворення оперних спектаклів на своє рідні 
концерти в костюмах, у творчості прогресивних митців відбува
лися пошуки щодо сценічних втілень оперних творів як синте
тичноцілісних музичнохудожніх концепцій. 

Водночас передумови українського оперного театру визріва
ли в середовищі національного драматичного театру, який іще 
в 1880–1890х  роках став одним з вершинних явищ вітчизняної 
художньої культури (мандрівні трупи театру корифеїв), націо
нально визначеною мистецькою школою. У  його виставах були 
представлені українські національні характери, що потім рельєф
но розкрилися й на оперній сцені (зокрема, в операх, які спочатку 
йшли у драматичних трупах), звучала українська мова й народно
пісенні зразки, з  якими пов’язувалося втілення на театральній 
сцені питомих національних співочих традицій, дедалі рельєфні
ше виявлялися риси музичної режисури. Історично формуючись 
як невід’ємний аспект режисерських традицій синкретичного 
українського музичнодраматичного театру, тепер вона поступо
во окреслювалась у своїй специфіці. Поміж її принципів, зокрема, 
безпосередня зумовленість режисерських рішень музичною дра
матургією і, звідси, нерозривна єдність вокального й акторсько
го аспектів виконавського мистецтва; «музикальність» побудови 
мізансцен і масових епізодів (особливо у трупі М. Старицького, 
у репертуарі якої переважали музичні вистави). Утверджувалася 
сценографія, спрямована на створення історично й етнографічно 
достовірного і водночас опоетизованого, мальовничого сценічно
го середовища. Як невід’ємний аспект художньоцілісних концеп
цій формувалося мистецтво гриму [1; 5; 15; 26; 27; 30; 37]. 

Зазначені тенденції кореспондували з тогочасними рефор
мами європейського оперного театру  – посиленням у ньому 
музично драматичної спрямованості, пошуками, націленими 
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на розкриття синтетичної природи оперного спектаклю, досяг
нення художньої цілісності та виявлення емоційнообразного 
змісту специфічними засобами всіх складових вистави. У цьому 
сенсі непересічного значення набула Ваґнерівська реформа за
значеної сфери музичного мистецтва, творчість Дж. Верді зріло
го періоду. Характерні з цього погляду думки наприкінці ХIХ ст. 
висловлював Л. Cобінов. Ф. Стравінський і Б. Корсов, працюючи 
над оперними партіями, вивчали відповідні історичні джерела. 
У московській приватній опері С. Мамонтова, де виступав тоді 
Ф.  Шаляпін, музична й постановочна частини були об’єднані, 
формувалася «зображальна режисура», художники були спів
режисерами, співаки – одночасно драматичними акторами. Ім
ператорські театри вже не могли ігнорувати цих відкриттів, зо
крема, завдяки Ф. Шаляпіну. На початку ХХ ст. працівники МХТ 
організовували експедиції для збирання історичних та етно
графічних матеріалів, запрошували консультантівархеологів та 
істориків. Й. Лапицький продовжував їхні принципи, однак, на 
противагу Ф.  Шаляпіну, підходив до оперної вистави значною 
мірою з позицій драматичного мистецтва. 

Попри визначні досягнення українського драматичного театру, 
вони, на перший погляд, не могли істотно впливати на становлен
ня оперної культури в Києві, особливо якщо зважити на постійні 
утиски національної театральної традиції (Валуєвський циркуляр, 
1863 р.; циркуляр від 5 жовтня 1871 р.; Емський акт, 1876 р.), ізоля
цію Києва від українських театральних труп до початку 1890х ро
ків включно (заборона на їх виступи в київському генералгубер
наторстві (Київська, Подільська, Волинська губернії) від 1883, що 
діяла понад 10 років) тощо. Однак, попри всі перепони, цінні твор
чі знахідки українського театру стосувалися процесу формування 
в Києві національного оперного мистецтва безпосередньо. 

Драматичні сцени часто відігравали роль «лабораторії» укра
їнської опери й оперети, де здійснювались остаточні музично
сценічні редакції відповідних творів. З початку ХХ ст., коли вже 
існував певний фонд вітчизняних оперних творів (які, однак, про
довжували втілюватися переважно на драматичній сцені, зокрема, 
у театрі М. Садовського), виявлялася взаємна зацікавленість про
гресивних діячів Київської російської опери та театру М. Садов
ського їхніми творчими здобутками. У драматичних трупах почав
ся творчий шлях низки співаків – майбутніх солістів Київського 
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оперного театру, зокрема, Л. Собінова, М. Гришка, О. Петрусенко, 
М. Микиші, Ю. КипоренкоДоманського, М. ЛитвиненкоВольге
мут, на якій істотною мірою трималися партії лірикодраматично
го сопрано в цьому театрі впродовж 1930х – початку 1950х ро
ків, та  ін. Історично перші українські опери, які ще в останній 
третині ХIХ ст. були невід’ємною складовою репертуару багатьох 
мандрівних драматичних труп («Наталка Полтавка» І.  Котля
ревського  – М.  Лисенка, «Запорожець за Дунаєм» С.  ГулакаАр
темовського тощо), згодом, зокрема в 1930х роках, ставилися в 
Київському оперному театрі за участю співаків, які починали свій 
шлях у драматичних трупах. Виокремлення оперної складової із 
синкретичної цілісності музичнодраматичного театру зумовлю
валося й об’єктивною історичною логікою його еволюції. Написа
ні місцевими авторами в другій половині ХIХ ст. українські опери 
при всій їх близькості до музичнодраматичних п’єс, постановках 
на драматичних сценах, однак, мали й інші, оперні, закономірнос
ті, висували відповідні вимоги до їх виконання. Це вказувало на 
визрівання історичної необхідності існування драматичного та 
оперного мистецтва як двох різних, окреслених у своїй специфіці 
традицій української театральної творчості, що й спостерігається 
в культурі вже першої третини ХХ ст. 

Таким чином, українське оперне виконавство народжувала
ся в синкретичній єдності з національно визначеним і водночас 
уже достатньо зрілим, типологічно пов’язаним із прогресивними 
пошуками європейської театральної культури другої половини 
ХIХ ст. – початку ХХ ст., відомим і визнаним у своїх найкращих 
проявах не лише в Україні, але й у російських столицях україн
ським музичнодраматичним театром. Цим закладалася база ви
сокого мистецького рівня, виразної національної самобутності, 
виявленої в усіх аспектах – у найглибших духовноментальних, 
художньообразних, фаховоакторських основах – синтетично 
цілісної оперної творчості [25]. Генетична пов’язаність Київ
ського оперного театру зі здобутками обох театральних тради
цій, нагромадження відповідного величезного фахового досвіду, 
наявність шляхів його передачі – усе це зумовило неможливість 
безслідного зникнення, натомість виявлення цього досвіду на 
сцені театру в наступні періоди, зокрема, у 1930х роках. 

До найважливіших аспектів мистецтва Київського оперного 
театру належить творчість на його сцені плеяди вищезгаданих 
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співаків, чиє мистецтво є одним із провідних надбань україн
ської оперної культури, уже в повоєнний час стало відомим і ви
знаним не лише в колишньому СРСР, але й за кордоном. Саме з 
цією когортою митців найбільшою мірою пов’язано поняття «зо
лотої доби» Київської опери. Звісно, їх непересічну роль в історії 
національного оперного мистецтва, як уже вказувалося, зумов
лено насамперед тим, що всі вони були неординарними творчи
ми особистостями. До того ж вони мали можливість шліфува
ти свою фахову майстерність у творчому спілкуванні з раніше 
названими видатними диригентами, режисерами, партнерами 
по сцені, творити в мистецькому середовищі, у  якому давали
ся взнаки прояви вищезгаданих плідних здобутків української 
теат ральної культури. 

Однак звертає на себе увагу ще один факт: мистецтво багатьох 
солістів театру пов’язано з цінними не лише для вітчизняної, але 
й для зарубіжної культури вокальними традиціями. Приміром, 
М. ДонецьТессейр – учениця О. Мишуги в Музичнодраматичній 
школі М. Лисенка в Києві, який навчався співу, зокрема, в Мілані 
та Парижі. Своєю чергою М. ДонецьТессейр удосконалювалась у 
Відні та Мілані. М. Донець – вихованець О. СантаганоГорчакової, 
яка також навчалася в Мілані. Частина співаків цієї плеяди – пред
ставники вокальних традицій, які усталилися в цьому місті, зо
крема, закладеної школою О. Муравйової. 

Не випадково за радянської доби, коли неможливим було 
вільне переміщення вітчизняних митців по світу, учні провідних 
київських вокальних педагогів часто були відомими солістами 
основних оперних театрів колишнього Союзу, включаючи Ве
ликий театр у Москві. Учениця Д. Євтушенка, народна артистка 
України, одна з провідних солісток Київського оперного театру в 
1950–1970х роках В. Любимова згадувала: коли учні Д. Євтушен
ка приходили на прослуховування до будьякого оперного театру, 
практично не було випадків, щоб їм відмовляли. Так само й ця 
співачка ще студенткою четвертого курсу Київської консервато
рії прийшла на пробу до Київського оперного театру, витримала 
складний конкурс і була зарахована стажисткою цього театру. Їй 
одразу доручили вивчити декілька перших партій, і вже на наступ
ний рік взяли на Декаду українського мистецтва в Москву, де вона, 
зокрема, співала другий спектакль (партія Одарки) «Запорожця 
за Дунаєм» С. ГулакаАртемовського. Перший спектакль співала 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



302

М.  ЛитвиненкоВольгемут, яка і запропонувала на другий спек
такль саме цю молоду співачку [42]. Відтак для осмислення специ
фіки оперного мистецтва на сцені Київського театру 1930х років 
доцільним є розгляд хоча б окремих аспектів існуючих у Києві в 
кінці ХIХ – перших десятиліттях ХХ ст. вокальних традицій. 

Будучи невід’ємною складовою української культури кінця 
ХIХ  – перших десятиліть ХХ  ст., названі традиції розкрились 
як складний процес творення власного оперного вокального 
мистецтва на основі синтезування впливів іншонаціональних 
вокальних шкіл на ґрунті вітчизняних співацьких надбань. На 
перший погляд, таке твердження є дискусійним, адже кристалі
зація структури української музичної культури в Наддніпрян
ській Україні лише у ХХ  ст. означала основоположну роль до 
того часу російської та західних (істотною мірою італійської та 
французької) вокальних шкіл у формуванні місцевої академіч
ної співацької культури. Отже, необхідним для осмислення спе
цифіки вітчизняного академічного вокального мистецтва кінця 
ХIХ  – перших десятиліть ХХ  ст. є  його розкриття в контексті 
іншо національних впливів. 

В останній третині ХIХ ст., коли на сцені Київського міського 
театру діяли російські оперні антрепризи, між російською опер
ною і місцевою музичною, зокрема співацькою культурою, існу
вало багато очевидних контактів. У Київському міському театрі 
співпрацювали російські й місцеві українські співаки, відбувався 
обмін мистецькими кадрами між Київським і Маріїнським, Вели
ким театрами, у Росії навчались українські композитори – авто
ри опер (С. ГулакАртемовський, М. Лисенко та ін.), оперні опуси 
яких згодом ставилися в Київському театрі, у  столичних росій
ських консерваторіях отримували музичну освіту солісти цього 
театру (приміром, у Петербурзькій – Ф. Стравінський, І. Тарта
ков, Д. Усатов; у Московській – П. Кошиць, М. Медведєв та ін.). 

Водночас існували більш глибокі й складні історичні взаємо
зв’язки. Запозичення російською музичною культурою надбань 
українського церковного хорового співу, систематичні набори спі
ваків з України до Росії ще з ХVIII ст. зумовили широке проникнен
ня української інтонаційності до російського інтонаційного фонду, 
на якому виросла російська композиторська 1, а отже, й вокаль на 
школа. Крім того, деякі співакисолісти Київської опери, які отри
мали освіту в Петербурзькій або Московській консерваторіях чи 
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навчалися там певний час, почали свій музичнотворчий шлях в 
Україні, були пов’язані з місцевим співочим мистецтвом. Це, зо
сібна, Н.  ЗабелаВрубель (Н.  Забіла; її учителем музики в Інсти
туті шляхетних дівчат у Києві був М. Лисенко), Ф. Стравінський 
(як уже зазначалося, у юнацькі роки, що пройшли в Україні, співав 
у церковному хорі), В. Зарудна (першу вокальну освіту здобула в 
Харківському музичному училищі) та ін. Вищезазначене свідчить, 
що контакти тогочасного Київського оперного театру з російською 
музичною культурою розкривалися не як одностороння тенденція 
орієнтації на неї, а як двосторонній процес.

Проявом становлення зазначеного театру як відомого центру 
оперного виконавства був також активний кроскультурний діа
лог його представників із західними митцями (особливо в другій 
половині ХIХ ст.), що виявлявся в численних гастролях останніх, 
праці на київській сцені окремих зарубіжних співаків та антреприз 
тощо. У європейських навчальних закладах вдосконалювалося ба
гато солістів театру, які спочатку здобули освіту в українських або 
російських музичних навчальних закладах (М.  ДонецьТессейр, 
В. Лоський, О. Мишуга, В. Ейген, П. Кошиць, О. Петляш та  ін.). 
Водночас західні надбання впливали на оперне виконавство в 
Киє ві через російську (зосібна, через К. Еверарді, у якого вчилася 
й низка солістів Київської опери) й українську (також через К. Еве
рарді, Г. Гандольфі та ін.) вокальні школи, що на межі ХIХ–ХХ ст. 
активно формувалися. Завдяки всім цим впливам київське оперне 
мистецтво вбирало принципи провідних тоді європейських шкіл. 
Приміром, К. Еверарді, у творчості якого було синтезовано риси, 
притаманні італійським і французьким вокальним надбанням, 
близько десяти років викладав сольний спів у Київському музич
ному училищі ІРМТ, тобто в період започаткування тут фахових 
виконавських шкіл він стояв біля джерел київської вокальної тра
диції. Отже, здавалося б, він мав істотною мірою визначити ха
рактерні риси оперного співу в цьому місті, а відтак і в Київському 
театрі принаймні в найближчий час. 

Проте на цих землях існували власні, значною мірою усталені 
тут упродовж багатьох століть, національно неповторні й розви
нені співочі традиції. Це – український народнопісенний пласт 
селянської традиції, міське побутове музикування, питомий для 
цих територій хоровий спів у православній церкві, паралітур
гіка. Перші дві традиції мали значення для української оперної 
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сцени насамперед у їх адаптації вітчизняною композиторською 
творчістю романтичної доби. У цьому сенсі показово, що згада
на раніше представниця названої вокальної традиції В. Любимо
ва неодноразово говорила своїм учням, що специфіка вокальної 
кантилени школи Д. Євтушенка закорінена саме в названих сфе
рах співацького мистецтва [42]. 

Поєднання іншонаціональних прикмет з національними поча
ло виявлятися вже на перших етапах формування в київських му
зичних навчальних закладах академічного співацького мистецтва. 
Так, О. Муравйова сприйняла принципи К. Еверарді, зокрема іта
лійського бельканто, через його ученицю Е. Павловську. Водночас 
визнання Е. Павловської як однієї з найкращих виконавиць роман
сів П. Чайковського (у тому числі самим композитором) свідчить 
про те, що її творчості був притаманний характер інтонування, 
властивий вищезгаданій, певною мірою синтезованій російській 
вокальній школі. Звісно, вона передала його своїм вихованцям. 
Через іншого свого педагога – О. ОлександровуКочетову (дочку 
протоієрея російської місії в Берліні)  – О.  Муравйова, імовірно, 
засвоїла деякі риси інтонування, притаманні російському пра
вославному співу, що, як уже зазначалося, історично розвивався 
також у щільній взаємодії з українським. Відомо, що вона підтри
мувала творчі контакти з вітчизняними композиторами (М. Ли
сенком, Б. Лятошинським, Л. Ревуцьким, Р. Глієром, В. Косенком), 
багато уваги приділяла роботі над українською камерновокаль
ною класикою. Враховуючи, що мисткиня вважала принцип «ро
зумного співу» (тобто точне прочитання, глибоке проникнення в 
текст музичної композиції) одним з основних для співака, можна 
з великою долею вірогідності зазначити, що інтонаційність укра
їнської ліричної пісенності, генетично пов’язана як із селянським 
фольклором, так і з пісенноромансовою культурою міського му
зичного побуту, також впливала на її вокальну школу 2. 

Учень О.  Муравйової Д.  Євтушенко починав процес вихо
вання молодих співаків з вивчення народних пісень, музично
інтонаційні, художньообразні, глибинні ментальні особливості 
яких, відтак, уже з початку навчання починали впливати на всі 
аспекти фахової майстерності співаків. Саме в ході роботи над 
народнопісенними зразками вони опановували «ази» вокально
го мистецтва – навички правильного дихання, звукоутворення, 
чистоти інтонування, звуковедення, а отже, кантиленного (від
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мінного від італійської, однак типового для вітчизняної школи) 
співу, філірування звука, чіткої і виразної дикції тощо. Вихову
валися генетично пов’язані з вищевказаними питомими вітчиз
няними вокальними традиціями риси вокального мовлення, 
якот: природність, щирість, емоційна теплота, витоки якої вод
ночас сягають кордоцентризму українського менталітету; тонке 
психологічне нюансування, відповідність характеру вокального 
інтонування емоційнообразному сенсу й стилю виконуваної 
музики, водночас висока фахова культура вокалу. Поступово в 
опануванні оперного й камерного репертуару перед вихованця
ми Д. Євтушенка поставали ще складніші завдання – розкрит
тя на основі цих фахових навичок його психологічної, зрештою, 
духовної глибини, філософського сенсу лише засобами співу, 
тобто створення переконливих вокальнохудожніх образів, що 
були своєрідним відповідником симфонічним узагальненням в 
інструментальних творах. При тому цей педагог вимагав уника
ти зовнішньої («на публіку») афективності, будьяких зовнішніх 
співацьких або акторських прийомів, не продиктованих гли
бинним проникненням у зміст і стиль музичної композиції [14]. 
Часто присутня «за кадром» «освітленість» ліричної інтонації 
внутрішнім, духовним світлом у виконавському мистецтві учнів 
Д. Євтушенка виявляє одну з точок перетину світських і сакраль
них витоків згаданої співочої традиції. 

Іще впродовж ХIХ ст., коли в театрі почергово працювали різ
ні іноземні антрепризи, поміж їх учасників були місцеві співаки, 
природно, пов’язані з основами культури, у межах якої вони ви
ховувалися. Утвердження Києва з другої половини ХVII  ст. як 
визначного на українських землях центру православного цер
ковного хорового співу, щільне взаємопроникнення сакраль
ної і світської сфер співочого мистецтва, пов’язаність музичної 
і загальної освіти до кінця ХVIII  ст. переважно із церковною 
практикою – усе це безпосередньо стосувалося характерної риси 
національної ментальності – органічного вкорінення в неї релі
гійного світовідчуття й світорозуміння. У зазначеному контекс
ті закономірно, що, наприклад, хористи (церковні півчі) трупи 
К.  Шмідгофа привносили в театральні вистави елементи інто
нування, властиві церковному співу. Участь церковних півчих у 
теат ральних виставах, інші форми зв’язків академічного оперно
го та церковного хорового виконавства мали місце й на пізніших 
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етапах розвитку оперної культури в Києві. Це простежується, зо
сібна, у виконавській творчості П. Кошиця (вихований на тради
ціях Київської духовної семінарії, Московської консерваторії та 
водночас міланських вокальних педагогів), О. Борисенка (у мис
тецтві синтезовано елементи співочих засад Петербурзької спі
вацької капели й італійської вокальної школи), Ф. Стравінсько
го, В. Гагаєнка та, пізніше, П. Цесевича, М. Микиші, М. Гришка 
(усі певний час співали в церковних хорах), Я.  Калішевського 
(вокальна й хормейстерська творчість якого є втіленням синтезу 
принципів італійського вокального стилю бельканто й збереже
них на кінець ХIХ ст. співочих надбань різних київських монас
тирів) та багатьох інших. Наприклад, регент митрополичого хору 
Софійського собору в Києві та інших церковних хорових колек
тивів, водночас оперний співак і хормейстер Київської опери 
Я. Калішевський мав винятковий вплив на тогочасне українське 
церковне хорове виконавство й мистецтво наступних поколінь 
хорових диригентів, істотно вплинув на формування відповідної 
манери хорового співу в цьому театрі на межі ХIХ–ХХ ст. 

За радянської доби, коли взаємодія світської театральної і са
кральної культури вже не могла виявлятись у фактах безпосеред
ніх контактів, вона простежувалася в глибинних основах вокаль
ного інтонування, особливостях прочитання вокальносценічних 
образів в оперних композиціях. Приміром, риси інтонування, 
притаманні церковному хоровому співу, давалися взнаки у зву
чанні хорових колективів під орудою В. Колесника, Л. Венедикто
ва. Звукозаписи низки співаків Київського оперного театру ХХ ст., 
у  виконавському мистецтві яких має місце переконливе відтво
рення таких станів, як духовна піднесеність, поєднана із зовніш
ньою емоційною стриманістю, психологічною зосередженістю, 
смисловою концентрованістю, проникливість, трепетність, благо
говійність у відтворенні релігійних почуттів сценічних персона
жів і, навпаки, їх глибокі переживання через відхід від біблійних 
заповідей, тонке розуміння ментальної специфіки образів духов
них осіб, особливий пієтет до етичних, моральних аспектів внут
рішнього світу дійових осіб засвідчують відображення елементів 
світовідчуття, властивих сакральному світу, на оперній сцені. 

Міцні історичні корені національних співацьких здобутків у 
вітчизняній вокальній та, ширше, духовній культурі, зумовили 
принципову несхожість аналізованих українських та іншонаціо
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нальних (зокрема італійських) вокальних надбань, попри відчутні 
впливи останніх на місцеве оперне мистецтво. Ця різниця, зреш
тою, виводить на відмінності в менталітеті, а  неповторні риси 
зазначеної оперної традиції  – на субстанціальні ознаки націо
нальної культури. У творчості багатьох видатних представників 
Київського оперного театру, чия творчість вирізняється унікаль
ністю оперного вокалу, виразно індивідуальними виконавськими 
стилями, генетично присутня саме вищевказана якість синтезу 
різних вокальних шкіл. Така специфіка оперного співу істотною 
мірою визначила репрезентацію названого театру на європей
ських сценах ХХ ст. уже не як екзотичноетнографічного, а як на
ціонально зрілого, світового рівня явища оперної культури. 

Отже, згадана вокальна традиція відобразила націєтворчу 
тенденцію інтегрування специфічних українських і типологіч
них європейських мистецьких закономірностей на власному 
ґрунті, творення на цій основі індивідуальних художніх картин 
світу, що з часовими розбіжностями виявлялася в композитор
ській творчості, балетній, оперній та інших сферах української 
культури, засвідчуючи їх національну своєрідність і водночас 
органічність залучення до світового культурного контексту. Сьо
годні, у період певного «розмивання» названої традиції, особли
во рельєфно виступає її непересічне значення для українського 
оперного мистецтва загалом. 

Таким чином, 1930ті роки в історії Київського оперного теат
ру є однією з кульмінацій у його тривалій історії. Усупереч ни
щенню або замовчуванню, тенденційній і примітивнодогматич
ній репрезентації багатьох явищ української і світової культури, 
намаганням офіційної ідеології нав’язати культурній громад
ськості думку про національне лише як форму художніх явищ, 
оперне виконавство в тогочасному Київському театрі, фактично, 
стверджувало протилежну ідею – розкриття вітчизняної духов
ної спадщини як невід’ємної складової світової духовної скарб
ниці. Тим самим зазначена мистецька сфера засвідчувала над
звичайну складність її функціонування в соціумі, «проростання» 
об’єктивної історичної логіки її розвитку, що пов’язувалася з 
націєтворчою парадигмою культури, однак, на щастя, не була 
помітною для поверхневого погляду в умовах масових репресій 
представників української інтелігенції в 1930х роках. Вона міс
тила в собі потужні імпульси для її виходу на нові творчі обрії в 
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повоєнний час, готувала ренесанс 1960х років. Нині надбання 
того періоду спонукають уже наших сучасників до замислення 
над досвідом змістовної і величної історії українського оперного 
театру, гідного збереження його видатних досягнень. 
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Ігор Юдкін-Ріпун  
(Київ)

лірикА – монодрАмА – ПоетиЧниЙ теАтр:  
дороБок мАксимА рильського  

і володимирА свідЗинського  
як ПроБлемА інтерПретАції

Драматичні властивості лірики як прихованої полеміки виявляються через 
опосередкованість вислову (т. зв. діегезис), що визначає місце монодрами як 
моделі її сценічного тлумачення. У ліричному творі як монодрамі відбувається 
преображення особистості посередника, через чий внутрішній світ подаються 
зауважені ним події, яким відповідають особистісні іпостасі. Прийоми герме
невтичної та сценічної інтерпретації пов’язані з переходами між суб’єктною 
перспективою та предикатною ієрархією, характерами та ситуаціями, передба
чаючи відсилання до прототипів. Коли для М. Рильського театралізація лірики 
лежить через внутрішній світ змальованих особистостей, то для В. Свідзин
ського шлях до театру второвують ритуальноміфологічні прототипі.

Dramatic properties of lyrics  as a kind of latent polemics reveal themselves 
through the mediation of utterance (the socalled diegesis), and it determines the 
monodrama significance as the model for its staging as a play. It is the transfigura
tion of a mediator’s personality that takes place in a lyrical work as a monodra
ma and whose inner world represents the observed events corresponding to this 
personality hypostasis. The approaches of hermeneutic and scenic interpretation 
are connected with the transitions between subjective perspective and predicative 
hierarchy, characters and situations while presupposing the reference to prototypes. 
When for M. Rylski it is the inner personal world that gives way to theatre, the ritual 
and mythological prototypes are those giving way for V. Svidzynskyi.

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
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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
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 спільністю драми та лірики [11].

Розвиток цієї питомої традиції української культури в першій 
половині ХХ  ст. ознаменований видатними здобутками потен
ціалу ліричного мислення, пов’язаними з іменами М. Рильсько
го та В. Свідзинського. Театральність творчості М. Рильського, 
як відзначалося, виявлялася, зокрема, через своєрідний діалог 
стильових цитат, де упізнаються різні словесні маски і голоси іс
торичних персонажів [12]. Такий же предмет театралізації ста
новить і творчість його сучасника В. Свідзинського, але з іншої 
рації, через етимологічну регенерацію лексичних значень, що 
второвує шлях до множення уявних дійових осіб міфологічного 
походження, таких, як «дивний звір» або «волосся трави» [10]. 
Через відтворені етимологією міфологеми створюється теат
ральний фантом, який постає за ліричними рядками. Щоб до
кладніше висвітлити потенціал театрального осмислення лірики 
обох майстрів, варто звернутися до загальних закономірностей 
ліричного 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. запереч
ний 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 спере
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чається з уявним партнером – з іпостассю власного себе самого: 
«Немає гірш, як буть собі нудним: / Не гіркість яду – кислоті цит-
рини, / Не розмахи в оркестрі огнянім, / А квиління фальшиве ман-
доліни». Завершення ж сонету (так званий хвіст, cauda) становить 
суцільний перелік альтернатив: «Хоч-би злочинні гордощі чола,  / 
Хоч-би Кармен привабливо пройшла  / І  задзвеніли п’яні каста-
ньєти! Хоч-би чарок, хоч-би пороків ряд <...>». Зазначимо, що тут 
вжито так званий бездієслівний стиль (окремі вжитки дієслівної 
лексики – іти, дзвеніти – становлять лише так звані займенникові 
дієслова узагальненого і допоміжного значення). Завдяки цьому 
текст виглядає зовні як перелік з’яв, мотивацію яких приховано 
за текстом. Спостерігач, чиїми устами ведеться розповідь, демон
струє щоразу нові свої іпостасі з кожним з перелічених пережи
вань, так що події тут не зображені об’єктивно відсторонено, а пе
редані через його сприйняття чи навіть вигадку. Вірш сповнений 
алюзіями відверто сценічних умовностей (Кармен, музичні ін
струменти), що відсилають до театру уяви, оскільки самі елементи 
антуражу виглядають як маски, які оповідач приміряє до себе. 

У наведеному прикладі спільність ліричного висловлювання 
з драмою розкривається як прихована полеміка, а  тому й опо
середкована позицією спостерігача розповідь про події. На від
міну від епосу, де події подаються як предмет оповіді про них 
(мімесису) самі по собі, у  ліриці та драмі між реальністю та 
текстом постає посередник – суб’єкт, його сприйняття та пере
живання. Опосередкування відношення тексту до предмету 
оповіді суб’єктивним внутрішнім світом, становлячи спільну 
особливість драми та лірики, визначається як діегезис – особли
ва опосередкована форма мімесису (таке розуміння термінів ви
водиться ще з «Держави» Платона), так що «статус в межах <...> 
діегезису – це статус будьякого звичайного обміну репліками» 
[6, с.  368].  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. 

Ліричний текст передбачає інтерпретацію як передумову ці
лісності, а це своєю чергою відкриває перспективи театрального 
тлумачення лірики. Тут слід зазначити, що можна констатувати 
наявність принаймні двох груп концепцій інтерпретації: одна 
склалася на основі герменевтики (яка, своєю чергою. виросла з 
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практики коментування і перекладання), інша – на основі вико
навського мистецтва. Засновник герменевтики Ф. Шлейєрмахер, 
узагальнюючи досвід екзегези, наголошував, що «з одного боку, 
ціле розуміємо лише з окремого, а з іншого, окреме – лише з ці
лого» [9, с. 228]. Така циркуляція уваги між цілим та частинами 
згодом дістала назви герменевтичного кола як основної проце
дури інтерпретації. Вихідну точку відтворення цілого становить 
«рефлективний акт на основі хоча б навіть неповного розумін
ня цілого», де відбувається «розрив герменевтичного кола» [1, 
с. 65]. Практично це відбувається як висування питань до текс
ту, так що «речення, яке слідує за даним, виступає як можлива 
відповідь на такі запитання» [5, с. 106]. Інакше кажучи, оповід
ний (асерторичний) модус висловів заміняється на питальний – 
проб лематичний модус. Однак кожне питання передбачає низку 
можливих відповідей, із яких здійснюється вибір  – актуаліза
ція таких можливостей. Тому вислів у проблематичному моду
сі постає як характеристика можливостей, а  відтак як елемент 
суб’єктної перспективи тексту. Зі свого боку, наявності самих 
лише відкритих можливостей не вистачає для запитання, яке пе
редбачає виявлення відмінностей між цими можливостями, що 
розвиваються до межі конфлікту. Відтак конфліктні альтернати
ви лежать в основі проблеми, а діалектика частин і цілого в тексті 
через герменевтичне тлумачення виявляє його внутрішню конф
ліктність. Суб’єктивно суперечність 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 ви
слову, відсутність недвозначного тлумачення завдань, зрештою, за
гадковість, що бере витоки у властивих фольклорному мисленню 
перетвореннях прислів’їв на загадки (приміром, лисий віл усіх лю-
дей звів як загадка має відповідь – предикат день, але як прислів’я 
цей вислів синонімічний прислів’ю жолудь малий, а з нього великий 
дуб виростає або танцювальному рефрену попереду іде, за собою 
всіх веде). Відтак інтерпретований текст прибирає вигляду своєрід
ного катехізису, відповідей на запитання (у тому числі неявні). 

Другий клас концепцій інтерпретації, власне сценічної інтер
претації, поділений на зовні протилежні підходи театру удаван
ня та театру переживання, які виявляють очевидну однобічність 
і недостатність: реальне переживання стану персонажу (примі
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ром, важко хворого) нездійсненне, а намагання досягти «справж
ності» позначалося на можливостях акторів (прикладом була, 
приміром, П. Стрепетова, яка виснажилася вже у сорокарічному 
віці); удавання ж веде зазвичай до сценічних штампів і фальшу
вання, і лише у виняткових випадках (як у грі віртуозної С. Бер
нар) цей ефект стає непомітним. Справді, за обома підходами 
виявляється відтворення суб’єктнопредикатних взаємин тексту, 
які невіддільні. По суті тут ставиться питання, чи відкривати в 
собі можливості суб’єктів, чи відтворювати лише зовнішні озна
ки, відчужувані властивості їхніх учинків, тобто питання про 
пріоритет суб’єктів або предикатів у інтерпретації. Роз в’я зання 
дилеми полягає в тому, що необхідне звернення до реальності 
зпоза тексту, до «шматків життя», які стають мотивами учинків 
дійових осіб на кону, а отже, до їхніх потреб та здібностей. Відтак 
будується віртуальний світ, яким доповнюється текст, де «у мріях  
своїх ми можемо переживати такі піднесення, яких нам не до
водиться зазнавати в дійсності» [4, с. 52]. Отже, обидва підходи, 
переживання та удавання, спрямовані відповідно на суб’єктні та 
предикатні компоненти тексту, які існують лише в єдності. 

Обидва інтерпретаційні підходи зорієнтовано на розв’язання 
діалектичних суперечностей тексту, що виявляється порізному: 
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 [13]. 

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 можли
востей тих учинків та подій, які актуалізуються в текстовій опо
віді. Такий підхід дозволяє пояснити ефект породження в лірич
ному творі образу іншого, alter ego, зокрема, множення дійових 
осіб – т. зв. мультиплікація персонажів. Цей ефект дуже виразно 
подано Г. Гессе у «Степовому вовку» у сцені, де герой 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 
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впізнати, як він розпався <...> все дзеркало було повне Гаррі або 
уламків з Гаррі <...>. Деякі Гаррі були такого віку, як я, деякі стар
ші, деякі зовсім старі, а деякі зовсім молоді ... П’ятдесятирічні і 
двадцятирічні Гаррі<...> і всі вони були мною» [3, с. 113]. У театрі 
ефект мультиплікації персонажів відомий принаймні від драма
тургії М. Гоголя, де реальних суб’єктів дії, згадуваних у репліках 
дійових осіб, значно більше, ніж безпосередніх персонажів, так 
що «цілі губернії» [2, с. 77] стають учасниками дії.

Зрештою, тут спостерігаємо не що інше, як вияв того театраль
ного феномену, який М. Євреїнов запропонував визначати як моно
драму, де «світ, який оточує діяча, є таким, яким його діяч сприй
має  <...> основний принцип монодрами  – принцип тотожності 
сценічного видовища з уявленням діяча. Іншими словами – спек
такль зовнішній повинен бути виразом спектаклю внутрішнього» 
[7, с. 18]. Неважко помітити в цьому визначенні суголосність тому, 
що відзначає лірику – переважання перцептивного аспекту висло
ву, подання світу через споглядання спостерігача, через бачення 
свідка. Водночас тут узагальнено і сценічну практику (автор згадує, 
зокрема, про досвід акторів – трансформерів, які перевтілюються 
почергово в різні ролі). Досвід монодрами став особливо пошире
ним у другій половині ХХ ст., після появи моноопери Ф. Пуленка 
(за Ж. Кокто) «Людський голос». Саме у зв’язку з досвідом моно
опери було запропоновано таке поняття, як «всеохоплююча свідо
мість персонажа», де суб’єкт дії визначається своєю унікальністю, 
так що «єдиний персонаж поглинає в собі всі смислові шари» і «ми 
все оточення бачимо очима персонажа» [8, с. 49]. 

У  такому множенні постатей ідеться не про персоніфікацію 
предметів довкілля, а про різні стани, іпостасі однієї особистос
ті. Зокрема, у  ліричному вірші учасниками дії стають не пред
мети самі собою, 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 нову іпостась осо
би. У ліриці, інтерпретованій як монодрама, конфлікти виника
ють і розгортаються саме між такими іпостасями, а не між пер
соніфікованими предметами. Зза єдиного спостерігача виринає 
ціла низка свідків різних подій, різних предметів. Незгода між 
їхніми голосами визначає преображення особистості, що стано
вить основу змісту ліричної монодрами.
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Появу в ліриці такої суб’єктної перспективи, властивої моно
драмі, можна проілюструвати віршем М. Рильського «Коріння дуб 
розвинув ...» (збірка «Синя далечінь», 1922 р.) з 12 рядків. Вже у 
завершенні першого чотиривірша вислів опиняється з неозначе
ною авторизацією: «Спиниться-б, вороного прив’язати,  / І помо-
литись образам святим!». Виникає питання, чи належать ці слова 
тому ж оповідачеві, який зауважив дуба біля хати, чи сторонньому 
мандрів никові, чи оповідач і є тим мандрівником в одній особі. 
Власне йдеться тут не про саму лише зупинку в мандрівці, яка є 
уявною, а про те ставлення, яке викликає в людини самі постаті 
дубів. Тут, вочевидь, дуб (на загал дерево) як захисник домашньо
го вогнища – істота міфологічна, і не є лише предметом спостере
ження. То ж він невіддільний від свого споглядача, й поклоніння 
йому визначає іпостась того ліричного посередника, від якого ді
знаємося 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. У наступних рядках до них опові
дач звертається до дубів як до учасників дії: «Дуби, дуби! Хоч ви 
душі промовте, / Одмовте на несказаний порив!». Ще далі остання 
строфа населена такими дійовими особами, що зростає до окре
мого сценічного етюду: «Гніздо звивають ластівки під дахом,  / 
У пущі виє темноокий звір, / І серцю снить, що цим же шляхом / 
Айвенго їхав на гучний турнір». Разом з відсиланням автора до 
обізнаності читача з Вальтером Скотом, варто згадати про значен
ня ластів’ячого гнізда як знаку 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 під
сумок преображення, якого зазнав оповідач цієї монодрами.

У  короткому восьмирядковому вірші М.  Рильського (збірка 
«Під осінніми зорями», 1918  р.) душа помітила у днях журав
лів і звеселіла 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, 
розтоплюватися в їх!». Уособлення днів як птахів тут не лише 
відтворює давню метафору, але й констатує перетворення душі. 
Дні водночас постають і як уявні персонажі, але вони ж і момен
ти життя, іпостасі самої цієї душі.
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В. Свідзинський демонструє приклад преображення в корот
кому епізоді з вірша «Там, на рідній межі ...» (збірка «Вересень», 
1927  р.): «Джміль надлетів відкілясь,  / Як вихор, зв’язав наді 
мною / Огнисту спіраль, / Повну гучання і гомону, / І зник раптово 
в ранішнім блиску, / І знову тихо кругом». Самий сенс такого зна
мення заперечує припущення, що тиша знову повернула б до по
переднього стану. Як у драмі, подія тут має невідворотні наслід
ки в душі, й  особа, яка стала свідком створення знаку спіралі, 
вже не буде тією самою хоча б тому, що вона помітила цю з’яву. 
Джміль тут постає не лише як дійова особа монодрами, а як по
сланець, театральне амплуа вісника, який несе одкровення опо
відачеві. Але таке покликання цієї постаті було б нездійсненним, 
коли б вона не була помічена й описана спостерігачем.

Преображення суб’єктів як лірична подія, що становить осно
ву монодрами, підводить до питання про обґрунтування перетво
рень, про вмотивованість тексту, а відтак про предикатну ієрархію. 
Позначення відчужених властивостей суб’єктів, їхніх дій та ситуа
цій, зовнішньої характерності, що позначається предикатами (на 
противагу до невіддільних атрибутів, внутрішніх властивостей 
цих суб’єктів) утворює багаторівневу будову, де узагальнені по
значення (такі, як ситуації сюжету) взагалі не наводяться в тексті, 
а виводяться з нього через імплікації. Такі не згадані, але відзначені 
предикати іменуються макропредикатами або неявними предика
тами. У ліриці прикладом виведення макропредикату як виснов
ку з наведених у тексті ситуацій, може бути сонет М. Рильського 
(збірка «Гомін і відгомін», 1927 р.): «Коли, втікаючи од спільної ро-
боти, / Сонетні лінії вирізуєш потай / І сам милуєшся, немов дитя, 
на них, – / Нехай тебе ані докір, ні сміх / Не похитне в твоїй со-
лодкій 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 шу-
кать  ...  / 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, у  того читача, якому поетова творчість 
потрібна. Виведення цього узагальнення можна простежити з 
 ієрархії тих актуальних предикатів, яка розгортається, почина
ючи з першого рядку – проголошення різьблення сонетних ліній 
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як антитези спільній роботі. За цією ремою стоїть сенс творчості 
як протистояння марноті. У предикатній ієрархії особливе місце 
займає повторений вираз двічі-два, який дістає подвійний, амбі
валентний сенс. Спершу він протистоїть творчості поряд з мар
нотою. Але вдруге він відсилає до давнього образу «простацької 
мудрості», відомого у світовій літературі принаймні від «мудрого 
незнання» Миколи Кузанського до «немудрий мудрого одурить» 
Тараса Шевченка. Вирішальне значення у підведенні до висновку 
займає найпростіший предикат існування, яким відкривається 
«хвіст» сонету. Стверджується існування любові – антитези мар
ноти і основи творчості, а звідси і виводиться покликання митця. 

Суб’єктна перспектива та предикатна ієрархія тексту виводять 
за межі самих лише іманентних текстових даних і відсилають до 
уявлень зпоза тексту, до прототипів поданих в тексті висловів. 
Коли, приміром, Б.І. Антонич твердить: «І вітер віє від століть, / 
Крилатий, вільний і неспинний,  / І вчить свободи, туги вчить  / 
За чимсь незнаним і нестримним <...>», то він відсилає до уявлень 
про свободу і тугу, що можуть скластися лише за цілком кон
кретних історичних обставин і належать до особистісного чи
тацького досвіду. Мотивація, обґрунтування образів спирається 
на мовчазне припущення про можливий метатекст, зокрема, про  
пресупозиції та імплікації тексту – ті передумови та висновки, які 
стоять за текстом. Розуміння мотиву «вітру століть» (або плину 
часу, ріки часу, нарешті, античного Стиксу) вже передбачає наяв
ність у адресатів такого досвіду, який дозволить викликати при
страсті й переживання, подані слідом за першим рядком.

Для інтерпретаційних можливостей істотним виявляється те, 
що суб’єктно – предикатні взаємини не виникають у тексті як ста
лі значення, але перебувають у стані переходу, змінюючись із роз
гортанням оповіді. Маємо на увазі, звичайно, не формальні підмет 
і присудок, а так звані актуальні суб’єкти та предикати – теми й 
реми оповіді. Перехід попередньої реми в тему для наступного ви
слову – це загальна закономірність розгортання тексту. Ще один 
приклад витворення суб’єктів  – персоніфікація відособлених 
ознак, властивостей, що постають як обставини, а відтак і само
стійні чинники дії. Протилежний перехід суб’єктів у предикати 
можна спостерегти в гіперболізації (подібно до великого плану в 
кінематографі) або в порівняннях, де предмет порівняння постає 
не як самостійний суб’єкт, а як носій порівнюваної властивості. 
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Саме з переходовим станом пов’язана спонтанність ліричних 
подій, мотиваційна основа яких знаходиться поза текстом, у пло
щині життєвих прототипів. У завершальному восьмирядковому 
вірші до збірки «Під осінніми зорями» М. Рильського стисло по
дано таке зіставлення: «Шумить, і шепче, і тривожить / Зрадли-
вий дощ із-за кутка, – / А в серці сонячна сіножать, / З граблями 
дівчина струнка <...>». З погляду актуального синтаксису преди
катом  – ремою тут є не дієслова (як присудки за формальним 
синтаксисом речення), а саме дощ, який подає джерело душевно
го стану, наявного і без нього. Подальше розгортання становить 
саме заперечення цього стану, символізованого дощем, через 
внутрішні видіння. Протиставлення дощу як зовнішньої обста
вини  та видіння як суті можна зрозуміти, коли враховувати ті 
сенси, які закріплено за дощем як знаком буденщини, свідок якої 
поринає у світ антитез – до осяйних образів.

Лише звернення до прототипів уможливлює розуміння епі
зоду з вірша В.  Свідзинського «Холодна тиша. Місяцю надла
маний ...» (1932), де оповідач описує власні почуття та дії: «Три 
радості у мене невідіймані: / Самотність, труд, мовчання. Туги 
злобної / Немає більше. Місяцю надламаний, / Я виноград віднов-
лення у ніч несу». Про виноград як атрибут євхаристії, про мі
сяць на зламі фаз, про потрійний дар радощів тут можна твер
дити лише з відсиланням до міфологічних прототипів. Формулу 
преображення особи подано напрочуд лаконічно саме завдяки 
прототипам.

У вірші М. Рильського «Дотліває вечір» (збірка «Під осінні
ми зорями», 1918 р.) знаходимо, зокрема, таке протиставлення, 
з  якого розвиваються суб’єктнопредикатні відношення «Круг 
огню ясного ми зібрались в коло. / Плине мова, ніби по воді лист-
ки. / Підніма спрокволу ніч таємне чоло. / Тишина навколо. Ми-
готять зірки». Образ плину мови не лише заперечує альтернати
ву тиші, він припускає протиставлення наступному, згаданому 
в іншому контексті образові тиші довкілля. Водночас проти
ставляються ніч і вогонь. Сенс говоріння як антитези тиші тоді 
окреслюється зібранням, колом друзів, згуртуванням однодум
ців. 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 свід
ком описаної події зібрання становить основу монодрами.
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Про те, що лірична антитеза виявляється не лише як прихо
вана, але й свідомо, цілеспрямовано вживається поетом, стаю
чи підставою для виведення макропредикату, свідчить написа
ний античним дактилічним гекзаметром вірш В. Свідзинського 
«Рано прокинусь ...» (1930), де така антитеза вжита у вигляді ри
торичної 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 виправ
лення, корегування поетових уявлень поверненням до дійснос
ті: «Ні, то задумався я. Моя дівчина в дальному місті.  / Тихо в 
кімнаті моїй  – і  ніхто не говорить до мене».  Варто приверну
ти увагу до постійної мінливості суб’єктно  – предикатних від
ношень у вірші: «хода» часу спершу виступає як рема, предикат, 
але для наступного речення вона вже становить тему, підмет у 
сенсі створення обставин для подальших подій – пробудження 
доні, яке 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) із квадратною будовою 
шістнадцяти рядків може тлумачитися як сценічний етюд – образ 
поета, який гасить свічку і завершує денні справи. Та персоніфі
кація вогню і темряви робить цю дію більш значущою, відсила
ючи до міфологічних уявлень. Зокрема, вочевидь прочитуються 
релікти індоєвропейської міфології (Агні – давньоіндійський Бог 
вогню), уявлення про Живий Вогонь: «Поклав на стіни крила на-
порошені / І, наче бабка на листку водокрасу, / Завмер. 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 мину-
ла північ. Дика темрява / Скребе одвірок зажирущим пазуром. / 
Я знемагаю. Але друг не стомлений. / Я наближаюсь. Добрий і до-
вірливий / Він смерті не сподіється. Я дихаю. / Земля стенулась. 
Пітьма раптом грянула. / Звалилася, як кам’яна обрушина. / За-
гинув він чи бистрі крила виволік  / З-під тяготи – і увалився в 
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безвісті?». Необхідність відсилання до прототипів очевидна вже 
з відвертої алюзії до Скорботної п’ятниці в 13му рядку, де «піть
ма» гряде разом із «стенанням» землі. Привертає увагу і міфо
логізоване тлумачення соматичних уявлень – зокрема, дихання, 
підкреслюється його амбівалентність (оповідач гасить вогонь, 
задуваючи свічку). Зазначимо, що простір безвісті, до якого пе
рейшов вогонь – це простір потойбічного світу, з якого він вири
натиме 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 ...» (2 березня 1939 р.), де описується мандрівка 
поета вулицями нічного міста, виникає ціла низка постатей, що 
персоніфікують предмети і водночас подають їх як іпостасі єдиної 
постаті спостерігача. Насамперед, згадується дійова особа нічного 
дозорця – типового театрального амплуа (починаючи, принаймні, 
з Лінкея у фінальній сцені з «Фауста» Й. Гете): «Внизу, коло світлих 
вітрин, / Блукає сторож один <...>». Та одразу за тим виникає сум
нів, чи не становить ця постать інакше буття самого оповідача, бо 
ж далі він зізнається: «Люблю я вітрини нічні – / Сяйво в червонім 
вині  <...>», за чим слідує перерахування виставлених предметів, 
що стають не лише об’єктами споглядання, але й оживають і бе
руть участь в подіях. Ще нові дійові особи постають як загадкові 
видіння і множення суб’єктів: «Промчав пустий автобус, / І про-
мінь його, як вус, / Як довгий вус золотий, / Упав на асфальт ніч-
ний. / Я тихо додому іду, / Мою думу з собою веду, / Веду мою думу, 
як тінь <...>». Тут, поперше, постать автобуса персоніфікується 
як особи 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. 
Подруге, Дума відверто іменується Супутником оповідача. Сцену 
монодрами заселюють іпостасі персонажів.

Сценічні можливості лірики яскраво демонструють відмін
ні тлумачення образу ночі у М. Рильського та В. Свідзинського. 
У поемі «Ніч» М. Рильського починаючи від 3ї чотирирядкової 
строфи подано виразно театральний образ: «В плащах, під маска-
ми, у мантіях, в лахмітті, / Дівчата, вершники, герої, втікачі – / 
Кохають, зраджують, вихоплюють мечі, / Сміються, стрівшися, 
і падають, убиті. / Це – мертві? Літери старих, німих книжок? / 
Облудні огники на соннім кладовищі? / Чому ж слова мені випису-
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ються віщі, / Що перемінності нестриманий потік, / кінця не зна-
ючи, не маючи почину <...>». Відзначимо насамперед, що поет тут 
вдався до давнього прийому середньовічної поетики, який дожив 
до барокової доби – т. зв. versus rapportari (відповідний вірш, тоб
то такий, де означене й означуване слова займають відповідні по
зиції у різних рядках), поданого у першій із наведених строф. Цей 
засіб впроваджує полемічну тираду, якою заперечується вислов
лена альтернатива. Це  – типово театральна перипетія, момент 
розгортання конфлікту, що веде до драматичної кульмінації. Але 
особливо вагомий аргумент щодо монодрами як основи поеми 
міститься в 6й строфі, де перелічені образи минулого, що нині 
миготять на кону уяви, визначаються як життєдайні сили особис
тості самого спостерігача, а відтак її іпостасі: «Немає мертвого, 
допоки світ не вмер! / І як, хвилинного короткочасні слуги, / Могли 
ми вірити, що не повстане вдруге  / усе, чим живимось і живемо 
тепер?». Заперечення мертвого світу, змертвіння як занепад па
нуючого життя – це типові ідеї романтичної натурфілософії, що 
дістають тут нового значення: минуле співіснує з живими і діє че
рез живих. Постаті минулого оживають через втілення в уяві опо
відача, як його іпостасі, і розігруються 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 темря-
ви 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 – уособ
ленням ворожих сил. Серед снів поета розгортається протисто
яння ідей, яке становить конфлікт монодрами.

Отже, зпоміж полюсів «ціле – частини», «можливе – актуа
лізоване», «питання  – відповідь», «суб’єкт (тема)  – предикат 
(рема)» пріоритет у ліриці вочевидь припадає на перші компо
ненти. Виявлення можливостей і суперечностей внутрішньо
го світу особистості, його проблематики як підстава інтеграції 
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тексту  становить основу сценічного потенціалу лірики. Цей 
внут рішній світ становить основу лірики як діегезису  –  опо
віді про реальність, опосередкованої особистістю спостерігача. 
Суб’єктні й предикатні компоненти вислову, теми й реми постій
но переходять одне одного з розгортанням тексту та його інтер
претацією, а водночас відсилають до прототипів, необхідних для 
лірики так само, як підтекст для драми. Іпостасі особистості, що 
відповідають переживанням подій, спогляданням предметів, за
свідчених ліричним текстом, постають як персонажі монодрами.
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Олена Ковальчук  
(Київ)

укрАїнськиЙ  
сценогрАфіЧниЙ Простір хх століття: 

ексПерименти, Пошуки, нАдБАння

У  статті розглянуто основні етапи становлення українського сценогра
фічного простору протягом ХХ  ст. Автор вдається до ґрунтовного аналізу 
еволюції початкових етапів становлення майстерності перших представни
ків театральнодекораційного мистецтва (художники Театру корифеїв). До
сліджує просторові експерименти художниківконструктивістів 1920х років 
(А. Петрицький, В. Меллер); опрацьовує глибинні підтексти розвитку сцено
графічної пластики у творчості провідних митців українського театру 1960–
1990х років (Д. Боровський, Д. Лідер та представники його школи).

The main phases of the Ukrainian stage space formation during the XX cen
tury are considered in the article. The authoress provides the deep analysis of the 
initial phases evolution of the mastery formation of the theatredecorative art first 
representatives (artists of the Coryphaeus Theatre). Space experiments of the con
structivist painters of the 1920s (A. Petrytskyi, V. Meller) are investigated. The deep 
implications of the scenographic plastics development in the works of the Ukrai
nian theatre leading artists of the 1960s–1990s (D. Borovskyi, D. Lider and the re
presentatives of his school) are adapted. 

На зламі ХІХ–ХХ  ст. в українському театральнодекорацій
ному мистецтві послідовно накопичувався досвід викорис
товування образних можливостей живописнореалістичного 
оформлення. Український театр був позбавлений привілеїв, які 
мали імперські театри Петербурга і Москви, тих коштів, якими 
володіли приватні російські театри, субсидій, які призначалися 
театрам муніципального типу. Малоросійські, матеріально не за
безпечені, пересувні трупи стикались із багатьма проблемами, 
починаючи із відсутності постійних приміщень для театральної 
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гри, простір яких можна було адаптувати під певні, відпрацьо
вані варіанти оформлення, тому останнє було умовним і майже 
примітивним. У  1850–1860х  роках декорації ледь відповідали 
обставинам, запропонованим у п’єсах. Актори нерідко грали 
«у  злиденній, напівосвітленій лойовими свічками повітці з на
мальованими на сірому папері декораціями», які були, за ви
словом сучасників, «занадто убогими і примітивними» [1, с. 15]. 
Театральні колективи уникали мати складне для перевезення 
оформлення. У контрактах з власниками театральних приміщень 
передбачалося використовування місцевих декорацій, доробля
ли лише деталі, яких не вистачало. Були випадки, коли виставу 
показували в одному й тому ж місті, але в різних приміщеннях і 
з різними декораціями. 

Поступово ситуація змінюється, і вже в 1870–1890х роках за
сновники української професіональної режисури М. Старицький, 
М. Кропивницький, П. Саксаганський, М. Садовський розглядали 
декорацію як один з найважливіших компонентів вистави. 

М. Старицький завжди прагнув до створення ансамблевості 
спектаклю через органічне рішення його образнопросторового 
елементу: «Весь час він обмірковував, яке сценічне оформлення 
краще підійде до вистав. Він казав: “Люблю і свято шаную май
стерність актора, бо талант – велика річ! Але потрібно той талант 
оправити в художній рамці, так як вправляється дорогоцінне ка
міння. Тільки тло прекрасних декорацій та іншого художнього 
оформлення може на всю свою красу розгорнути талант акто
ра”» [8, с. 43]. Працюючи над декорацією до вистав, постановник 
користувався ескізами, створеними за консультаціями вчених. 
Майже наукову якість втілюваного гарантували етнографи
архео логи П.  Чубинський та Ф.  Вовк. Саме за ескізами остан
нього писали оформлення, ретельно готували костюми, як для 
основних персонажів, так і для хористів та учасників масових 
сцен, що було новиною для тодішнього провінційного театру 
(«Різдвяна ніч», реж. М. Старицький, 1874 р.). 

Режисерська складова розвитку театральної декорації мала 
свій розвиток і у театрі М. Кропивницького, який був вимогли
вим до оформлення, прискіпливо ставився до історичної досто
вірності у декораціях і костюмах, котрі нерідко виконувалися за 
його власними ескізами. Постановник був чудовим майстром 
надзвичайно емоційного «наскрізь ліричного, пройнятою тон
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ким психологічним настроєм. Дуже важливу роль в його ви
ставах відігравав пейзаж, який, емоційно забарвлюючи дію, на
чебто жив с персонажами одним життям. Кропивницький вміло 
застосо вував такі засоби сценічної виразності, як світло  <...> і 
звукові ефекти» [3, с. 12]. Його режисерські експлікації дозволя
ли програвати майбутні акторські мізансцени, уточнювати роз
міщення їх на тлі живописних задників. 

Утім, роль постановника, котрий відпрацьовує для худож
ника виконавця програму дій, визначаючи загальні зображаль
ні позиції майбутньої зорової картини спектаклю, мала свої 
обмеження. Спостерігаючи за головними процесами розвитку 
теат ральнодекораційного мистецтва театрів СанктПетербургу 
та Москви з їх програмою залучення професійних живописців 
(В. Васнецов, В. Поленов, М. Врубель та ін.), вітчизняні режисери 
постановники звернули увагу на твори провідних представників 
українського образотворчого мистецтва (переважно кола пере
движників, а  пізніше й реалістів із імпресіоністичними уподо
баннями). На полотнах митців пензлю, у жанровому різноманіт
ті тем і сюжетів поставала і оспівана краса рідного краю, і майже 
порежисерськи відпрацьована критична драматургія реалій ім
перського життя. 

Надихаючись новаціями представників вітчизняної образо
творчості, режисери запрошували до театральної співпраці відо
мих митців. Головним критерієм початкового етапу відбору був 
збіг тематики творчих пошуків живописця з ідеєю майбутньої 
вистави. На початку 1890х років з театром співпрацює М. Пимо
ненко («За двома зайцями», М.  Старицький, 1898  р.), який вмів 
поетично втілювати поняття національної самобутності. Саме 
про нього Ілля Рєпін писав: «Будьте здорові живий зображувач 
України, слава Вам!» [4, с.  4]. На українську сцену запрошують 
С.  Васильківського, якого сучасники любили за «тонкий коло
ристичний дар художника, за здатність як ніхто інший писати 
небо, хмари і повітря, називали “небесним” або “повітряним” 
Васильківським» («Гандзя» І.  КарпенкаКарого, об’єднана трупа 
П. Саксаганського і М. Старицького) [6, с. 7]. Посилюючи звучан
ня образного еквіваленту у музичній виставі «Різдвяна ніч» (1903) 
М.  Старицький співпрацює із Ф.  Красицьким, використовуючи 
його вмінням писати «колоритні зимові краєвиди українського 
села і барвисту гаму театралізованих народних костюмів» [7, с. 34], 
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що перетворили спектакль на багатобарвне оперне полотно, по
єднало життєвопсихологічну й етнографічнопобутову правди з 
високою романтикою мистецького звучання. Втім, ані М. Пимо
ненко, ані С.  Васильківський не стали палкими прихильниками 
новітніх процесів розвитку театральнодекораційного мистецтва. 

До необхідності пошуків глибинних змістів синтетичної ви
стави початку ХХ ст. український театр підводили процеси роз
витку новітньої драматургії, посилення ролі режисера у виставі. 
Саме в цей період українські драматичні трупи нарешті отри
мають постійні приміщення (театр М.  Садовського, 1907  р.). 
Щоденною практикою театрального життя було підготовлене 
підґрунтя для появи професійного театрального художника. 
Торувати новий шлях почнуть живописці (І.  Бурячок, П.  Ан
дріяшев та ін.), котрі мали любов та хист до театралізації, вро
джене вміння творити у колективі. Майстри пензля органічно 
пов’яжуть свою творчість із драматургією та режисурою, вдо
сконаленням загальної органіки ансамблевого синтезу вистави, 
відкриттям органічного зв’язку між художнім оформленням, ре
жисерським задумом і грою виконавців. 

Представники нового театральнодекораційного мистецтва 
свідомо обирали живопис головним чинником впливу на гляда
ча, чітко усвідомлюючи його зорову привабливість, доступність 
сприйняття, емоційну насиченість і широку палітру образних ва
ріацій. Вони відпрацюють засадничі нормативи нового театраль
ного оформлення: сховають за декораціями та павільйонами про
стір сцени з його колосниками та кулісами, заповнять сценічний 
майданчик накладними рельєфами, прикриють бокові сторони і 
дальні плани об’ємним та пласким живописом. Разом з режисе
рами вони навчать акторів існувати у реаліях простору, здатного 
образноорганічно (внутрішньо і зовнішньо) розвиватися про
тягом вистави, наче у «справжньому житті». Так було розпочато 
процес втілення української театралізованої образотворчості у 
безкінечних реаліях властивостей сценічного куба. Протягом 
ХХ  ст. український театр і його художники (через втручання 
влади й політики), презентуватимуть як численні надбання, так 
і явища майже повного занепаду подібних тенденцій. Істину ста
рої театральної форми доведуть новітні технології її реалізації та 
вічне прагнення театру відкривати глибинні процеси існування 
людського духу у безкінечній варіативності життя. 
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Загальна картина розвитку культури 1920х років була яскра
ворухливою, епатажною, насиченою вибуховими новаціями. 
Театр перебував у фазі піднесення, небачений злет, по в’я заний 
із народженням кардинально нової форми, переживала і сцено
графія. Створювалося мистецтво переможної радянської доби. 
Представники лівих авангардних течій у кіно, театрі, образотвор
чому мистецтві, дизайні сміливо презентували широкий спектр 
епатажних експериментів. Дозволялося абсолютно все, нікого не 
зупиняло загальне зубожіння суспільства та обмеженість мате
ріальних ресурсів. Навпаки, наявність творчих проблем розкрі
пачувала свідомість, підживлювала нове мистецьке покоління 
небаченим ентузіазмом і відчуттям свободи. Швидко забувалися 
невдачі, легко намічалися майбутні мистецькі горизонти. 

Тогочасна молодь із захопленням сприймала експерименти 
Вс.  Мейєрхольда, Є.  Вахтангова, О.  Таїрова. В  Україні гриміло 
ім’я Леся Курбаса та його учнів. Режисери «лівого» театру стрім
ко руйнували світ сценічного прикрашання, прокламували тех
ніцизм і машинерію, експериментували з «пустим» простором, 
новітніми фактурами, світлом і кольором. Театр активно експе
риментував із сміливими творчими знахідками кінематографіс
тів, вводячи в тканину сценічних алгоритмів образні можливос
ті нової техніки та екрану. Будьякий драматургічний матеріал 
можна було «оновити», переводячи споконвічну тематику у нові 
ритми, занурюючи її у сферу цирку та еквілібристики. 

У  виставах 1920х  років сценографічний простір отримував 
нову функцію. Немодним та застарілим оголошувався поактний 
розподіл дії з необхідними антрактами і обов’язковими змінами 
ілюзорних декорацій. Геть побутову ілюзію! Сценічний простір 
було повністю звільнено аж до цегляної стіни. Нова доба – нові 
матеріали і художники активно заповнюють сцени металом, де
ревом, поновому оцінюючи образну пріоритетність справжньої 
фактури. Сценічні майданчики наповнюються станками, пло
щинами, кубами, сходами, їхні ритми перегукувалися із ритмами 
нового часу, нової індустріальної доби. Образність у виставі ви
рішується за допомогою єдиної конструктивної установки, «екс
плуатація» якої вимагала від режисера постійної вигадливості, 
а від актора демонстрації майже акробатичних здібностей. 

Авангардний рівень сценографічних пошуків задавали «па
лаючи» бароковою кольоровістю ритми О. Екстер («Фаміра Кі
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фаред», 1916  р.), чітко виміряні ігрові конструкції Л.  Попової 
(«Великодушний рогоносець», 1922 р.), захоплювала безмежною 
грайливістю сценографічна казковість І. Нівінського («Принце
са Турандот», 1922 р.). В Україні Лесь Курбас разом із В. Мелле
ром наполегливо закладали основи нової цілісності театральної 
вистави, в  якій сценографічна конструкція набувала ознак ди
намічнодієвої складової («Джіммі Хіґґінс», «Газ», (1923), «На
родний Малахій» (1928) та ін.). У театрах Києва, Харкова, Одеси 
вітійствував А.  Петрицький сміливо фантазуючи, поєднуючи 
численні варіації конструктивиських композицій із витонченою 
кольороворитмічною грою костюмованих плям («Цар Едіп», 
(1918), «Вій», «Сорочинський ярмарок» (1925), «Князь Ігор», 
(1926)). Йому не поступалися у творчій вигадливості експери
ментів О. ХвостенкоХвостов («Містеріябуфф» (1921), «Фауст», 
«Кармен», (1924)), Б. Косарев («За двома зайцями», (1928)) та ін. 

На початку 1930х років все було зламано, насильно припи
нено. Прогинаючись під ідеологеми партійних настанов, театр 
1930–50х  років поступово перетворювався у рупор пропаган
ди. Партія жорстко контролювала драматургію, під ідеологіч
ний прес потрапляла режисура. На драматичних сценах нерід
ко панував натуралізм. Після відкриття завіси глядачі бачили 
«доб рот ні кабінети, обставлені з досвідченістю справжнього 
господарника, який передбачив усі дрібниці й випадковості – чи 
кімнати зі стільцями, софітами, комодами, сервантами, абажу
рами, як на виставці музею побуту, хоча всі меблі були бутафор
ськими» [2, с. 22–23]. 

Від повного занепаду театр рятувала велика класична драма
тургія, граючи у яку, можна було говорити про вічне. Занурюю
чись у глибини безсмертних творів В. Шекспіра, А. Чехова, у нот
ні партитури М.  Мусоргського, Дж.  Верді або С.  Прокоф’єва, 
митці сміливо спиралися на образну глибину творів. Зі сцен 
зник ли конструкції, але залишилися художники, чий рівень під
ходу до глибин образності музичного або драматичного матері
алу, дозволяв презентувати на провідних майданчиках країни 
живописну монументальність та глибину знання історичного 
матеріалу (П.  Вільямс, Ф.  Федоровський, В.  Дмитрієв, М.  Аки
мов, О. Тишлер, Н. Шифрін, І. Рабінович, В. Риндін). 

Суперечливу картину розвитку українського театрально
декораційного мистецтва 1930–1950х  років рятувала діяль
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ність А.  Петрицького («Князь Ігорь», «Богдан Хмельницький» 
(1953), «Тарас Бульба» (1955), «Макар Діброва», «Калиновий гай» 
(1956)), В. Меллера («Король Лір», 1959), Б. Косарева («Ярослав 
Мудрий», 1946), Ф.  Нірода («Далібор» (1950), «Пікова дама», 
(1953), «Лебедине озеро» (1955)), М. Уманського (роботи в кіне
матографі й театрі), О. Волненка та ін.

Нова фаза творчого переосмислення програм сценографіч
ного простору України припадає на другу половину ХХ ст., що 
пов’язано із творчим злетом провідних майстрів українського 
театру. На сценічних майданчиках Києва та Львова дихала фан
тасмагорією живописна експресивність Є. Лисика, презентувала 
сміливу прозахідність сценографія М.  Кипріяна, захоплювала 
витончена аристократичність образотворчості Ф. Нірода тощо. 
Саме вони на початку 1960х виводили з занепаду загрузлу у на
туралістичнопобутових штампах українську декорацію. Осо
бливе місце у цьому процесі посідають Давид Боровський та 
Данила Лідер – митці, що зуміли розробити концепт багатови
мірної пластики нового сценічного образу, підняти його до рівня 
глибокої філософської парадигми та вивести потенціал націо
нальної сценографічної школи на європейський рівень.

У  Києві розпочнеться процес професійного та особистісно
го становлення Д. Боровського. На початку 1950х, працюючи в 
Київському театрі російської драми, він уважно спостерігав за 
розвитком драматургії чорнобілих контрастів театральних та 
кіно проектів М. Уманського. Співпрацюючи із учнями Вс. Ме
йєрхольда та Леся Курбаса – Л. Варпаховським і Б. Балабаном, 
сценограф доторкнеться до експериментів театрального кон
структивізму 1920  – початку 1930х  років. Він навчиться усві
домлювати виразність мови образних перетворень, опанує ва
ріативну сутність пустого сценічного простору, глибино відчує 
споконвічну фактурність предметів та остаточно усвідомить ви
разну мову образних перетворень. Саме в Києві молодий худож
ник остаточно сформує концепт режисерської домінанти влас
них сценографічних пошуків. 

«Звільняючи» сценічний простір, Д.  Боровський чітко від
чуватиме ритми та вимоги часу. У щоденній реальній практиці 
сцени сформується його лаконічноумовний стиль, проявить
ся притаманне лише йому відчуття сценічної правди та вмін
ня влучного впливу на глядача. Домінантне графічне мислення 
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значно посилить його мистецьку позицію. Сценограф гратиме 
на виразності чорнобілих сполучень, лаконізмі конструкцій та 
правдивості фактур, імпровізуватиме з світлом, допускаючи ко
лір у загальний образний ряд лише локально, у якості чиннику 
короткотривалого емоційного впливу. Пластичні рішення його 
вистав, створені на київській сцені у співпраці з Л.  Варпахов
ським, стануть відкриттям другої половини 1960х років («Опти
містична трагедія» (1961), «На дні» (1963)). 

Згодом Боровський відійде від поетичної умовності початко
вих вистав. Він шукатиме складні внутрішні підтексти театраль
ної пластики. «Чарівна коробочка» сцени стане для нього живим 
мікрокосмом, серед якого деміургічний талант митця проявить 
здібність втілювати нові сценічні світи.

Його драматургічні партитури до музичних та драматичних 
творів Д. Шостаковича («Катерина Ізмайлова», 1965 р.), О. Ост
ровського («Безприданниця», 1973 р.) та ін. увійдуть до анналів 
вітчизняної сценографії, оскільки запропонована художником 
фактурноритмічна і динамічна сконцентрованість захоплюва
ла глядача, втягуючи його в театральну гру, відкриваючи під час 
вис тави тонкі нюанси власних образних можливостей. 

Сценографічна парадигма Д. Лідера дещо у чому споріднена 
з творчістю Д.  Боровського. Це спадщина художника, вчителя, 
філософатеоретика, для якого сценографія була засобом пере
творення світу. У його виставах присутнє постійне занурення у 
глибини людської свідомості та в нескінченність власних внут
рішніх вимірів, їх поєднує послідовність думки про болючі пи
тання історії та сьогодення. 

Працюючи в театрі, художник постійно досліджував джерела 
вічного тяжіння людського духу до злету та глибинну сутність 
жорсткої приреченості його існування у межах конкретного часу 
та простору. В  просторовообразних розробках митця пульсу
вала жива енергія та глибинна думка людини, яка пізнає світ і 
шукає активнодієві способи його вдосконалення. Сценографія 
для Д. Лідера була «розвідкою проблем буття, на рівні космічно
го та земного одночасно. Це спосіб композиційного мислення, 
властивий розумній істоті. Спосіб освоєння та перебудови сві
ту» [9, с. 179]. 

Протягом всього життя Лідер ставив собі гострі запитання, 
відкриваючи нові закономірності сценічного мислення – комп
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лексного, монтажного, метафоричного. Сценографія давала 
йому змогу грати на межі реального та вічного, оперувати по
токами часопростору, осягати драматургією життя. Працюючи 
над сценографією до вистав, він занурювався у закони існуючого 
світу, безмежні глибини людської особистості у її зіткненні з Іс
торією. Він немов запитував себе та оточуючих: «чи стурбовані 
ви реаліями, котрі довкола вас, або, навпаки, чи байдужі до них? 
Адже ступінь стурбованості чи байдужості і визначає якість об
разу. Треба розвивати в собі передчуття біди, передчуття пробле
ми задовго до її появи в суспільній свідомості <...> Мистецтво – 
це пророцтво! А якщо художник цим не займається?» [9, с. 178]. 

Через театр, схильний до роздумів Лідер, реалізовував своє 
вічне тяжіння до співставлень, до філософського осмислення 
життя. Він відкриє програми «малого» внутрішнього світу осо
бистості у її зіткненні із «великим» світом Влади, Суспільства, 
Історії. Художник досліджуватиме їх тісні, на рівні ненависті
любові, взаємозв’язки та шукатиме можливості вивільнення лю
дини. У пошукових мандрах глибинною сутністю людства спів
розмовниками митця ставали драматурги В. Шекспір, А. Чехов, 
Леся Українка, письменники та поети Й.В. Гете, Л. Толстой, фі
лософ Г. Сковорода, художники Мікеланджело і П. Гоген. За ви
словом Лідера, вони так само були сценографами, бо здатні були 
«зрозуміти Буття через власний біль і перетворити це Буття че
рез діалектичний образ, сповнений конфліктності. В образ, що 
стає багатогранною і незавершеною істиною. Образ, життя якого 
ніколи не закінчиться» [9, с. 179–180].

Д. Лідер завжди був відкритий для співпраці, хоча його сто
сунки з українською сценою були непростими. Запропоновані 
сценографом сценічні світи нерідко залишались незрозумілими 
оточуючим, іноді викликали роздратування акторів та поста
новників, бажання виправити, прикрасити, замаскувати занад
то очевидні речі, а також прохання не загострювати ту чи іншу 
проб лему. Доля тримала його в Україні для ґрунтовного пере
кодування її сцени, що нерідко тяжіла до побутової описовості. 
Вона стане геть іншою після Лідера, який закільцює Час у замрія
ному колі чеховського «Дяді Вані» (1980), позначить туалетним 
папером невиліковну хворобу міста Гюллена («Візит старої 
дами», 1984), порине у неймовірно тонкі енергії Краси, виклика
ні до життя цвітінням Саду («Вишневий сад», 1980) і, зрештою, 
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скинувши баласти, відкриває портал у Вічність через біблійні 
підтексти драматургії Шолома Алейхема («Тев’єТевель», 1989). 

Не залишаючи шансів зашкарублому минулому, Лідер зумів 
сконсолідувати довкола себе справжні мистецьки особистості та 
випустить у творче життя України багато талановитої мистець
кої молоді. Він ніколи і нікому не нав’язував свої творчі методи. 
Виховуючи студентів (майстерня сценографії КДХІ, лабораторія 
художників і режисерів при СТД України), вчив їх плекати власну 
особистість, поглиблювати її, постійно працюючи над собою. Ху
дожник театру мав бути інтелектуалом, обізнаним у глибинних 
проблемах життя, всебічно знати історію культури та мистецтва. 
«Лідер робив ставку на особистість, допомагав відчути, що там 
усередині, на які ноти спрямована душа, а не просто давав ази 
професії. Тут інший хід, бо самій професії, може він і не вчив», – 
згадував А. АлександровичДочевський, – «Данило Лідер хотів 
розбудити в людині внутрішній біль, тому він спрямовував нас 
не на оформлення вистави, а  на творення її образної системи. 
А це народжується внутрішньою роботою» [5, с. 31]. Наведемо 
далеко не повний список не лише учнівстудентів Майстра, а й 
всіх інших, кому пощастило за життя спілкуватися з ним: Л. Без
пальча, О. Бурлін, М. Левитська, В. Карашевський, С. Каштелян
чук, Л. Чернова, Н. Гомон, О. Гавриш, О. Медвідь, І. Несміянов, 
О.  Редька, Н. Рудюк, В.  Риданих, С.  Хотимський, І.  Білецький, 
А.  АлександровичДочевський, І.  Нірод, І.  Івницька, С.  Масло
бойщиков та ін. 

Завдяки зусиллям художника у 1970–1990х  роках в Україні 
було сформовано перше коло талановитої сценографічної моло
ді, рівень якого відзначався високим професіоналізмом, інтелек
туальністю потреб, орієнтованістю на постійні експерименти у 
пошуках Істини. Європейський рівень нового напряму націо
нальної сценографії було підтверджено дипломом М. Левитської 
за кращу студентську роботу на Празькій квадрієннале (1983). 
Нині провідні театри країни очолююсь учні Д. Лідера.

Сьогодні творчі методи Майстра, його системи виховання про
довжуються при Національній Академії образотворчого мистец
тва та архітектури. Кафедра сценографії та екранних мистецтв 
виховує молодь і як художників високого рівня, і як сценографів, 
здатних працювати з новітніми технологіями, органічно опано
вувати різні сценічні простори та майданчики, заповнюючи  їх 
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інтелектуальними пластичними формулами. Вони вільно воло
діють багатьма таємницями образотворчого мистецтва та зако
нами театру. Проекти випускників Академії (Ф. Александровича, 
О. Рачковської, В. Бевзи та ін.) свідчать про значне розширення 
мистецьких обріїв сценографії останньої чверті ХХ  – початку 
ХХІ ст. Працюючи поряд з відомими фахівцями попередніх мис
тецьких поколінь, сучасні початківці сміливо презентують фі
лософські контексти власних розробок, поєднуючи традиційні 
й новаторські форми, активно володіючи мовою театрального 
живопису, колажів, графіки, прийомами найсучаснішого відео
мистецтва, найновіших технологій дизайну. 

Український сценографічний простір, перетнувши межу ХХ–
ХХІ ст., демонструє високу дієву активність та здатність творчо 
грати в різноманітну варіативність глибинних сценографічно
просторових концептів. Тож, вічний пошук Істини на україн
ських сценах продовжується, адже якщо перетворенням Світу 
займаються талановиті художники, шанс вдосконалити його 
стає як ніколи реальним.
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Майя Гарбузюк  
(Львів)

Порівняльне теАтроЗнАвство в укрАїні: 
ретросПективниЙ огляд, АктуАльні виклики 

(на прикладі досліджень українсько-польських  
театральних стосунків)

У статті здійснено огляд компаративних засад у працях українських іс
ториків театру, присвячених українськопольським театральним стосункам. 
Простежено особливості розвитку порівняльних студій у дослідженнях кін
ця ХІХ – початку ХХІ ст., виявлено основні напрями, школи, імена учених. 
Наголошено на проблемах сучасного етапу та важливості системного й по
слідовного розвитку компаративістики у вітчизняній театрознавчій науці. 

 
A review of comparative principles in the works of Ukrainian theatre historians, 

dedicated to UkrainianPolish theatre relations is proposed in the article. The pecu
liarities of comparative studies development in the investigations of the late XIXth – 
early XXIst century are revealed, main trends, schools, scholars names are found 
out. The problems of modern period and the importance of system and consecutive 
development of comparative studies in Ukrainian theatre science are emphasized.

Вивчення історії українськопольських театральних стосунків 
вимагає сьогодні одночасно і опрацювання широкої джерельної 
бази, що перебувала на маргінесах зацікавлень істориків україн
ського театру, і пошуку відповідного інструментарію для аналізу 
досліджуваних мистецьких явищ. Це, власне, й  викликає інте
рес до компаративістики як методу, ключового в дослідженнях 
міжнаціональних стосунків у будьякій царині гуманітаристики: 
літературі, мистецтві, юриспруденції тощо. Провідний україн
ський учений в галузі порівняльних студій Д. Наливайко назвав 
компаративістику «своєрідною метамовою літературознавства» 
[19, с. 5]. Чи була властива ця «метамова» українському театро
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знавству? Оприявленню іманентної присутності компаративіс
тики в національному театрознавстві, а також періодизації цього 
важливого наукового досвіду присвячена стаття.

Якщо услід за авторами підручника «Порівняльне літературо
знавство» В. Будним та М. Ільницьким звернути увагу на низку 
імен українських літературознавців, які заклали основи вітчиз
няної літературознавчої компаративістики на зламі ХІХ–ХХ ст. 
(М. Драгоманов, М. Дашкевич, І. Франко, В. Перетц, М. Возняк, 
В. Щурат) [3, c. 46], то зауважимо, що практично кожен з назва
них учених здійснив власний внесок у розбудову української те
атрознавчої науки. Тож логічним буде припущення, що не лише 
літературознавчі, а й театрознавчі праці цих дослідників мали б 
містити компаративні підходи. Переконаємось, чи так це було 
насправді. 

Першим у ряду дослідників, які застосували порівняльні 
методи до вивчення історії українського театру, маємо назва
ти М. Драгоманова. Як учений він перебував під впливом ідей 
фундатора історичнопорівняльної школи в російському літера
турознавстві Олександра Веселовського, котрий, зокрема, писав 
з приводу порівняльних студій: «Це метод зовсім не новий, він 
не пропонує якогось особливого принципу дослідження: він є 
лише розвитком історичного, той самий історичний метод, тіль
ки повторений у паралельних рядах, у видах досягнення найпов
нішого узагальнення» [4, c. 47]. Власне, «паралельні ряди», тези 
О. Веселовського про «зустрічні течії» як передумову контактних 
зв’язків, ідеї «еволюції жанрів, соціального статусу митця і гро
мадянської функції поезії, розвитку художньої мови і поетики 
сюжетів» [4, c. 47] виявилися плідними для перших театрознав
чих порівняльних праць низки українських учених кінця ХІХ – 
початку ХХ ст.

М.  Драгоманова цікавили процеси формування театру на 
українських («южнорусских») землях у контексті загальноєвро
пейських тенденцій, впливів та контактів. Це дало йому підстави 
стверджувати: «Місцем народження справжнього російського 
театру доводиться визнати землі західноросійські, де історичні 
умови хоча і не сприяли збереженню політичної незалежності ро
сійських племен, проте, принаймні в один період, в XVI – першій 
половині XVII  ст. давали достатньо простору для громадської 
самодіяльності, корпоративної та особистої, не кажучи вже про 
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відносну легкість стосунків з більш розвиненими в культурному 
сенсі країнами» [20, c. 372]. Далі він наголошував: «Театр цей був 
запозичений у готовому вигляді із західної Європи у двох фор
мах, котрі поступово розвинулись в останній упродовж серед
ніх віків: у формі релігійної драми, містерії, з її підвидом – мо-
ралізацією, і у вигляді комічної інтермедії, котра вже рано стала 
рамкою для розвитку цілком національного і реального театру. 
Із західноруських областей разом з переходом учених малорусів 
і білорусів на службу в московську державу в XVII ст., театр пере
йшов і в області великоруські» [20, с. 372–373]. 

Історична концепція М. Драгоманова, оперта на генетичнопо
рівняльний інструментарій, слугувала вихідною точкою для істо
ричних праць про театр І. Франка, на що свого часу звернув увагу 
професор Р. Пилипчук [24, с. 18]. Порівняльний підхід І. Франко 
опанував під впливом праць М. Драгоманова, М. Дашкевича, ви
соко цінував праці О. Пипіна та О. Веселовського, простудіював 
порівняльні методи Теодора Бенфея, Фелікса Лібрехта, Якоба та 
Вільгельма Грімм та ін. [1, c. 20]. Його компаративним науковим 
стратегіям сьогодні приділяють окрему увагу історики літературо
знавства. Так, Л. Грицик розлогу розвідку про початковий методо
логічний етап розвою компаративістики в Україні завершує саме 
постаттю І. Франка [11]. Підсумувавши зібрані та проаналізовані 
О. Клековкіним [12] оцінки дослідників І. Франка з приводу його 
методологічного інструментарію, можемо помітити, що саме ком
паративістику в тій чи іншій формі та поєднанні з іншими мето
дологіями більшість із дослідників вважає однією з базових для 
І. Франка.

Зазначимо, що не лише концепція літературного розвитку,  
а  й концепція розвитку театру й драми в Україні за Іваном 
Франком  – засадничо порівняльна. Можна стверджувати, що 
І.  Франко не мислив писання історії театру поза порівняльни
ми підходами. У цьому переконує незакінчений нарис «Русько
український театр. Історичні обриси». Замовлена з нагоди юві
лею театру товариства «Руська бесіда» була написана у 1894 році 
і вилилася у розлоге дослідження, засноване на широких істо
ричнопорівняльних контекстах. На жаль, цю працю І. Франка 
було вперше опубліковано лише 1930 року, що безперечно збід
нило арсенал молодої української театрознавчої науки в період її 
формування. Але так чи інакше, саме її можемо вважати першою 
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в україн ському театрознавстві системною працею з порівняль
ного театро знавства [32].

Дослідження вертепної драми І. Франко розвинув далі у двох 
розлогих студіях [30; 31], де також ужив порівняльних підходів, 
розглядаючи український вертеп у контексті розвитку європей
ської релігійної драми, а також типологічно подібних національ
них явищ – польської шопки та білоруської батлейки [30, c. 170].

Коментуючи, зокрема, вертепні сцени із Козаком, І. Франко 
не лише синтезував джерелознавчі та генологічні підходи з по
рівняльними, а  й фактично заклав початки вітчизняних теат
ральних імагологічних студій. Хоча сам термін «імагологія» було 
уведено в науковий обіг соціологом Волтером Ліппманом лише 
1922 року, вже по смерті І. Франка, а «імагологія» як наукова дис
ципліна завойовувала своє місце в гуманітарних науках упро
довж всього ХХ ст., тим не менш маємо підстави говорити про 
зародження імагологічних аспектів у дослідженні історії театру 
й драми саме в науковому доробку І. Франка (цій темі авторка 
статті присвятила окрему розвідку [9]). 

Сучасник І. Франка, засновник київської школи театрознав
ства, Володимир Перетц як учень Олександра Веселовського у 
своїх дослідженнях спирався на порівняльноісторичний метод 
як один з головних, а його внесок у вивчення польськоукраїн
ськоросійських міжкультурних, зокрема, театральнодрама
тургічних зв’язків важко переоцінити. Найяскравішою працею 
в цьому контексті є його багаточастинна праця «До історії поль
ського і російського народних театрів» [21]. У ній учений здійс
нив ґрунтовний розгляд історії народного театру польського, 
білоруського, українського та російського XVI–XVIII  ст., вияв
ляючи як взаємні впливи, так і оригінальні національні складові 
в інтермедіях вказаного періоду.

У науковому доробку В. Перетца містились як філологічні, лі
тературознавчі, фольклористичні, так і театрознавчі причинки 
до розвитку порівняльноісторичних студій. Його дослідження 
польськоукраїнських взаємин XVI–XVIII  ст. ще потребують 
ретельного вивчення, але вже нині можна стверджувати, що в 
його розвідках, заснованих на глибокій джерельній базі та ви
важених наукових коментарях, містилися вкрай важливі висно
вки щодо міжкультурних впливів поміж Заходом та Сходом. Без 
перебільшення можна говорити про об’єктивну, україноцен
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тричну позицію ученого. На матеріалі зіставлень в царині драми, 
 театру, пое зії, фольклору учений увиразнював місце та значення 
західних впливів на російську культуру ранньомодерного часу, 
наполягаю чи на особливому значенні польського та українсько
го чинника у поширенні європейських надбань із заходу на схід.

Праці М. Драгоманова, І. Франка, В. Перетца заклали фунда
мент національної театрознавчої школи, що на зламі ХІХ–ХХ ст. 
тільки виокремлювалася із царини літературознавства. У перші 
десятиліття ХХ ст. їхні учні та послідовники змогли продовжити 
та розвинути дослідження на започаткованих ними методологіч
них, зокрема, порівняльних, засадах.

Компаративістичну лінію І. Франка продовжив у своїх працях 
Василь Щурат. У коло зацікавлень В. Щурата потрапила релігій
на драма XVI–XVII ст., інтермедії, а також польська драматургія 
ХІХ ст. на українську тематику. Так, досліджуючи питання дру
ку, написання та авторства віршів у тексті великодньої драми 
«Христос Пасхон» [33], В.  Щурат висловив своє ставлення до 
текстів діалогів не як до суто літературних пам’яток, для нього 
важливими були факти, що свідчили про виконання цих текстів 
перед глядачем. Окрему вагу приділяв він польськоукраїнським 
театральним впливам у царині шкільної та релігійної драми й 
 театру [33, c. 94].

Услід за І. Франком В. Щурат приглядався до польських драм 
ХІХ ст. та шукав там українських тем. Так, застосовуючи принци
пи одного з видів порівняльних студій – тематології – В. Щурат 
написав ґрунтовну працю «Коліївщина в польській літературі до 
1841 року», ставлячи собі на меті відкрити малознані або й невідо
мі твори польських авторів про гайдамацьке повстання, що були 
написані до Шевченкових «Гайдамак» [34]. У цій праці, зокрема, 
автор дослідження звертає увагу на драмупереробку Я. Н. Камін
ського під назвою «Гелена, або Гайдамаки на Україні», що йшла 
на сцені польського театру у Львові від 1819 року. Цією статтею 
вчений поклав початок вивченню теми Коліївщини у рецепції 
польських авторів, драматургів і театру зокрема, а також позначив 
хронологічно нижню межу появи цієї теми у польській культурі. 

Михайло Возняк  – відомий літературознавець та фолькло
рист – у  своїх дослідженнях також звернув увагу на драматично 
театральні аспекти розвитку української літератури. У  відомій 
праці «Початки української комедії. 1619–1819» [5] він дав ґрун
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товний розгляд умов та процесів формування цього жанру в 
українській культурі від кінця XVI – початку XVII ст., зокрема, 
і  в контексті польськоукраїнських впливів. Значення інтерме
дій, на думку М. Возняка, полягало також у тому, що інтермедія 
через відсутність свого розвитку як жанру «з усіх родів україн
ської літератури ще найбільше позволяє нам заглянути в душу 
українських народніх верств, познайомитися з темними та яс
ними сторонами їхнього щоденного життя, з їх відносинами до 
сусідніх народів і чужинців, що жили між ними і т. д.» [5, c. 4]. 
Тобто М. Возняк наголошує на продуктивності аналізу інтерме
дій як репрезентантів особливостей міжнаціональних стосунків. 

Найбільшим здобутком, на думку М. Возняка, що його осяг
нув український шкільний театр під впливом чужоземної куль
тури, стали історичні драми [5, c. 200]. «Драми на теми, взяті з 
історії різних народів Європи й Азії, давньої й нової, біблійної 
й світської, творили головну групу театру єзуїтів. І  вплив цьо
го роду єзуїтських драм на українські безсумнівний. Єзуїтський 
 театр відбився на будові та стилі українських історичних драм 
далеко сильніше, ніж, наприклад, на різдвяних та великодніх дра
мах, де вплив єзуїтського театру позначився головно на штучній 
обробці поодиноких частин драм, на їх алегоричному забарвлен
ні й т. д.» [5, c. 201]. М. Возняк назвав п’єсу «Ласка Божа», відо
му ще як «Милість Божія» вершиною історичнонаціональної 
свідомості в драмі [5, c. 211]. Аналізуючи цей твір, учений під
креслив: «Наслідування єзуїтської драми можна бачити у виве
денні уособ лення України. Літературна вартість «Божої Ласки» 
ще більша, ніж Прокоповичевого «Володимира» [5, c. 215].

З  опертям на порівняльні засади була написана й відома 
праця Д. Антоновича «Триста років українського театру. 1619–
1919»  [2], що вийшла друком у Празі, на еміграції. Учений за
початкував документальне літочислення історії українського 
театру від 29 серпня 1619 року – виходу у світ друком двох україн
ських інтермедій, що були частинами трагедії польською мовою, 
зіграної того самого року в Кам’янціСтрумиловій на ярмарку. 
Говорячи про початки шкільного театру, Д. Антонович також – 
услід за М. Драгомановим, І. Франком, В. Перетцем, В. Щуратом, 
М. Возняком та ін. – наголосив на впливах польського шкільного 
театру, досвід якого був перейнятий і розвинутий українським 
шкільним театром [2, c. 9].
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У Києві представником театрознавчої школи В. Перетца був, 
зокрема І.  Стешенко. Іван Стешенко поряд з В.  Перетцом ви
кладав історію драми в новоствореному 1904  році Київському 
музичнодраматичному інституті ім. М. Лисенка. І хоч був вже 
1905 року заарештований та відсторонений від педагогічної пра
ці, у  1908  році підготував свою велику працю «Історія україн
ської драми», що була надрукована у Києві  [29]. У п’яти розді
лах, спираючись насамперед на праці Олександра Веселовського, 
І.  Франка, часто полемізуючи із М.  Петровим, цитуючи великі 
фрагменти текстів як вищезазначених учених, так і самих дже
рел, І.  Стешенко здійснив огляд розвитку української драми в 
контексті західноєвропейських драматургії й театру, висвітлюю
чи водночас і зв’язки України та українського театру зі сходом, 
зокрема, Російською імперією. Не маючи особливої наукової но
визни, збудована на компілятивному використанні вже напра
цьованих іншими дослідниками тем та заслужено критикована 
сучасниками, праця І. Стешенка тим не менш мала свою вартість 
об’ємністю та послідовністю викладу, а  також порівняльними 
намірами: «Ранійш критики мусить стати історія, оперта на по
рівнюючих даних, – спробу цієї історії, сполученої далі з посиль
ною критикою, я й подаю тепер на вашу увагу» [29, c. 3]. Щодо 
польськоукраїнських стосунків, то у третьому розділі автор 
книги зосередився на історії середньовічного польського театру, 
покликаючись почергово то на праці росіянина О. Веселовсько
го, то поляка П. Хмельовського. Підсумовуючи цей великий роз
діл, І. Стешенко підкреслив зв’язок давніх польського й україн
ського театрів [29, c. 181].

Подальша доля театрознавчої компаративістики (в  царині 
українськопольського діалогу зокрема) на підрадянських укра
їнських землях після 1917 року мала трагічну історію. В історич
ній секції радянської Української академії наук 1924  року було 
заплановано випуск серії збірників, присвячених комплексним 
дослідженням регіонів України з метою «всебічного обслідуван
ня історії Української землі в цілості» [17, c. VI]. У рамках цих до
сліджень Кость Копержинський, учень В.  Перетца, опублікував 
дві розвідки, присвячені театрові на Поділлі [16] та Чернігівщині 
[15] кінця XVIII – першої третини ХІХ ст. У них дослідник три
мав у полі своєї уваги діяльність, репертуар, географію виступів 
українських, польських, російських труп у кожному з регіонів та 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



343

порівнював процеси театральних впливів як із заходу (польські), 
так і східних (російські). На жаль, цей науковий проект, важливий 
для розвитку української історичної думки й історії театру зокре
ма був згорнутий під виглядом «економії засобів»: будьякі фахові 
порівняльні студії виявляли невигідні для радянської ідеології зі
ставлення та висновки. Сам К. Копержинський був репресований 
у 1934–1937 роках. 

Фактично, останню в першій половині ХХ ст. спробу написан
ня міжнаціональної історії театру на українських землях здійс
нив Петро Рулін у відомій статті «На шляхах до нового україн
ського театру» [28]. У своїй розвідці учений звернувся до періоду 
ХІХ ст., мало вивченого на той час українськими театрознавця
ми. Відтак учений прагнув розкрити впливи іншомовних – поль
ського та російського – театрів, що діяли на території України в 
цьому сторіччі: «Зрозуміло тому, що великий мають інтерес ці 
роки для з’ясування того, як склався театр український. До того 
ж характеризує ця переходова доба культурні інтереси людности 
по українських містах, чимало спричиняючись до змалювання 
тих шляхів, що ними йшло збудження національної свідомости 
України, де довгий час впливали на народню масу дужчі культу
ри – польська та російська. Отже, і серед польського на Право
борежжі, і серед російського на Лівобережжі оточення й треба 
шукати зародків українського театрального мистецтва; його ви
магала українська стихія, що їй бракувало тоді власної інтеліген
ції» [28, c. 86].

У  період 1930–1950х  років театральні порівняльні зацікав
лення завмирають із зрозумілих причин: одні учені зазнали ре
пресій, інші перебували під тиском влади, сама ж влада серйозні 
дослідження будьяких міжнаціональних контекстів, окрім відо
мих «братерських стосунків», унеможливлювала. 

Разом із шістдесятницькою відлигою у театрознавство при
йшов молодий учений з Тернопільщини, випускник Чернівець
кого університету Ростислав Пилипчук, з  чиїм іменем аж до 
дня його смерті (22  серпня 2014  р.) був пов’язаний наступний 
етап розвитку національної історичної театрознавчої науки, 
дослідження українськопольських стосунків зокрема. Як на
уковець Р. Пилипчук сформувався під впливом праць І. Фран
ка, М. Возняка, С. Чарнецького і продовжив притаманну укра
їнському  театрознавству кінця ХІХ  – першої половини ХХ  ст. 
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зацікавленість міжнаціональними театральними та музичними 
стосунками. Його перу належать чисельні енциклопедичні гасла 
у польських та українських академічних виданнях, він був авто
ром низки наукових статей, присвячених питанням українсько
польських взаємин (послідовний розгляд доробку ученого у цій 
царині здійснено нами у статтях [8; 9]).

Ще 1971  року, у  рік захисту дисертації, Р.  Пилипчук надру
кував статтю «Польська драма на українській сцені в Галичині 
40–60х рр. ХІХ ст.» – першу ґрунтовну розвідку з даної теми в 
українському театрознавстві [25], що у допрацьованому варіанті 
у 2001–2011 роках друкувалась у театрознавчому журналі «Про
сценіум» Львівського національного університету імені Івана 
Франка, а згодом увійшла окремим розділом до монографії, ви
даної по смерті ученого [22].

Уже в добу Незалежності, готуючись до написання комплекс
ної праці, у  статті «Про засади створення академічної історії 
українського театру» учений порушив проблему: «Нам треба 
принципово вирішити питання: чи ми писатимемо історію теат
ру в Україні чи тільки історію українського театру?» [26, c. 204]. 
І подав з цього приводу власну точку зору, підкресливши: «Слід 
мати на увазі при цьому, що бездержавна упродовж століть 
Украї на мала на своїй етнічній території не свої театри, а театри 
власне тих держав, яким підлягала, з їхніми мовами і ідеологія
ми... Отже, якщо сприйняти постулат, що ми писатимемо історію 
театральної культури в Україні у всіх її національних і державних 
виявах, то треба б знайти розумне співвідношення у висвітленні 
української і неукраїнської театральних культур» [26, c. 205]. 

Одним з важливих аргументів на користь розгляду складних 
міжнаціональних театральних стосунків на етнічних теренах 
України для Р. Пилипчука був глядач: «Якщо враховувати фактор 
глядача, який формував свої естетичні смаки на тій мистецькій 
поживі, яку йому пропонували, то ми не можемо скидати з ра
хунку весь цей конгломерат сценічних культур, який мав місце в 
Україні упродовж століть, формуючи й часом стимулюючи власне 
українську театральну культуру» [26, c. 204]. 

У 1998 році у «Варшавських українознавчих записках» поба
чила світ праця Р.  Я.  Пилипчука під назвою «Українськополь
ські театральні зв’язки (від давнини до початку ХХ  ст.)», що 
 невдовзі була кілька разів перевидана [23; 23 а; 23 б; 35]. Це хоча 
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й невеликий за обсягом, проте єдиний досьогодні в українсько
му театрознавстві системний огляд заявленої теми. Тут коротко 
проаналізовано кожен з історичних етапів цих взаємин – від на
родних обрядів та ритуалів до шкільного та згодом професійно
го театру, діяльності мандрівних труп польських антрепренерів 
на території Правобережної та Лівобережної України, практики 
дво та тримовних труп, взаємодії театру товариства «Руська бе
сіда» з  польськими митцями, перекладів польської драматургії 
на українській сцені – і до початку ХХ ст., діяльності трупи Ста
ніслави Висоцької у Києві, вистав за польською драматургією у 
Київському стаціонарному театрі М. Садовського. 

Тут учений безпосередньо торкається питань порівняльних 
досліджень, наголошуючи, зокрема, які періоди «піддаються» 
таким порівнянням (якот ранньомодерна доба), а які – ні (на
приклад, ХХ ст.). Також Р. Пилипчук висловлює думку про «не
зіставність» польського королівського й магнатського театрів із 
українським, «...бо в силу історичних обставин на Україні вони 
не могли з’явитися у XVI–XVII ст.» [23, c. 81]. Майбутнім дослід
никам зоставив Р.  Пилипчук і пропозицію «зіставлення поль
ської народної драми з українською народною драмою», що, на 
думку ученого, може засвідчити їх типологічні зв’язки і прямі 
впливи [23, c. 86].

Надзвичайно важливою концептуальною засадою цього текс
ту стала наступна теза: «Вивчення історії польського театру в 
Україні в кінці XVIII – на початку ХХ ст. – справа не тільки поль
ських дослідників, а й українських, бо польський театр у нас, як і 
російський театр у нас – це явища нашої національної культури, 
оскільки, якщо брати до уваги один зі складників театру – гляда
ча, театральні смаки українського глядача формували значною 
мірою саме ці театри» [23, c. 83].

Слід підкреслити методологічну особливість українсько
польських студій Р. Пилипчука: вони базувалися насамперед на 
фактології, джерелознавстві, текстології, біографістиці. Більше 
уваги вчений приділяв міжнаціональним особистим та репер
туарним контактам, менше вдавався до порівнянь мистецьких 
процесів, естетичних явищ тощо. Взагалі, його науковій лек
сиці у цій царині притаманні як категорія «порівняння», так і 
«зіставлення», тобто орієнтація на пошук і подібного, і відмін
ного. Попри те, що Р. Пилипчук не оголошував себе представ

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



346

ником порівняльного методу, однак у сфері вивчення україн
ськопольських зв’язків зокрема він виявляв усі прикмети саме 
такого наукового мислення .Тому без перебільшення працю 
ученого можна назвати прокладанням «моста», що єднав теат
ральну компаративістику кінця ХІХ та початку ХХІ ст. 

Представниками сучасного етапу досліджень є здебільшого 
учні «наукової школи» Р. Пилипчука та його колеги. Не можна 
сказати, що порівняльне театрознавство окреслене сьогодні як 
окрема дисципліна, на відміну від літературознавства чи мово
знавства. Але попри це, можемо говорити про присутність у 
працях багатьох сучасних театрознавців порівняльних засад, 
і  в царині українськопольських театральних стосунків зосіб
на. Так, Ірина Волицька здійснила наукову розвідку про вплив 
концепції «монументального театру» відомого польського ре
жисера Леона Шіллера на ідейноестетичні засади діяльності 
та окремі вистави провідного українського режисера галиць
кого театру Володимира Блавацького [6; 6  а]. Богдан Козак є 
автором порівняльного дослідження етичних концепцій ре
форматорів українського та польського театрів Леся Курбаса та 
Юліуша Остерви [14; 14 а]. Урешті, 2018 року вийшли друком 
«Нариси з історії інонаціонального театру в Україні ХХ  – по
чатку ХХІ  століть», де окремий розділ присвячено діяльності 
польських театрів у Києві [27] та Львові [7; 18]. Це видання, хоч 
упорядник, М. Гринишина не наголошувала на його методоло
гічній скерованості, є  важливим кроком до розвитку театро
знавчої компаративістики в Україні, оскільки стимулює погляд 
на багатонаціональний ландшафт театрального мистецтва в 
Україні ХХ – початку ХХІ ст. і значною мірою відповідає на вже 
згадане питання, висловлене Р. Пилипчуком – яку історію нам 
писати: українського театру чи театру в Україні? 

Отже, маємо переконливі свідчення того, що тією чи іншою 
мірою історичні розвідки українськопольських театральних 
стосунків, засновані на засадах компаративістики, мали місце 
упродовж всього періоду розвитку вітчизняного театрознавства. 
Можемо говорити про його окремі періоди й етапи: ґрунтовне 
висвітлення та аналіз ранньомодерного періоду в працях заснов
ників українського театрознавства І. Франка та В. Перетца; про
довження та розвиток наукових напрацювань у розвідках їхніх 
учнів; тривалий і значний внесок у вивчення українськополь
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ських театральних контактів, насамперед ХІХ  ст., у  науковому 
доробку Р. Пилипчука; сучасні праці вітчизняних істориків теат
ру, пов’язані з дослідженням українськопольських театральних 
взаємин ХХ ст. 

З одного боку, маємо доволі послідовно охоплений дослід
ницькою увагою тривалий історичний період українськополь
ських театральних взаємин від кінця XVI до ХХ ст. Водночас слід 
підкреслити недостатність уваги до порівняльних студій у сучас
ному українському театрознавстві, їхню розпорошеність, випад
ковість. Цьому сприяють як суб’єктивні чинники (незнання мов, 
недостатнє заглиблення в історії інших національних театрів, 
зокрема по західний бік українського кордону), так і об’єктивні: 
тривала ізоляція українського театрального й наукового про
стору та цілком зрозуміла зосередженість на націєцентричному 
способі писання історії театру. 

На нашу думку, як і в часі формування української театро
знав чої науки на зламі ХІХ–ХХ ст., компаративістика досі за
лишається актуальним дослідницьким знаряддям, оскільки 
дозволяє вписувати історію національного театру в ширший 
європейський контекст. Її сучасні відгалуження, зокрема, іма
гологія, як і запозичення інструментарію гендерних, постко
лоніальних, посттоталітарних та ін. студій дозволять вітчиз
няному театрознавству відкривати нові погляди на специфіку 
міжнаціональних театральних взаємин. Тому є велика потре
ба у більш комплексному та системному розвитку порівняль
них театрознавчих студій, зрозуміло, не лише в царині укра
їнськопольського діалогу, а й у набагато ширших контекстах. 
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Людмила Новікова 
(Київ)

ітАліЙськА рецеПція фільмів  
олексАндрА довЖенкА

У статті досліджується джерельна база концепції впливу творчості О. Дов 
женка на італійський неореалізм. Розглядаються публікації італійських кри
тиків і кінорежисерів у періодичних і довідкових виданнях. Проводиться по
рівняльний аналіз творчого методу класика українського кіно та майстрів 
неореалізму – А. Блазетті, Р. Росселліні та ін.

The source base of the concept of O.  Dovzhenko works influence on Italian 
neoRealism is analyzed in the article. The published works of Italian critics and 
film directors in periodical and reference editions are considered. A comparative 
analysis of the creative method of the Ukrainian cinema classic and the masters of 
neoRealism – A. Blazetti, R. Rossellini and others is conducted.

В українському й радянському кінознавстві впродовж багатьох 
десятиліть існує думка про зв’язок між кінематографічною спад
щиною Олександра Довженка та італійським неореалізмом. Про
понована стаття має на меті охарактеризувати обґрунтованість 
такої думки на підставі аналізу відповідних публікацій і фільмів, 
окреслити важливі аспекти італійської рецепції фільмів Довженка 
та ввести у вітчизняний науковий обіг доречні факти й імена. 

Серед авторів спогадів і статей про творчість Довженка, ви
даних в Україні, присутні кілька італійців. Саме їхні публікації 
є документами, які підтверджують концепцію впливу мистецтва 
Довженка на італійський неореалізм. Дехто з цих авторів знаний 
у нашій країні, як от кінокритик, історик кіно і режисер Карло 
Лідзані (1922–2013), чиї фільми демонструвались в різні десяти
ліття у вітчизняному прокаті («Небезпечно, бандити!» (Achtung! 
Banditi!, 1951), «Повість про бідних закоханих» (Cronache di poveri 
amanti, 1953), «Площа СанБабіла о 20 годині» (San Babila ore 20: 
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un delitto inutile, 1976) та ін). Деякі імена – як от Роберто Манет
ті  – відсутні навіть в італійських інформаційних ресурсах про 
кіно. З радянської публікації відомо лише, що Манетті друкував
ся в газеті «Чінема нуово». Значення їхніх текстів про Довженка 
рівною мірою важливе. Хоча є велика спокуса робити висновки 
про впливи Довженка на італійське кіномистецтво на підставі 
власне порівняльного аналізу фільмів, такий підхід потенційно 
провокуватиме хибні результати. Тематичний спектр, стильо
ві особливості, метод роботи з акторами італійських режисерів 
можуть бути як наслідуванням мистецьких прийомів Довжен
ка, так і збігом, зумовленим об’єктивними причинами. Світове 
кіно мистецтво, подібно до науки, розвивається паралельно. І так 
само, як наукові відкриття іноді відбуваються майже одночасно 
у кількох країнах, різні національні кінематографії можуть синх
ронно виходити на новий художній рівень. Для прикладу згадає
мо зняту за рік після «Землі» (1930) Довженка і присвячену долі 
селян стрічку предтечі неореалізму Алессандро Блазетті (1900–
1987) «Землямати» (Terra madre, 1931). Попри близькість теми і 
навіть назви, ці дві картини створювались абсолютно незалежно 
одна від одної. Автор «Словника італійського кіно від 1930 до на
ших днів» (1993) історик кіно Роберто Поппі (1947) у статті про 
Блазетті згадує про контроверсійні ідеї критики, яка з одного 
боку розглядала митця як продукт культури фашизму, а з іншо
го вважала його отруєним впливом радянського німого кінема
тографу. В дужках Поппі запитує: «але звідки Блазетті знав той 
кінематограф?» [9, с.  38]. У  радянській кінознавчій літературі, 
починаючи від Кінословника, також присутні твердження про 
вплив Довженка на Блазетті, помітний зокрема у його стрічці 
«Сонце» (Sole, 1929), про що нібито останній сам висловлював
ся. Сам Блазетті називав тільки двох кіномитців, які справили на 
нього значний вплив у 1920х: Ф. Мурнау та К. Відора. На момент 
виходу «Сонця» і «Землі матері» італійський режисер не бачив 
жодного фільму Довженка. Проте навіть побіжне порівняння 
згаданих творів Блазетті із «Землею» дає підстави стверджувати, 
що обидва митці рухалися в спільному напрямку. Обоє працю
вали з непрофесійними акторами, оспівували людину і природу, 
тяжіли до хорального портретування людського буття. 

У 1932 році шедевр Довженка «Земля» (1930) було представле
но від СРСР у конкурсній програмі першого в світі міжнародно
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го кінофестивалю у Венеції. Від цієї події бере відлік знайомство 
італійської кіноспільноти з художнім світом українського митця. 
У статті «Чого навчає Довженко» Карло Лідзані і кінокритик Мас
сімо Міда (1917–1992) фіксують враження від перегляду «Землі»: 
«Цей фільм приковував до себе увагу своєрідною побудовою сю
жету, чистою лірикою, глибиною змісту і душевних переживань 
героїв» [3, с. 111]. Звернення до теми природи і землі як основ люд
ського буття виявилось співзвучним тогочасним художнім пошу
кам італійської кінематографії. Блазетті, чия короткометражка 
«Ассізі» також демонструвалась тоді в програмі фестивалю, був 
захоплений українським епосом. Римлянин за походженням, він 
лишався містянином, фільмуючи стрічки про селян. Довженкова 
«Земля» справила на італійця враження передусім органікою осяг
нення буття людини, яка обробляє землю. Блазетті також поло
нив революційний пафос Довженка, вельми близький наявному 
у тогочасних ідеологів Італії задумові виснувати походження фа
шизму від революційних визвольних звитяг доби Рісорджіменто. 
Тож Карло Лідзані цілком слушно знаходить вплив Довженка у 
визнаному одним з кращих творів Блазетті фільмі «1860. Тисяча 
гарибальдійців» (1860. I Mille di Garibaldi, 1934), знятому вже після 
знайомства автора із «Землею». 1860 рік був вирішальним у про
тистоянні воєнній експансії Бурбонів і боротьбі за проголошене 
навесні 1861го об’єднання Італії. Картина Блазетті – масштабна 
історична драма, знята за участі непрофесійних акторів, мешкан
ців місць, де розгортаються події. Головний герой картини – га
рібальдієць Кармелідду, зіграний Джузеппе Гуліно, типажно дуже 
подібний до Василя у виконанні Семена Свашенка.

Лідзані і Міда підкреслюють: «Незважаючи на те, що вплив 
“Землі” проявляється приховано (хочеться навіть сказати таєм
но), його, проте, відчували всі, в  кого були очі, щоб побачити, 
і розум, щоб мислити. Цей фільм прикував до себе увагу своє
рідною побудовою, чистою лірикою, глибиною змісту і душевних 
переживань героїв» [3, с.  111]. Серед митців, чиї художній по
шуки суголосні Довженкові, автори називають Дж. Де Сантіса, 
В. Де Сіку, Ч. Дзаваттіні. На думку Лідзані і Міди, добре засвоєні 
уроки Довженка відчуваються передусім у творчості Росселліні. 
Вони наводять фільм Росселліні «Пайза» (Paisа, 1946), визнаний 
одним з вищих досягнень неореалізму, як приклад художнього 
впливу Довженка, особливо відчутного в останньому епізоді. 
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Міда входив до потужного складу сценаристів «Пайзи» – разом 
із Клаусом Манном, Федеріко Фелліні, Серджо Амідеї, Роберто 
Росселліні і Васко Пратоліні. Він також був асистентом режисе
ра. Як інсайдер процесу створення фільму Массімо Міда цілком 
міг знати джерела натхнення й інтенції Росселліні, про які той не 
залишив власних свідчень. 

«Пайза» («Земляк») багато в чому співзвучна Довженковій 
«Битві за нашу радянську Україну». Росселліні тут жертвує ін
дивідуальною репрезантацією задля відтворення великої карти
ни, головними означниками якої є: колективний досвід, загальна 
диспозиція, почуття географічного маршруту, яке стає реальним 
моральним сходженням, свідоцтвом колективного порятунку. 
Лідзані зазначає особливо відчутний вплив Довженка в остан
ньому епізоді «Пайзи». Певною мірою таку ідею підтверджують 
міркування Росселліні про автобіографічний характер цього епі
зоду, який фактично повторює хід думок Довженка про творчий 
процес, коли пише: «Потім “Пайза”. Говорили, що кращий епізод 
фільму – заключний: дельта По, вода, зарості комишу. І дивува
лись, як це я так добре зрозумів цю область Італії. Та ж я про
вів у цих місцях багато років свого дитинства. З цих країв була 
моя мати. Я їздив туди на полювання і рибалку» [2, с. 188]. У цих 
словах відчувається суголосність сприйняття рідної природи 
італійця Росселліні й українця Довженка з його нескінченною 
залюбленістю в зачаровану Десну. Постать Діда, який розсуває 
руками комиші, вирушаючи на пошуки духовних скарбів Украї
ни у «Звенигорі» викликає те ж щемливе почуття близькості й 
водночас недосяжності золотої доби нації, яке пробуджують 
мандри італійських партизан у комишах дельти По із тілом за
гиб лого за звільнення країни від фашизму побратима, чиє тіло 
слід поховати навіть під шквалом ворожих куль. Бо в цьому ри
туалі дає себе знати незламний дух Італії.

Лідзані й Міда так підсумовують роздуми про «Пайзу»: «Як 
це не парадоксально, фільм, складений з розрізнених епізодів, 
зреш тою постає найціліснішим творінням режисера. Крім того, 
загальна лінія оповіді пролягає крізь воєнні події і крізь актуаль
ні вставки, вкадровані між подіями. Образний стиль зумовлений 
сповненим співчуттям поглядом режисера, який твердо формує 
цілісний образ фільму. Мистецьку ідеологію Росселліні нади
хає гуманізм і одухотвореність, та його погляд на життя трагіч
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ний і сухий, він демонструє здатність захоплювати і фіксувати 
унікаль ність реальності». 

Основні положення статті «Чого навчає Довженко» базують
ся на мистецькій інтуїції авторів і їхньому професійному досвіді 
й відображають наявну в італійському кінознавстві концепцію 
художнього зв’язку між творчістю О. Д. і неореалізмом. Та слід 
зважати і на інші підходи до теми впливу О.  Д. на італійський 
неореалізм. Наприклад, один з дослідників цієї художньої течії в 
кіно мистецтві Адріано Апра (1940), який також є автором кількох 
праць про творчість Р. Росселліні, в розмові з автором пропонова
ної статті висловив сумніви щодо «прямого чи опосередкованого 
зв’язку між фільмами Довженка і неореалізмом». Якщо стосовно 
прямого зв’язку Апра може мати рацію, то відносно опосередко
ваного вочевидь помиляється. Зокрема коли йдеться про стильо
ву специфіку творів українського майстра й неореалістів.

Оглядач газети «Чінема нуово» Роберто Манетті у нарисі «Са
мобутній майстер» виокремлює особливості стилю Довженка в 
«Арсеналі»: «Згадаймо, наприклад, його довгу паузу, що виникла 
на екрані після епізодів демобілізації і катастрофи поїзда. Чу
дові приклади таких пауз, миттєві стани цілковитого мовчання 
ми знаходимо також у “Землі” та в наступних творах. Довженко 
часто вдавався до цього прийому. Швидкий ритм попереднього 
епізоду раптово змінюється повною нерухомістю, моментом за
лізничної катастрофи. Швидкий рух і повний спокій контраст
но відтінюють один одного» [1, с. 41]. У статті «Ліричний епос» 
Манетті зосереджується на осмисленні образної мови Довженка: 
«Образи осяяних сонцем степів, білявих від пишної рослиннос
ті, прикрашених соняшниками, образи “землі”, неозорих нив, що 
розкриваються під плугом, – так Довженко використав природу 
уперше в історії радянської кінематографії (і в цьому – одна зі сто
рін його новаторського стилю). Саме з того часу природа стала іс
тотним творчим елементом кіно, тому що вона розкрита у зв’язку 
з людиною, з її життєвою драмою, тому що вона своїми формами 
підкреслює дію і розкриває свою власну, безмежну і могутню кра
су <...> Від предмета до символу, символу до ідеї – все у Довженка 
має свій логічний, образний розвиток і у своїй єдності втілює аб
солютні ідеї в їхньому закономірному розвиткові» [1, 56].

Цій особливій образній мові Довженка виявляється органіч
но суголосним художнє рішення фільму братів Паоло (1931) і 
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Вітторіо Тавіані (1929–2018) «Ніч святого Лоренцо» (La notte di 
San Lorenzo, 1982), відзначеного гранпрі журі 35го Каннського 
МКФ. Події картини відбуваються у провінції Тоскани (яку іта
лійці називають садом Італії) в 1944 році напередодні і під час 
звільнення Італії від німецьких окупантів американськими вій
ськами. Члени компартії брати Тавіані, які втім чітко відмежову
вали італійський комунізм від радянського, не приховують влас
ної залюбленості в естетику Довженка, змальовуючи пшеничні 
поля, сади Тоскани, селян, чия мирна праця безсила протистояти 
хаосові війни. Режисери в одному з останніх епізодів фільму вда
ються до алюзії на «Землю»: коли на очах сільського адепта фа
шизму партизани розстрілюють його п’ятнадцятирічного сина, 
який разом з батьком винищив чимало земляків, очманілий від 
відчаю й ненависті фашист вгвинчується головою в землю, по
вторюючи добре відому сцену з Хомою.

Значний інтерес італійської критики привернув до себе фільм 
«Мічурін» (1948), у  якому Довженко зосередився на темі саду, 
близькій художньому світові Італії. Слід зазначити, що в жовт
ні 1948  року Радянський Союз представив у Римі програму 
своїх фільмів, до якої зокрема увійшли свіжі стрічки винятко
во російського виробництва: «Сказання про землю Сибірську» 
І. Пир’єва, «Російське питання» М. Ромма, «Старовинний воде
віль» І. Савченка, «Сільська вчителька» М. Донського та ін. Але 
«Мічуріна» до програми не включили. Та відсутність фільму 
Довженка в Римі не завадила одному з провідних італійських 
кінокритиків Каллісто Козуличу (1922–2015), оприлюднити на 
шпальтах журналу «Чінема» захоплений відгук на «Мічуріна», 
якого він визнає «одним з найважливіших повоєнних фільмів». 
Козулич розглядає вплив ейзенштейнової теорії відчуття кіно 
на кінематограф Довженка і приходить до висновку: «Довжен
ко вільно інтерпретує міркування Ейзенштейна із тим здоровим 
глуздом, який завжди його вирізняв і який, на відміну від автора 
“Панцерника Потьомкіна”, ніколи не дозволяв випускати з поля 
зору проблему людини з її борнею» [6, с. 136]. Козулич вважає 
«Мічуріна» доволі складним екранним твором, та не поспішає 
висловити остаточного вердикту: «Постановкою “Мічуріна” 
Дов женко встановив нову дату радянського кіно. Наступні роки 
та більш зріла рефлексія скажуть нам, чи труднощі сприйняття 
надають його фільму титул екстремального авангарду» [6, с. 138].
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Упродовж наступних років радянська пропагандистська ма
шина фактично вилучила з показів у європейських країнах укра
їнські фільми і твори Довженка. Зокрема, до великої презентації 
радянського кіно, проведеної у 1958 році в Римі, де було показано 
півтора десятка стрічок (серед них –дев’ять із ретроспективними 
назвами), не ввійшов ані Довженко, ані Україна як така. Важли
во, що в огляді цього фестивалю радянських фільмів у журналі 
«Б’янко е неро» кінокритик Леонардо Аутера декілька раз назвав 
Олександра Довженка одним з провідних радянських режисерів.

Лише після смерті майстра радянське керівництво двічі до
зволило представити за кордоном постановки Ю.  Солнцевої 
за сценаріями чоловіка: «Поему про море» (1958) показано у 
французькому прокаті, а «Повість полум’яних літ» (1961) пред
ставлено в конкурсній програмі Каннського МКФ. Класик іта
лійської критики Уго Казірагі (1921–2006) відгукнувся на канн
ську прем’єру «Повісті» на сторінках газети італійської компартії 
«Уніта» статтею під назвою «Довженко на світі один», вже з пер
ших рядків вшановуючи українського режисера словами: «Сьо
годні в палаці кіно на Круазет повіяло подихом величної поезії 
Довженка, і це відразу підняло загальний рівень кінофестивалю». 
Казірагі визначає «Повість» як «поетичний згусток на теми війни 
й миру». Попри наявні у фільмі, знятому після смерті майстра, 
прорахунки критик відзначає, що лише Довженко був спромож
ний оспівати Землю як «найпрекраснішу з планет» і переконати 
глядача в цій істині «за допомогою психологічної правдивості 
образів» [1, с. 141].

У добу незалежності України ретроспективи фільмів чи окре
мі роботи Довженка було представлено на кількох італійських 
кінофестивалях, серед яких  – МКФ у Таорміні, МКФ у Трієсті, 
МКФ у Порденоне, МКФ у Барі та ін. Навіть експресогляд архі
вів провідних італійських кіновидань і видань з присвяченими 
кіно сторінками дозволяє стверджувати, що в кожному з них є 
десятки згадок про мистецтво Довженка. Весь цей велетенський 
масив інформації про майстра українського кіномистецтва по
требує опрацювання.

Навіть наведені в нашій статті основні ідеї італійських кіно
митців і кінокритиків засвідчують серйозний інтерес до твор
чості Олександра Довженка. У  1973  році в Мілані було видано 
італійською мовою «Повість полум’яних літ» з передмовою 
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В. Шкловського під редакцією кінокритика і психоаналітика Ум
берто Сільви (1943). Найавторитетніша в Італії Енциклопедія 
кіно Треккані містить розлогий аналітичний нарис мистецької 
долі і місії Довженка [5]. Керівництво СРСР намагалось примен
шити роль О. Довженка в розвитку світового кіномистецтва, не 
допускаючи його твори на міжнародні кіноогляди, а самому мит
цеві забороняючи виїзд до інших країн. Проте у ХХ ст. провідні 
італійські дослідники кіномистецтва – Уго Казірагі, Карло Лідза
ні, Тулліо Кезич, Каллісто Козулич та ін. – неодноразово зверта
лись до вивчення фільмів майстра, специфіки його авторського 
стилю, знаходячи зв’язок його художнього світу з італійським 
неореалізмом. 
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Олена Зінич 
(Київ)

БАлетнА реформА миколи фореггерА: 
Пошуки нових форм синтеЗу

У статті репрезентовано дослідження творчого методу Миколи Форегге
ра, який залишився в історії театру (зокрема балетного) як винахідник нових 
можливостей інтеграції та синтезу різних форм і жанрів театрального мис
тецтва, нових форм танцювальнопластичного руху.

The investigation of Mykola Foregger creative method is represented in the ar
ticle. He has left in the theatre history (especially ballet one) as an inventor of new 
possibilities of integration and synthesis of various forms and genres of theatre art, 
new forms of dancing and plastic movement.

Видатний французький хореограф Моріс Бежар справедливо 
називав ХХ ст. добою танцю, настільки багатим на талановитих 
танцівників і хореографів, на унікальні відкриття у сфері танцю
вального мистецтва виявилося минуле століття. 

Однією з унікальних фігур у балетному мистецтві ХХ  ст. 
був Микола Фореггер, життя і творчість якого впродовж 1929–
1936 років були тісно пов’язані з Україною, з українським музич
ним опернобалетним театром 1. М. Фореггер залишився в історії 
театру (зокрема балетного) як винахідник нових можливостей 
інтеграції та синтезу різних форм і жанрів театрального мистец
тва, нових форм танцювальнопластичного руху, що мали відпо
відати реаліям нового часу.

Парадоксально, однак М.  Фореггер, не маючи спеціальної 
театральної освіти, зміг освоїти цілу низку театральних профе
сій – від театрального режисера до балетмейстера, театрально
го критика і навіть художника театру 2. І вже в його перших ре
жисерських спробах 3 убачаються стрижневі риси майбутнього 
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творчого методу – застосування прийомів ексцентрики, гротес
ку, сатири.

Вважаючи театр (у його звичному розумінні) застарілим мис
тецтвом, М.  Фореггер намагається привнести у власні поста
новки агітаційний зміст, який би відповідав революційній добі. 
У пошуках нових форм театру, найбільш відповідних часу, ми
тець звернувся до жанру мюзикхолу, похідного від цирку, бала
гана, ярмаркового театру, майданних видовищ, а точніше, – до 
«агітхолу» (термін Йосипа Бріка), масового жанру, розрахова
ного на «низи» [див.: 3, с. 4].  

З учнів студії Театру сатири, де він викладав, М. Фореггер ор
ганізував власну акторську майстерню  – Мастфор (скорочено), 
а основним лозунгом свого мистецтва, розрахованого на масово
го глядача, він проголосив: «Время рассыпанность авангарда сме
нить слитным строем армии, проходящей завоеванную страну. 

Нужна команда, нужны приказы. Они уже раздаются:
“Биомеханика,
Точность, простота и целесообразность.
Учись у машин! Производи! Не акай!”» [17, с. 10].

Характерно, що перші театральні опуси Мастфора нагадували 
капусникипародії на тодішні театри – академічні («акі»), Боль
шой і Художній театри, а також «ліві» – Перший театр РРФСР під 
керівництвом Вс. Мейєрхольда і Театр революційної сатири (Те
ревсат). А вже в наступній програмі М. Фореггер та його одно
думець драматург Володимир Масс уперше в одноактних віршо
ваних буфонадахпарадах вивели на театральну сцену непманів, 
торговок, партбюрократів, інтелігентівбалакунів. Фактично, це 
вже була спроба створення театру політичної сатири.

Основними виразними засобами режисури М. Фореггера, за 
словами театрального критика П. Маркова, були акробатичність 
акторів, поєднання різноманітних, несподіваних, гострих прийо
мів в акторській грі, насичення вистави танцями й співом: «Він 
будує спектакль так само, як більшість сучасних майстрів сцени – 
на русі», а «рухи і танці він підглядає в сучасної вулиці» [10, c. 52]. 
Однак побутові рухи М. Фореггер використовував тільки як по
штовх до створення «ексцентрично гіперболізованого руху» [18, 
c. 135], на що звернув увагу анонімний критик: «Про ексцентризм 
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тепер говорить багато хто, однак, фактично один Фореггер за
твердив його як самоцінний та самодостатній фактор» [11, с. 16]. 
Проте це була не «урбаністична» ексцентрика з її протестом про
ти знеособлення життя великого капіталістичного міста, а  екс
центрика як зброя сатиричного осміювання всього застарілого, 
того, що заважає утвердженню нових, прогресивних форм буття.

Оскільки мрії про нове життя молодої країни були пов’язані з ін
дустріалізацією, тож і в театральному середовищі, замість звичних 
термінів «театр», «студія», стали популярними виробничі терміни 
«фабрика», «майстерня». І самий театр, який усе більше наближався 
до видовища, зрозумілого широкому колу глядачів, став нагадува
ти виробництво. На сценічних майданчиках сценографи будували 
складні технічні конструкціїагрегати, актори чіткістю рухів відтво
рювали роботу машин, верстатів тощо.

Драматичний театр активно включав у постановки музику, 
танець, а також елементи та виразні засоби циркового мистец
тва, акробатики, естрадного ревю, запозичуючи в них стрімку 
динаміку руху, пластичність форм, активний сценічний рух. 
Симптоматично, що танці у драматичних виставах «лівих» теат
рів виконували самі акторами, які, удосконалюючись, згодом 
ставали танцівниками.

Змінювалася і система підготовки, тренажу акторів. М.  Фо
реггер навіть створив власну систему фізичного тренування  – 
«тафіятренаж», яка була своєрідним поєднанням теорії Р.  фон 
Лабана і біомеханіки Вс.  Мейєрхольда. Принагідно зауважимо, 
що М. Фореггер не заперечував класичний балетний тренаж, од
нак був проти естетики класичного балету. 

В акторській трупі М. Фореггера, яку формували талановиті 
молоді актори, танцівники, спортсмени (серед інших, до трупи 
був зарахований канатоходець Ф. Кнорре, який став згодом відо
мим письменником), активно вивчали танець і різні форми сце
нічного руху  4, чий динамізм, як уважали тоді, найбільш точно 
міг відтворити динамізм епохи. М. Фореггер, жартуючи, ствер
джував, що «танцювальність країни та епохи  – ознака їх по
тенційності»  [16, с. 38], апелюючи до розвиненої танцювальної 
культури Давньої Греції, доби італійського Ренесансу та епохи 
Великої французької революції.

Наприкінці 1921 року М.  Фореггер почав роботу над буфо
надою «Хорошее отношение к лошадям» (назва одного з віршів 
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В. Маяковського 5), де гостросатирично пародіювалося міщан
ство, спокуси непу, а персонажами були безпритульні, міліціо
нери, торговки, обивателі. Загалом зміст буфонади, як зазначив 
критик А.  Абрамов, був досить простим: «Остроумная комби
нация сатирических и пародийных моментов, великолепные по 
своей едкости и злободневности реплики, меткие сатирические 
выпады... Павшая лошадь становилась звеном, остроумно соеди
няющим ряд сценических положений» [1].

Друге відділення М. Фореггер побудував як пародію на захід
ний мюзикхол  6. Більшість номерів була поставлена на музику 
танців збірки «Сучасні танці під джаз» у фортепіанному перекла
ді, подаровану М. Фореггеру Й. Бріком. Для танцювальних номе
рів довелося навіть спеціально набирати виконавціввипускників 
танцювальних студій. Найбільш яскравим, навіть екстравагант
ним, став номер «Муккі аус Кентуккі», що викликав сенсацію і 
блискучопародійною хореографією західних танців, здійсненою 
М. Фореггером, й артистичним виконанням актриси синтетично
го обдарування Л. Семенової 7, що вразило глядачів «технічно за
вершеною передачею ексцентричного плясу, засвоєнням самого 
стилю, самої повадки танцівниці подібного роду» [8, с. 11]. Однак 
справжній фурор викликав незвичний сценічний костюм танців
ниці, зроблений С. Ейзенштейном з підручних матеріалів, які, за 
відсутністю коштів на декорації та оформлення вистав, приноси
ли з дому самі артистами. Костюм «... складався з великої шляпи, 
маленького корсажа та юбкиабажура – величезного дротяного 
каркаса, що висів на різнокольорових стрічках» [18, с. 137]. Такий 
екстраординарний підхід С. Ейзенштейна до вирішення сценіч
ного костюма був розтиражований багатьма послідовниками.

Фактично, М. Фореггер у процесі постановки танцювальних 
номерів винайшов універсальну формулутріаду ексцентрично
го танцю, що об’єднує примхливу за ритмом, інтонаційноіро
нічну джазову музику, «гротескове переломлення рухів побуто
вих танців та умовно вирішений костюм» [18, с. 137], і яка буде 
«працювати» надалі не тільки в М. Фореггера, а й у творчості ін
ших балетмейстерів. 

Для другого варіанта «Хорошего отношения к лошадям»  – 
«Улучшенное отношение к лошадям» – М. Фореггер створив тан
цювальний номер «Твербуль» (скорочення від Тверського буль
вару; композитор А. Зуєв), де надзвичайно точно було підмічено 
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й ексцентрично посилено в танці жести, рухи, ходу, міміку, ма
неру розмовляти обивателів Тверського бульвару – колишнього 
кавалериста, а нині – шофера, його дами – дівиці з бульвару та ін. 

Парадоксально, що М. Фореггер створював танці, не маючи 
спеціальної освіти й не володіючи балетною термінологією. Про
те він умів дати точну підказку щодо задуму танцювальної ком
позиції, основного малюнка, мізансценування, вичерпно точно 
сформулювати творчі завдання, завдяки чому танцівники самі 
знаходили відповідну пластику рухів, жестів, поз. 

М.  Фореггер усе більше захоплювався постановкою танцю
вальних номерів, які мали великий успіх у глядача і схвальну 
оцінку в критиків. Так, А. Черепнін зазначив: «Фореггер – это та
лантливо... Его танцевальный мазок груб, неожидан, мускулист, 
конструктивен, движение берется им широко, во всей полноте: 
швырять, так швырять, падать, так падать. И оттого его танцы 
приобретают большой интерес грубых по форме, но своеобраз
ных по заостренности композиций» [8, с. 11]. 

Наприкінці 1922 року М. Фореггер створює свої славнозвісні 
новаторські «Механічні танці». Журнал «Зрелища» не без гумо
ру зазначив: «13 февраля 1923 года – день, который – хочет, не 
хочет, но не сможет не отметить старушка хореография. В этот 
день ... Фореггер показал свои “Механические танцы”» [цит. за: 
18, с. 139].

Симптоматично, що, хоча ідею створення «Механічних тан
ців» М. Фореггер запозичив у поета Валентина Парнаса (який, 
між іншим, привіз її з Франції, з Парижа, так само, як і джаз), 
саме М. Фореггер відчув «величезний вплив механізму як акто
ра» [19, с. 9] та його роль у створенні пролетарського мистецтва 
майбутнього як «виробничого мистецтва».

Перша фореггерівська спроба створення звукової машини 
з’явилася в пантомімі «Потяг», візуалізованій за допомогою зна
йомих мастфорівських персонажів – «жінки у шкірянці», безпри
тульника, торговки з базару та ін. Після першого дзвінкасигналу, 
перед відходом потяга, на сцені з’являлися начальник станції та 
машиніст, а також пасажири. Начальник станції сварив за щось 
машиніста, у той самий час безпритульник крав хліб у торгов
ки. Інші пасажири, жінка у шкірянці втручалися в конфліктну 
ситуацію. Після третього дзвінка потяг мав від’їжджати. Жінка 
закурювала цигарку й поспіхом входила у вагон, за нею – решта 
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пасажирів. Усі учасники пантоміми, поклавши руки на плечі тих, 
хто стояв попереду, один за одним, ставали в ряд на листи заліза, 
потяг різким ривком під перший перестук чечітки рушав з місця. 
Далі відбувалося поступове прискорення потяга: рівномірний 
рух подекуди переривався збоями на стику рейок – «чечітка пе
реривалася синкопами». Поступово гасло світло, зпід коліс ви
літали іскри (це помічник режисера по ходу дії роздавав акторам 
запалені цигарки): «Виникала ілюзія потяга, що гуркотів уночі і 
мчав “по нерівній російській дорозі”» [13, с. 15].

У наступній постановці – «Танці машин» – М. Фореггер за
думав візуалізувати образ машини та її рух у пластичній ком
позиції, яка б давала «навик у засвоєнні та оволодінні ритмом... 
таким необхідним в усіх трудових процесах» [16, с. 45]. Для му
зичного супроводу «Танців машин» М. Фореггер спеціально ви
найшов звуконаслідувальний шумовий оркестр. Після свистка 
на сцену вибігали учасники, одягнені в однаковий робітничий 
спецодяг. Усі вони шикувалися в ряд, «ніби парад молодих, доб
ре... тренованих фігур» [18, с. 140].

Після наступного свистка актори створювали складну багато
рівневу піраміду, яка своїми абрисами нагадувала велетенську 
машину, що майже одразу «оживала» й починала працювати. 
Як згадувала Л. Семенова, одна з виконавиць «Танців машин», 
«...у нас за кулисами был собран целый ассортимент битого стек
ла, металлических предметов и тому подобного инструмента. 
Рычаги – согнутые в локтях руки – двигались, ...тела равномерно 
раскачивались, как машина на заводе... грохотанье и жужжание 
за сценой помогали возникновению иллюзии» [13, с. 15].

М. Фореггер, не обмежившись відтворенням образу машини 
в цілому, домігся втілення у пластиці руху її окремих частин і де
талей. Так, «... робота трансмісії втілювалася двома чоловіками, 
які стояли за три метри один від одного, та щільним ланцюгом 
дівчат, що рухалися навколо них дрібними кроками, подібно до 
стрічки транспортера. Для зображення пилки була обрана особ
ливо гнучка дівчина. Її тримали за руки та за ноги і розкачували 
в сильно вигнутій позі. Іноді в номер підключали показ роботи 
цілого “ковальського цеху”, де працювали молотки різних роз
мірів: від маленьких (зап’ясті рук) і до пневматичного молота – 
перевернутої вниз головою дівчини, яку рівномірно опускали та 
піднімали, ніби вдаряючи молотом по ковадлу» [18, с. 140].
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Механістичночіткий характер рухів виконавців, повна від
сутність емоцій, уніфікація та нівелювання індивідуальності 
акторів працювали на створення узагальненого образу «яко
гось могутнього організму, що сприймався глядачами 20х ро
ків як символ технічного прогресу молодої Радянської держа
ви» [18, с. 140].

Завдяки М.  Фореггеру, захоплення «Танцями машин», успіх 
яких був шалений, поширилося країною. Сам автор відтворював 
у пластиці руху все нові й нові трудові процеси різноманітних 
механізмів і машин, варіюючи та переставляючи окремі епізоди. 
Головне, М. Фореггеру завжди вдавалося створити цілісну ком
позицію, побудовану на принципі динамічного крещендо плас
тично зримого образу потужної машини. 

«Танці машин» ставили різні балетмейстери в танцювальних 
студіях «Синіх блуз». Видатний радянський балетмейстер Федір 
Лопухов також неодноразово вводив у хореографічну партиту
ру своїх вистав пластику виробничих процесів і рухів. Так, при 
постановці балету «Болт» Д. Шостаковича, у 1931 році, Ф. Лопу
хов увів т. зв. виробничі танці, які пластично відтворювали рух 
різно манітних механізмів – трактора, підйомного крана, ткаць
кого станка. Як зазначала сучасна критика, «один з них – “ткаць
кий станок” – справляв сильне враження навіть у порівнянні із 
знахідками Фореггера» [див.: 5, с. 199] 8. 

До «Танців машин» звертався також хореограф Ігор Моїсеєв, 
який використав їх у своїй сюїті «День на кораблі» 9.

Однак доволі швидко інтерес до «Танців машин» згас. Час ви
магав нових, більш складних, танцювальних форм, адже «Танці 
машин» були радше своєрідними акробатичногімнастичними 
вправами, «пластичним досвідом конструктивізму», в якому 
живі тіла уподібнювалися «уніфікованим геометричним фор
мам» [18, с. 140]. 

Поступово, освоївши з танцівниками Мастфора складну тех
ніку підтримок, М. Фореггер свій  творчий потенціал спрямував 
на пошуки нових форм танцювальної естрадної мініатюри, на 
шляхи ускладнення дуетного танцю. У квітні 1923 року, в рамках 
Двадцятирічного ювілею театру Вс. Мейєрхольда, на сцені Боль
шого театру М. Фореггер репрезентував танцювальну мініатюру 
«Прогулянка, пристрасть, смерть»  – хореографічний парафраз 
чаплінівської теми щодо поневірянь «маленької людини» в захід
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ному суспільстві: «Із цього номера розпочалася кінотрадиція ра
дянської танцювальної естради» [18, с. 141] 10. Ідеться не тільки 
про суто технічні прийоми, запозичені з мистецтва німого кіно 
(використання крупного планузупинки дії, відтворення нових 
технічних форм трансформації руху – прискореного або ж упо
вільненого (рапід), прямого і зворотного, а також різноманітних 
трюкових форм та ексцентрики). 

Надзвичайна музикальність, акцентована ритмічна пруж
ність пластичного образу героїв Чарлі Чапліна слугували благо
датним матеріалом для їхньої хореографічної розробки на тан
цювальній естраді, що блискуче продемонстрував М. Фореггер 
у мініатюрі «Прогулянка, пристрасть, смерть», створеної ним на 
музику композитора Б. Бера 11.

Надалі, у зв’язку з кризою агіттеатру, М.  Фореггер намагав
ся шукати нові теми й танцювальні форми. Так, у відповідь на 
звинувачення в «американізмі», він створив для Л.  Семенової 
сольний танець «Будбіг» (біг кінноти, словосполучення, вигада
не самим М. Фореггером), присвячений Буддьоному та його кін
ноті – єдина й напрочуд вдала спроба хореографічного втілення 
героїчної теми в зримо пластичному образі наростаючого бігу 
кавалерії 12.

У січні 1924 року театр М. Фореггера перестав існувати через 
пожежу, що знищила всі декорації Мастфора. Ще деякий час тру
па виступала з концертами країною, а сам М. Фореггер працював 
у різних театрах мініатюр і театральних колективах «Синьої блу
зи»  – нового агітаційного театру, який асимілював фореггерів
ські творчі знахідки та прийоми, зокрема композиційний прин
цип динамічного крещендо дії, а також «паради масок». 

Упродовж 1924–1925 років М. Фореггер створив сатиричний 
цикл танців «Америка з Ліговки», у якому представив узагаль
нений пластичний образ ліговської шпани. Як зазначив критик 
В. Блюменфельд, М. Фореггер – за допомогою прийомів ексцен
тричної гіперболізації побутовотанцювального рухів – домігся 
того, що «занепадницькі танці буржуазної Європи» «доведені до 
широкого соціального викриття» [2, с. 18].

Саме ці фореггерівські прийоми ексцентричної гіперболіза
ції танцювальнопобутових рухів широко використовували по
слідовники хореографа  – ленінградський балетмейстер Василь 
Вайнонен (згадаймо його «Прогульників»  13) і Федір Лопухов, 
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який у втіленні образів міщан і непманів у балетах «Червоний 
вихор» і «Болт» безпосередньо наслідував гостросатиричні при
йоми М. Фореггера. Якщо згадати сучасну хореографію, то най
яскравішим прикладом наслідування фореггерівської естетики в 
зображенні радянської дійсності є балет «Майстер і Маргарита» 
(балетмейстерпостановник – Д. Авдиш), поставлений на сцені 
Національної опери України. 

М. Фореггер також творець Червонофлотської танцювальної 
сюїти, традиція якої була продовжена, зокрема, у творчості укра
їнських балетмейстерів М. Болотова й П. Вірського (передовсім 
маємо на увазі масову сцену «Танці моряків» з балету «Кармань
йола» В. Фемеліді, здійсненого ними в Московському художньо
му театрі балету 1932 р.). 

Діяльність М.  Фореггерарежисера в роки його роботи на 
Україні пов’язана перш за все з Харківським театром опери та 
балету, де він упродовж 1929–1934 років був головним режисе
ром і балетмейстером. 

Українське балетне мистецтво зламу 20–30х років минулого 
століття також опинилося на перехресті пошуків нових форм 
синтезу, нової виразності, нової пластичної мови. Це був час 
відмови від загальноприйнятих моделей традиційної балетної 
класики з їх усталеними канонами, своєрідними «штампами» та 
«кліше» – як у виборі сюжетів, хореографічної лексики, так і у 
співвідношеннях двох основних чинників балетного синтезу  – 
музики й руху. Симптоматично, що це прагнення нових шляхів 
розвитку балетного мистецтва позначилося і на творчості хорео
графів, які вже встигли затвердитися у сфері класичного балету.

Це був також час експериментів, пов’язаних з перетворенням 
балету на масове музичне дійство, у  якому б нівелювалися всі 
закони балетної драматургії. Однак, як правило, такі постановки 
були недовговічними або ж навіть залишалися тільки на етапі 
задуму. Така ж участь спіткала й спільний творчий задум М. Фо
реггера і композитора Б. Яновського – широко анонсований на 
початку 1930х років «індустріальний» балет «Дніпрельстан», 
який так і не був здійснений на театральній сцені [див.: 4, с. 7] 14.

На порубіжжі 20–30х років ХХ  ст. М.  Фореггер, який здо
був славу крайньо «лівого» балетмейстера, поставив на Харків
ській сцені (у співавторстві з балетмейстерами В. Литвиненком 
і М. Мономаховим) балет «Футболіст» В. Оранського (на думку  
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М.  Загайкевич, «один з найбільш дискусійних балетів того 
часу»)  [6, с.  96]. А.  Петрицький (художникпостановник «Фут
боліста») вважав цю постановку одним з перших кроків «...  до 
будування нового репертуару, нового стилю оперового і балет
ного театру»: «...потрібен балет... фізкультурне дійство, ритм 
праці і індустрії, які М. М. Фореггер ставив в Москві в “Маст
форі”» [цит. за: 6, с. 96]. Постановку «Футболіста» здійснювали 
в руслі урбаністичних тенденцій того часу щодо зображення на 
балетній сцені життя великого міста. Тож для відтворення ка
піталістичного способу життя – світу «загниваючої буржуазії» – 
широко використовували ритмоінтонації джазу, естетику мю
зикхолу та естрадного ревю, а одним з напрямів пошуку нової 
хореографічної лексики стала сфера сучасних побутових танців, 
таких, як фокстрот, танго, матчіш, чарльстон, чиї ритмопластич
ні елементи цілком природно асимілювалися в загальній естети
ці урбаністичних балетів. 

Саме в цей час М. Фореггер виголосив власне бачення балет
ної реформи. Його хореографічні новації «перебудови» балет
ного мистецтва стосувалися не тільки суто технічних засобів, 
але й змін щодо принципів взаємодії музики і танцю в балетній 
партитурі: 

«1  – вивчення форм сучасного танцю. В  мюзикхолі можна 
відшукати найчіткішу й несподівану техніку: шляхетні принци, 
добродійні феї, злі чарівники, босоногі німфи навряд чи переко
нують сьогодні, потрібні нові темпи.

2 – музика – лише ритмічне тло до танцю. Шопен і барабан
щик – рівноцінні. Бажання ілюструвати музику і схиляти голо
ву перед композиторами  – несвоєчасні: олівець режисерів уже 
пройшовся по Шекспірах та Островських, черга за Скрябіним і 
Чайковським.

3 – життя зумовлює й диктує форми і темпи рухів.
4 – у сучасному танці потрібні простота й економія засобів, 

повне виключення декоративності, вибагливості й штучності.
5 – робітник біля верстата, футболіст у грі вже приховують у 

собі риси танцю, потрібно навчатися вдивлятися в них»  [9].
Балетна реформа М. Фореггера віддзеркалювала загальні тен

денції щодо тотальних змін, експериментів, пошуків, якими було 
відзначено мистецтво балету 20–30х років минулого століття. 
Однак його ідеї щодо зведення «функцій музики до механічного, 
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позбавленого образного змісту ритмічномоторного звукового 
фону» [6, с. 22], які перегукувалися з естетикою західноєвропей
ського мюзикхольного балету (де музика також більше не віді
гравала «першу скрипку» в балетній виставі, віддаючи пальму 
першості іноді навіть парадоксальним хореографічним рішен
ням), були спростовані подальшим розвитком балетного жанру. 
Адже саме музика відігравала вирішальну роль і в новаторських 
пошуках балетмейстерів ХХ ст., і в оновленні балетних форм, ба
летної драматургії, самого жанру балету (ширше – усього танцю
вального мистецтва ХХ ст.): «... музика була запорукою того, що 
зміст балетів стане глибшим», «...а танок не тільки дійовим, а й 
наповненим думкою» [15, с. 217].

У  Харківській опері М.  Фореггер як режисерпропагандист 
«нових тенденцій у балетному мистецтві»  [6, с.  111] здійснив 
постановку балету «Ференджі» («Вогонь над Гангом») Б.  Янов
ського (балетмейстерпостановник – П. Кретов, художниксце
нограф – А. Волненко). Характерно, що період зламу 20–30х ро
ків ХХ ст. відзначений залученням до постановки балетів, окрім 
балетмейстерапостановника, ще й режисерапостановника  15. 
Режисер у процесі постановки балетної вистави мав стежити за 
логікою «відтворення на балетній сцені сюжетної дії», а  також 
добиватися «все ширшого утвердження засад драматизованої 
хореографічної п’єси» [6, с. 111]. 

Що стосується роботи М. Фореггера над постановкою балету 
«Ференджі», то він намагався максимально посилити театральну 
видовищність спектаклю за рахунок зближення балету із жан
ром музичного ревю. Це – уведення в дію видовищних сцен фан
тастичних снів; блискучих картин (у балеті – картина «Європа 
танцює»), що ілюстрували життя імперіалістських паразитів 
поневолювачів індійського народу, вирішених як дивертис
ментні сюїти, насичені естрадносалонними, естрадноджазово 
кабаретковими танцювальними формами  – різноманітними 
фокстротами, чарльстонами, кекуоками, «танками кокаїну». Це 
й уведення у пластику руху елементів гротеска та яскравих форм 
естрадного ревю в характеристиці європейської буржуазії у сце
нах балу в англійського губернатора, підкресленої механістич
ності зображення війська колонізаторів 16.

Задля перетворення складних сюжетних переплетінь, пере
кладу лібрето на мову хореографії, постановники вдалися навіть 
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до залучення «позабалетних» засобів виразності, до розширен
ня меж балету привнесенням елементів інших мистецтв. Як у 
німому кіно, на величезних щитах періодично виникали титри 
для пояснення змісту пантомімних сцен і діалогів. Також, задля 
включення в сюжетний розвиток подій минулого, застосовували 
своєрідні ілюстративні прийоми: на задник сцени проектували 
«світлові картинипанорами». Саме так було вирішено один з 
епізодів, який ілюструвався проекцією картини В.  Верещагіна 
«Британська страта в Індії». В окремі сцени включали словесні 
реп ліки та вигуки. Завдяки автору сценарію М. Борисову, який 
був відомим кінодраматургом, у постановку балету «Ференджі» 
було привнесено багато драматургічних кіноприйомів – швидка 
зміна одного епізоду іншим, їх «кадрування», загальний динамізм 
дії та ін. Загалом, «Ференджі, завдяки яскравій театральності, ви
довищності, втіленню на балетній сцені “нової соціальнозагост
реної тематики”» [6, с. 113] (визвольної боротьби індійського на
роду проти англійських колонізаторів), крізь приз му органічної 
інтеграції елементів різних мистецтв, поєднання нових і тради
ційних балетних форм, довгі роки залишався однією з найре
пертуарніших балетних вистав провідних оперних театрів УРСР 
(Харківського, Київського, Одеського), а  також Тбіліського й 
Свердловського театрів.

М. Фореггер залишив помітний слід в історії балетного театру 
не тільки як творець «Танців машин». Саме він збагатив хорео
графічне мистецтво новими технічнолексичними можливос
тями – пластикою рухів, запозичених з акробатики, цирку, «ма
шинних» мистецтв, повсякденного життя, побутового танцю. 
Йому належать перші спроби втілення живих трудових процесів 
у танцювальних композиціях, перший досвід створення спор
тивного балету на українській сцені. А віднайдені ним принципи 
пластичної візуалізації образу машини, відтворення в танці ру
хів різноманітних механізмів, прийоми ексцентричної гіперболі
зації танцювальнопобутових рухів, які, фактично, стали перши
ми зразками відображення в танцювальних формах радянської 
дійсності, були підхоплені багатьма визначними хореографами 
ХХ–ХХІ  ст. (Ф.  Лопухов, В.  Вайнонен, І.  Моїсеєв, П.  Вірський, 
Д. Авдиш, О. Ратманський та ін). 
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1  Микола Михайлович Фореггер (Грейфентурн) (18.04.1892, Москва  – 
08.06.1939, Куйбишев, нині – Самара) – режисер, балетмейстер, театральний 
критик, художник театру. Народний артист УРСР (1934). Закінчив Київський 
університет Св. Володимира (1915). У 1918–1920х роках керував «Театром 
чотирьох масок» у Москві. 1920 року створив і очолив Мастфор (майстер
ня Фореггера; театр проіснував до 1924  р.), де здійснив низку постановок, 
серед яких – «Танці машин», «Будбіг» та ін. Упродовж 1929–1934 років – го
ловний режисер і головний балетмейстер Харківського театру опери та ба
лету. М. Фореггер здійснив постановки таких балетів: «Машиніст Хопкінс» 
М. Бранда, «Футболіст» В. Оранського (1930, уперше на українській сцені; ра
зом з В. Литвиненком і М. Мономаховим), «Ференджі» («Вогонь над Гангом») 
Б. Яновського (1930; разом з П. Кретовим). 1934–1936 – режисер Київського 
театру опери та балету, де ставив танці в операх. 1937–1938 – головний ре
жисер Ногінського музичнодраматичного театру. 1938–1939 – режисер Куй
бишевського театру опери та балету. 

2 Відомо, що М. Фореггер був напрочуд різносторонньо обдарованою лю
диною, володів кількома іноземними мовами, мав посправжньому енцикло
педичні знання. Так, ще в період навчання в Київському університеті в 1915 
році, він, працюючи над дослідженням французького ярмаркового театру, 
зробив спробу сценічної «візуалізації» (постановки) французьких танців і 
пантомім ХVII–XVIII ст. у власних «стилізованих етюдах». Цікаво, що сучас
ники називали М. Фореггера «європейцем», «американцем» чи то за іноземне 
прізвище, чи то за незвичну, як на той час, зовнішність (видовжене обличчя, 
чіткий профіль і характерні окуляри в роговій оправі – саме такі, як в аме
риканського коміка Гарольда Ллойда), елегантну поставу й особливу манеру 
носити далеко не новий одяг.

3 Першим театром М. Фореггера був «Театр чотирьох масок», організова
ний ним безпосередньо у власній квартирі на вул. Мала Нікітська, де майбут
ній режисер і хореограф мешкав після переїзду з Києва до Москви в 1918 році.

4  Окрім, власне, танцю, вивчали чечітку (її викладав естрадний танців
никчечіточник Ф. Богородський, який виступав під псевдонімом Феррі; зго
дом став художником) і спортивні рухи, зокрема бокс (його викладав май
бутній кінорежисер Б. Барнет).

5  В.  Маяковський часто бував на репетиціях Мастфора і брав активну 
участь у творчих  диспутах щодо доцільності тих чи інших постановочних 
прийомів. А у відповідь на закиди критиків мюзикхольної естетики Маст
фора В.  Маяковський виголошував: «Да, шантан и мюзикхолл. Довольно 
сухой и кислосладкой теревсячины. Дайте нам танцующую идеологию, ве
селую и бурнокаскадную пропаганду, искрящуюся революционную теат
ральность» [12, с. 9–10].

6  Симптоматично, що ця тенденція тяжіння до нової естетики легкого 
жанру мюзикхолу, запозичена з Америки ( згадаймо американський джаз і 
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виступи  «гьорлс» в американських вар’єте) і Західної Європи (назвемо, хоча б, 
відомий мюзикхол «Колізеум» у Лондоні), захопила на той час і мистецтво 
балету (маємо на увазі зарубіжний балет, репрезентований діяльністю «Ро
сійського балету С.  Дягілєва» в Парижі), і привнесла в нього «спрощеність 
художніх прийомів, тяжіння до банальності, тривіальності (не виключаючи й 
шокуючих у цьому сенсі ефектів), а також легковажності, бездумності, непри
критої розважальності...» [7, с. 105]. Нагадаємо, що мюзикхольний напрямок у 
балеті розпочався з прем’єри «Параду» Еріка Саті (автор лібрето – Жан Кокто, 
хореограф – Леонід Мясін, художниксценограф – Пабло Пікассо), здійснений 
1917 року в театрі Шатле в Парижі трупою Les Ballet Russes de Diagilev. Один з 
яскравих представників мюзикхольного напряму в балеті Ф. Пуленк згадував: 
«Постановка “Параду” справді важлива дата в історії мистецтва... Уперше  – 
пізніше це траплялося часто – мюзикхол заполонив мистецтво. Мистецтво з 
великої літери... Деякий час “Парад” незаслужено зневажали, однак тепер він 
зайняв місце в низці беззаперечних шедеврів» [14, с. 56–57].

7 Людмила Семенова, яка в Мастфорі танцювала, співала, виконувала не
величкі ролі, згодом стала актрисою кіно та оперети.

8 На думку дослідниці творчості Ф. Лопухова Г. Добровольської, основна 
«...  відмінність знахідок Фореггера та Лопухова була в тому, що “танці ма
шин” здебільшого були концертними номерами, а “виробничі танці” в “Бол
ті” – частиною цілого балету» [5, с. 199].

9 Сюїта багато десятиліть залишалася в репертуарі Державного ансамблю 
народного танцю СРСР.

10 Неповторний характерний прийом маски, пов’язаний із зображенням 
волоцюги, «маленької людини» – Чарлі Чапліним, широко використовували 
в мюзикхольних постановках трупи С. Дягілєва Les Ballet Russes.

11 Образи «маленької людини» та її поневірянь в умовах капіталістично
го суспільства, створені Чапліним, Патом і Паташоном, Гарольдом Ллойдою, 
отримали пластичний розвиток у багатьох хореографічних постановках на 
танцювальній естраді.

12 Як і «Танці машин», пластична ідея «Будбігу» М. Фореггера була під
хоплена багатьма хореографами. 

13 «Прогульники» В. Вайнонена були чи не найпопулярнішою естрадно
танцювальною мініатюрою 1930х років.

14  Нездійсненими залишилися й балети «4  Москви» (лібрето Бойтлера 
й Аксьонова на музику групи композиторів, серед яких – А. Александров і 
О. Мосолов) і «революційний балет» «Золотий телець» (лібрето В. Рябцева, 
композитор – В. Корденко). 

15  Згадаємо, хоча б постановку балету «Червоний мак» Р.  Глієра (1927, 
Моск ва), у якій брали участь балетмейстери Л. Лащилін, В. Тихомиров і ре
жисер О. Дикий; у постановці «Полум’я Парижа» Б. Асаф’єва (1932, Ленін
град) – балетмейстер В. Вайнонен і режисер С. Радлов; у «Лауренсії» (1939, 
Ленінград) – балетмейстер В. Чабукіані й режисер Є. Каплан.
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16  Ті самі прийоми  – трансформація форм балетної класики, пародій
ногротескне, перебільшене викривлення, експресивнопластичне «окари
катурення» її лексичних основ – рухів, поз, жестів, міміки – активно вико
ристовувалися багатьма хореографамипостановниками трупи С.  Дягілєва 
(Л. Мясіним, Б. Ніжинською та ін.). 
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Єва Коваленко  
(Київ)

ПроБлеми інтерПретАції хореогрАфіЧного 
тексту в БАлетних вистАвАх  

нА сцені нАціонАльної оПери

Стаття присвячена проблемі збереження хореографічного стилю в кла
сичних балетних виставах. На прикладі постановок знаменитого балетного 
танцівника Володимира Малахова в Київському державному хореографічно
му училищі, прем’єри яких відбулися на сцені Національної опери України, 
показано важливість ролі виховання майбутніх артистів балету на шедеврах 
балетної класики.

The article is dedicated to the problem of choreographic style preservation in 
classical ballet performances. By way of example of famous ballet dancer Volody
myr Malakhov stagings at Kyiv State Choreographic School, which premieres have 
taken place on the National Opera of Ukraine stage, the importance of the educa
tion of future actors on the masterpieces of the ballet classics is shown.

Інтерпретація хореографічного тексту в балетній виставі  вклю
чає як режисерський (балетмейстерський), так і виконав ський 
аспект, адже праця артиста балету є активним виконав ством, 
джерелом створення нових сенсів хрестоматійно знайо мого ху
дожнього образу, і дуже часто саме непересічна інди ві дуальність 
артиста стає первинним фактором у створенні художнього обра
зу й балетної вистави в цілому.

Один із таких геніальних артистів  – зірка світового балету 
Володимир Малахов, по праву названий найкращим танцівни
ком ХХ ст., який, так само, як і знамениті Вацлав та Броніслава 
Ніжинські, Серж Лифар, пов’язаний походженням з Україною. 
Володимир Малахов народився в Кривому Розі і почав займа
тися балетом у дитячому гуртку Будинку металургів, де педагог 
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Т. Паршина відразу звернула увагу на унікальні здібності хлоп
чика й порекомендувала батькам віддати його вчитися балету 
професійно. Батьки одночасно подали документи до Москов
ського, Ленінградського та Київського хореографічних училищ, 
і  отримали всі позитивні відповіді. Обрали Московське, що 
 завжди славилося своєю школою чоловічого класичного танцю. 
В. Малахов навчався в класі знаменитого педагога Петра Антоно
вича Пестова, який виховав багатьох прекрасних танцівників – 
В’ячеслава Гордєєва, Миколу Цискарідзе, Олексія Ратманського 
(останній вчився з В. Малаховим в одному класі). Після закінчен
ня училища В. Малахов, який був найкращим випускником, не 
отримав запрошення до Великого театру, бо не мав московської 
прописки, зате Московський театр класичного балету під керів
ництвом Н. Касаткіної та В. Васильова отримав молодого тала
новитого провідного танцівника, який одразу включився у весь 
діючий класичний репертуар. До цього періоду належать і пере
моги В. Малахова на конкурсах: гранпрі Міжнародного конкур
су артистів балету в Варні (1986), І Премія Всесоюзного конкурсу 
артистів балету і балетмейстерів у Москві (1988), І Премія Між
народного конкурсу артистів балету в Москві (1989), гранпрі 
імені Сержа Лифаря Міжнародного конкурсу артистів балету в 
Парижі (1989), І Премія Міжнародного конкурсу артистів балету 
в Джексоні (США, 1990). 

У 1991 році відбулися перші зарубіжні гастролі В. Малахова у 
НьюЙорку, 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 Штутгарт
ському державному театрі, Канадському національному балеті, 
з 1995 – Американському балетному театрі (НьюЙорк), Берлін
ській державній опері, Віденській державній опері. Від 2002 року 
він – директор балету та провідний соліст балетної трупи Берлін
ської державної опери, з 2004 по 2014 рік – інтендант об’єднаної 
трупи Державного балету Берліна, в  якому об’єдналися колек
тиви Берлінської державної опери (Staatsoper), Німецької опери 
(Deutsche Oper) і Комічної опери (Komische Oper). Від 2014 року 
працює в Японії з «Токіобалетом». У 1997 році В. Малахова було 
відзначено премією «Перший танцівник світу» («Божественний») 
Ардані Артист Менеджмент (США) та Премією імені Сергія Дя
гілєва (Перм, Росія), у 1998 отримав Приз міжнародної асоціації 
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 діячів хореографії Benois de la dance, у 2002 – Премію імені Вацлава 
Ніжинського (Монако, Monaco Dance Forum). В. Малахов неодно
разово відвідував Україну: виступав на фестивалях, був членом 
жюрі балетних конкурсів, зокрема конкурсу імені Сержа Лифа
ря знаходив час працювати з талановитою молоддю – проводив 
репетиції і майстеркласи. У  Київській муніципальній академії 
танцю імені С. Лифаря навіть 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  – «Балмаскарад» на музику 
Дж. Верді, «Пахіту» Л. Мінкуса, уривок з балету «Пері» Ф. Бюрґ
мюллера та «Коппелію» Л. Деліба. Всі ці вистави, різні за стилем, 
об’єднує віртуозність та вишуканість хореографічної лексики, 
класична естетика, стилістична єдність. Студенти працювали 
зі складним хореографічним матеріалом і навчилися не тільки 
долати технічні труднощі, а й розуміти складну мову художніх 
образів спектаклю. Сценічна практика має величезне значення 
для учнів, адже, працюючи навіть над маленькою балетною ва
ріацією, майбутній танцівник проявляє себе як артист, а  якщо 
він бере участь у балетній виставі, стає частиною цілісного дій
ства, об’єднаного задумом хореографа, то повинен виконувати 
більш складні режисерські завдання, взаємодіяти зі сценічними 
партнерами, оволодівати специфічними засобами виразності та 
стилем вистави. У передмові до свого підручника «Основи кла
сичного танцю» А. Я. Ваганова писала: «Багато разів мені дово
диться вказувати на те, як поступово підходимо ми до вивчен
ня якогонебудь pas від схематичної його форми до виразного 
танцю» [3, с.  14]. Схематична форма балетного pas – це почат
ковий та необхідний етап його засвоєння, без якого неможли
ве формування каркасу для нарощення технічної майстерності. 
Але однією технікою – кількістю обертань, висотою стрибків та 
батманів – майстерність танцівника не вичерпується. Існує без
ліч нюансів, навіть у виконанні канонічних поз – арабесків, ат
тітюдів, що їх може відчути, а головне – передати, тільки артист, 
з  особливою пластикою та образним мисленням. Володимир 
Малахов наділений унікальними для класичного танцю здібнос
тями, він перетанцював всі провідні партії в класичних балетах, 
у його репертуарі 20 сценічних версій одного лише «Лебединого 
озера». Настав момент, коли артисту стало затісно в тому репер
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туарі, який він блискуче виконував: саме бажання розвиватися 
в творчому плані і стало однією з основних причин його від’їзду 
за кордон. «Якщо б я 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 хо
тів працювати з хореографами, я  хотів танцювати щось нове і 
побачити світ, і ще – працювати на найкращих сценах світу – це 
була моя мрія завжди» [5]. 

В.  Малахов багато працював зі знаменитими зарубіжними 
хореографами, які ставили спектаклі спеціально для нього: його 
пластика цікаво розкрилася в модерних хореографічних сти
лях – відбувся синтез класичної кантилени вишуканих ліній тан
цівника, з  загостреною експресією сучасної хореографії, де він 
провадив 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, музикальність кожної виконаної фра
зи, краса ліній – стає для нього лише способом вираження музики, 
емоцій, образу. Він – тонкий артист, здатний на сцені на глибокі лі
ричні переживання й вишукані артистичні нюанси», – зауважила 
американський театральний критик Ніна Аловерт [1], відзначаю
чи вишукану лірику, співучість плавних ліній, естетизацію витон
ченої краси як риси виконавського стилю В. Малахова [1]. 

Київські глядачі неодноразово могли бачити хореографічну 
мініатюру «Вояж» на музику В. А. Моцарта (балетмейстер Рена
то Занелла), що стала своєрідною візитною карткою знаменитого 
танцівника, де він розкриває цілу гаму почуттів мовою хореогра
фії. Фабула номера проста: молодий герой, повний сил і надій, 
вирушає в далеку подорож. Це його життєвий шлях, де він пізнає 
світ, зустрічає і втрачає друзів, бореться за своє місце під сонцем, 
падає й піднімається знову. Удавана валіза, з якою він із легкіс
тю вирушає в дорогу, стає важкою, сили поступово його покида
ють, 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 повертається 
і йде у темряву. Звичайно, переказ змісту хореографічного но
мера не дає уявлення про виконання Володимира Малахова, 
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його неповторну сценічну індивідуальність. Артист розкриває 
свій суб’єктивний внутрішній образ світу, відбувається мімезис, 
спрямований на особистість, а не на обставини буття. 

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), «Вердібалет: Балмаскарад» 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. Бурґмюл
лера (2010). 

В  останні десятиліття у світовому балетному театрі можна 
спостерігати прагнення до реконструкції автентичних текстів, 
коли балетмейстер, перш, ніж приступити до постановки, дов
го й ретельно вивчає архівні матеріали – історію створення ви
стави, записи танців, мізансцен. Яскравий приклад таких ре
конструкцій  – спектаклі П’єра Лакотта, Олексія Ратманського, 
Сергія Віхарєва. Хореографічний текст романтичного балету 
«Пері» (1843), лібрето до якого написав Теофіль Ґотьє, автор 
«Жізелі», був зовсім забутий, отже Володимир Малахов ство
рив його сам, користуючись наявними партитурою, гравюрами, 
лібрето та рецензіями очевидців вистави. Як у кожному роман
тичному творі, у балеті «Пері» існує конфлікт між реальним бу
денним життям і піднесеною, неземною мрією героя – східного 
принца Ахмета, який полюбив безтілесну лісову фею і поплатив
ся за це власним життям. У балеті присутній східний колорит, 
що є ще однією ознакою романтизму. Пері (парі, пайріка – пер
ська) – фантастичні істоти в образі прекрасних дівчат у перській 
міфології (збереглись у легендах тюркомовних народів Малої та 
Середньої Азії, Північного Кавказу, Закавказзя, Поволжя і Пів
денного Уралу). У найбільш ранніх переказах пері виступали як 
темні сили, пізніше – як уособлення добра. В іранській міфоло
гії пері – це злі духи, які мають багато спільного з шайтанами. 
Вони можуть з’являтися у вигляді тварин і прекрасних дівчат, за
чарувати 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 
обранцям. Посланцями й виконавцями їхньої волі стають ча
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рівні тварини й птахи. Поява самих пері супроводжується над
звичайно приємним ароматом та пахощами. Пері наділені над
природною силою, вони здатні вступити в бій і перемогти лихих 
демонів і джиннів. Пері – неодмінні учасниці дійства в міфах та 
казках народів Ірану та Середньої Азії: персів, афганців, таджи
ків, узбеків, белуджів та ін., – грають роль фей у західноєвропей
ській культурній традиції. [У європейській культурі вперше пері 
згадуються в творчості ірландського письменника Томаса Мура: 
за мотивами його поеми «Рай і пері» (1817) Р.  Шуман написав 
однойменну ораторію (1843). Ще існує балет французького ком
позитора Поля Дюка «Пері» (1911–1912)]. 

Уперше балет «Пері» на музику Ф. Бургмюллера було постав
лено в 1843 році за сценарієм Т. Ґотьє та Ж. Кораллі балетмей
стером Ж.  Кораллі на сцені Паризької опери. Першою викона
вицею партії Пері була Карлотта Грізі, Ахмета – Люсьєн Петіпа. 
У 1844 році спектакль був поставлений у Росії балетмейстером 
Фредеріком: спочатку  – в Петербурзі (у  Большому театрі), по
тім – у Москві; а у 1889 році – поновлений на сцені московського 
Большого театру. У ХХ ст. спектакль був забутий, але падеде 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 спроба реконструкції шедевру балетного романтизму. 
У виставі брав участь сам Володимир Малахов, у ролі чарівної 
діви Пері виступали 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  романтичному 
балеті багато таких образів – вілліси в «Жізелі», сильфіди, ная
ди, дріади, але в кожній виставі  – свої специфічні засоби ви
разності для зображення цих чарівних істот. Сильфіди в одно
йменному балеті А.  Бурнонвіля відрізняються від сильфід у 
«Шопеніа ні» (цей балет – стилізація М. Фокіна під романтизм) 
і навіть від французької «Сильфіди» (хореографію Ф. Тальоні на
магався реконструювати П’єр Лакотт, збагативши її віртуозною 
пуантовою технікою другої половини ХХ ст.) – в останній немає 
такого яскраво вираженого анфасного нахилу корпусу вперед, 
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розвинута тема дуетного адажіо і класичного тріо. Особливість 
пластичного малюнка для пері – своєрідне схрещене положення 
рук у ІІІ позиції зі спущеними ліктями, корпус зміщений вперед 
з тенденцією наверх, що за умови підтягнутості й виворотності 
ніг дає ілюзію польоту – поза не статична, а сповнена дихання. 
Танці кордебалету теж ніби поєднані спільним диханням, на
стільки синхронно, легко й безшумно учениці середніх класів 
училища виконують складні комбінації, змінюючи мереживопо
дібні сценічні малюнки: усі без винятку учениці засвоїли особ
ливу стилістику вистави і працювали з великим задоволенням. 
Особ ливе враження справляють високі підтримки  – польоти в 
адажіо, де беруть участь ще 3 юнака (за лібрето), використову
ються дуже складні прийоми підтримки: балерина не відштовху
ється з п’ятки на стрибок, що значно полегшує роботу партнера, 
а стоїть  на пуанті, партнер знімає її й переносить – і вона ніби 
злітає в повітря. Успіх постановки одного з найкращих роман
тичних балетів у Київському державному хореографічному учи
лищі дає підстави для висновку, що, незважаючи на численні до
сягнення й трансформації, що відбулися протягом майже двох 
століть у балетному театрі, романтизм був і залишається найви
щим щаблем майстерності в балетному виконавстві, і робота з 
таким матеріалом показала, що студенти Київського державного 
хорео графічного училища мають великий потенціал.

У своїй постановці ґранпа з балету «Пахіти» (насправді «Па
хіта» – це 2актний балет, а відоме ґранпа з дитячою мазуркою – 
це його заключна картина) В. Малахов дотримувався традиційної 
хореографії, прийнятої в Маріїнському театрі, тільки падетруа 
стало падекатром, який виконували 2 дівчини й 2 хлопця. Слід 
відзначити академічність манери, синхронність виконання ан
самблю, професіоналізм солістів. В. Малахов вибрав маловідомі 
й складні варіації для солісток, де кожна могла якнайкраще про
явити свою індивідуальність. 

Балет «Балмаскарад» на музику Дж.  Верді був першою по
становкою В. Малахова в КДХУ (2015). Це хореографічна сюїта 
в неокласичному стилі, яка складається з чотирьох частин. Це 
4 пори року – «Зима», «Весна», «Літо» та «Осінь». Кожна частина 
має свою пластичну характеристику. «Зима»  – балерина в ото
ченні 4х танцівників. Її танець дуже динамічний, з різкими змі
нами напрямів арабесків, шене, широкі стрибки через усю сцену, 
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підтримки. В цьому образі поєдналися динаміка хореографії зі 
статичністю корпусу балерини (це Юлія Чепик), яка своїми жес
тами ніби віддає 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 та антуражем. Адажіо 
більш динамічне, технічне, витонченококетливого 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 тіль
ки у професійних балетних трупах, а й у хореографічних школах 
 завдяки великій кількості різнохарактерних танців, мізансцен, 
що дає можливість учасникам проявити не тільки свій професій
ний вишкіл, а й акторські здібності, розкривши характер того чи 
іншого персонажа, а для солістів – це ще й можливість показати 
свої образи в 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 на 
вирішення значимих творчих завдань. Вистава «Коппелія» ста
ла першим кроком на шляху подолання цієї ситуації і, зокрема, 
симфонізації балетної музики. Балет, створений видатним фран
цузьким композитором, учнем А. Адана Л. Делібом, продов жує 
найкращі традиції романтизму. Разом із тим у пластичній, гар
монійній, пройнятій ритмами вальсу музиці розвиваються сим
фонічні елементи, великого значення набувають описові момен
ти й жанровий колорит, підвищується реалістичнопсихологічна 
виразність образів. Використовуючи досвід створення оперет, 
Деліб увів до балету жанрові замальовки персонажів. Балетна 
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музика Деліба отримала високу оцінку П.  І.  Чайковського та 
О. К. 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. СенЛеона: це був його 
останній у житті балет, який він поставив у Парижі після 10річ
ного перебування в Росії на посаді головного імператорського 
балетмейстера. (Інші відомі постановки А. СенЛеона – «Горбо
коник» Ц. Пуньї за казкою П. П. Єршова, «Золота рибка» Л. Мін
куса, «Маркітантка» Ц. Пуньї). Творчість А. СенЛеона неодно
значно розцінювалася сучасниками, серед яких було багато його 
критиків, особливо в Росії, де існував навіть термін «сенлеонів
щина» для позначення суто розважального балету, коли драма
тична складова цілком витіснялася танцювальною дивертис
ментністю, а характерні танці були настільки стилізованими, що 
не мали нічого спільного з фольклором. Разом із тим слід визна
ти, що А. СенЛеон був майстром створення віртуозних хорео
графічних сюїт, і деякі його твори й нині прикрашають репертуар 
багатьох балетних труп, якто: відомий падесіс із «Маркітант
ки», «Фрески» з «Горбоконика» (обидва  – музика Ц.  Пуньї).  
Через 4 місяці після успішної прем’єри «Коппелії» А. СенЛеон 
раптово помер у віці 48 років. 

Як уже зазначалося, у  своєму прагненні до підвищення ви
довищного розмаїття А. СенЛеон розвивав жанр характерного 
танцю, стилізуючи національні танці для балетної сцени. Так і 
дію балету «Коппелія» перенесено до Галіції, що дає можливість 
для демонстрації характерного дивертисменту  – мазурка, чар
даш, вальс. «Коппелія або Дівчина з блакитними очима» (або 
«Дівчина з емалевими очима»), останній французький балет ро
мантичного направлення, визнається світовою балетною крити
кою як вершина всієї творчості А. СенЛеона. Цей твір завершує 
собою жанр балетного романтизму, початком якого стала «Жі
зель». За словами Дж. Баланчина, в той час, як «Жізель» визнана 
найвеличнішою трагедією в історії балету, «Коппелія» – найве
личніша з хореографічних комедій. Хореографія А. СенЛеона не 
збереглася у своєму оригінальному вигляді, але найбільш близь
кою до початкового задуму в сучасному театрі вважають поста
новку Сергія Віхарєва, який у Новосибірську, а потім у Москві, 
на сцені Большого театру реконструював санктпетербурзький 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



383

спектакль 1918 року балетмейстерів М. Петіпа та Е. Чекетті, а за 
кордоном – постановку П. Лакотта в Паризькій опері. 

У  Київському державному хореографічному училищі «Коп
пелію» вперше було поставлено у 1982 Олегом Виноградовим 
(прем’єра постановки відбулася в 1973 році на сцені ленінград
ського Малого театру і в 1992 році в Маріїнському театрі). Про
відні партії виконували молоді солісти Київського державного 
академічного театру опери та балету імені Т. Г. Шевченка: Т. Бі
лецька, А. Козлов, І. Кальченко, І. Скрипник, В. Савченко, І. По
горілий, у сольних партіях яскраво проявили себе учні старших 
та середніх класів, серед яких – майбутні майстри балету В. Писа
рєв, М. Міхєєв, Д. Клявін, І. Дорофєєва, В. Борисов. Основною ри
сою цієї вистави була яскрава характерність кожного образу. На
віть кожна з 4х подруг Сванільди мала свій малюнок мізан сцен, 
виконавиці мазурки стали персонажами – прялями й прачками, 
всі активно брали участь у подіях, що відбувалися на сцені. Кож
на лялька (ІІ картина «Кімната в будинку Коппеліуса») «оживала» 
й танцювала свою варіацію: іспанська, шотландська, китайська... 
Посвоєму балетмейстер ленінградського Кіровського теат ру 
трактував відомі музичні номери: наприклад, відому варіацію 
Сванільди в останньому акті на мотив польки він віддав її дру
зям та подругам, поставивши витонченогумористичний танцю
вальний опус із заносками, стрибками, поцілунками, високими 
підтримками. Всі виконавці з великим задоволенням працювали 
над виставою з досвідченими репетиторами В. А. Денисенком і 
В. Ф. Володько, відповідальними за всю виставу, та педагогами, 
які відпрацьовували окремі номери зі своїми учнями. 

В.  Малахов повернувся до класичного варіанту вистави, за
снованого на хореографії Маріуса Петіпа, оригінального лібрето 
та структури музичних номерів. Звичайно, з часу прем’єри «Коп
пелії» 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 падеде – це нашарування більш пізніх постановок.

У  спектаклі В.  Малахова лірична дивертисментність прева
лює над характерністю: тут багато красивих класичних варіа
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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 
несе 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, – все це вкупі з нюансами тонкої акторської 
гри зробило образ проникливим та зворушливим. Коппеліус 
допомагає 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 пере
вдягається, щоб дати урок своєму коханому Францу. Тут необ
хідно передати нюанси пластичних характеристик двох персона
жів, причому дуже важливо, що Сванільда – не лялька, а дівчина, 
яка грає ляльку, і  саме в цьому  – невичерпне джерело для ко
мічних ситуацій. КоппеліяСванільда не підкоряється майстру, 
проявляє характер. Мова йде про гіперболізацію, що служить 
тут відокремленню деталей, зосередженню уваги на частко
вих подробицях. У цій характерній ролі, яку Сванільда бере на 
себе, визначальними стають саме специфічні реакції, актуаль
ні для цієї ситуації, позиції, в  якій вона опинилася  – скутість, 
«дерев’яність» пластики рук, ніг. Образ ляльки дає їй можливість 
вільно проявляти свої почуття – злість, образу, роздратування. 
Апофеозом сцени є варіація Сванільди в костюмі іспанської кук
ли, де вона проявляє весь свій темперамент, після чого Франц 
упізнає її. В образах головних героїв поєдналися характерність 
і ліричність. Ліричне першоджерело балету проявляється в уза
гальненій, символічній образності. Відволікаючись від побуто
вої конкретики (що є властивістю чистої пантоміми), балет де
монструє картину світу, в якій за наявними подіями й постатями 
просвічує суть дії. Як казала О.  Лепешинська, «ми танцюємо 
певний твір, його філософську тему» [6, с. 165]. Тому і постійна 
рухливість і мінливість становить закон балетного мистецтва. 
Про те саме йшлося у П. Валері: «У балеті бувають моменти, коли 
рух раптом завмирає, і групи виконавців постають як нерухома, 
хоч і хитка декорація <...> являючи дивовижний приклад нестій
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кості <...> У Світі Танцю <...> нерухомість є чимось вимушеним 
та невластивим йому перехідним станом <...> У звичайному, по
всякденному світі рухи – не самоціль» [4, с. 209]. 

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 виконуваних незмінних танцюваль
них фігурах, одухотворюючи їх життям власним. Г. Уланова ка
зала: «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 [під
креслення моє. – Є. К.]» [2, с. 107]. Виконавці провідних партій 
у балеті «Коппелія» з честю справилися зі складним завданням: 
усі три сольні пари продемонстрували професійну досконалість 
у виконанні складної хореографії, артистизм, одухотвореність, 
образне мислення, акторську зрілість, про що свідчать змістов
ні, подорослому серйозні інтерв’ю молодих виконавців, деякі з 
яких уже є лауреатами престижних балетних конкурсів (Олек
сандра Панченко, Тетяна Куліш, Анастасія Гурська та ін.).

Так, на прикладах останніх масштабних прем’єр у Київському 
хореографічному училищі видно, якими шляхами вирішується 
проблема оволодіння хореографічним стилем. Це  – звернення 
до історії балету, архівних матеріалів або створення вистави 
на основі своїх асоціацій, що їх породжує музика, лібрето або 
хорео графія 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 елементами. 
Стиль – це, як зауважує М. Шапіро, «не те, чим володіє мистец
тво, стиль – це те, чим є мистецтво» [7]. Якщо застосувати це до 
балетного театру, саме стиль і робить балет балетом, тому проб
лема збереження стилю настільки актуальна в сучасну епоху  
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глобалізації культурних процесів. Сучасні технології не оминули 
й теат ральне, зокрема, балетне мистецтво: творчі пошуки при
водять до цікавих результатів у царині хореографії, режисури, 
виконавського мистецтва, балетної педагогіки (адже сучасний 
репертуар ставить нові вимоги перед школою, завданням якої є 
виховання артистів, готових до його виконання), відбувається 
синтез нових напрямів у хореографії, використовуються вира
жальні засоби інших видів мистецтв, спортивні прийоми, меди
тативні практики і т. п. Однак іноді виражальні засоби інших ви
дів 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 стосунку до балетного театру. У зв’язку з цим вели
кого значення набуває виховання майбутніх професійних артис
тів балету на найкращих зразках хореографії, прищеплення їм 
естетичного смаку й відчуття стилю, вміння знаходити нюан си 
в різнобарвній палітрі класичного балету: преромантизм, ро
мантизм, 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 Во
лодимир Малахов, який усією душею вболіває за майбутнє укра
їнського балетного театру.
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Тетяна Журавльова  
(Київ)

функціонувАння укрАїнської мови  
в суЧАсному вітЧиЗняному  

кіно- і телеПросторі  
(на матеріалі кінофільмів та телесеріалів 2014–2018 років)

Публікація акцентує увагу на проблемах ужитку державної мови в сучас
ному українському кіно та телепроцесі. На прикладі продукції українських 
виробників медіаконтенту, а саме кінофільмів і телесеріалів, розглянуто важ
ливі для українського соціокультурного простору гуманітарні питання.

Attention is focused on the problems of state language use in modern Ukrai
nian cinema and teleprocess. Important humanitarian issues for Ukrainian social 
and cultural space are considered by way of example of the production of Ukrainian 
media content, namely films and television serials.

Після 2014 року в українських екранних мистецтвах спосте
рігається поступальний рух у бік самоідентифікації національ
ної кіно та телепродукції у її стильових та смислових проявах. 
Важливим чинником цього процесу стала державна мова як за
сіб вербального контактування у межах екранного твору. Мовне 
питання акцентувало проблему рецепції кіно чи телевізійного 
фільму, серіалу в умовах фактичного білінгвізму українського 
суспільства. 

Метою дослідження є виявлення проблем, які пов’язані з про
цесом ужитку державної мови в сучасному екранному просторі. 
Зазначену тему розглянуто в історичному, соціокультурному й 
мистецтвознавчому аспектах. Останній розкрито через вплив 
певних законодавчих актів на кількість та якість сучасного екран
ного продукту, а також акцентовано зокрема на зміні формату в 
українській кінодраматургії, яка сьогодні набирає ознак фаховості 
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й позначена спрямованістю як на непересічне творче мислення, 
так і на масового глядача. Саме сценарний цех покликаний вери
фікувати українську мову в сучасному екранному середовищі й у 
такий спосіб посприяти скасуванню протистояння між україн
ською і російською мовою у цій галузі суспільних комунікацій. 

З часів СРСР беззаперечним був факт домінування російської 
мови в медійному просторі України, в освітній сфері тощо. Якщо 
йдеться про екранні мистецтва, то, починаючи від 1960х років, 
у прокат випускали фільми переважно російською мовою, іно
земна продукція дублювалася виключно російською. Відомий 
український літературознавець, публіцист, дисидент Іван Дзюба 
наголошував на формальній рівності націй у той період, вбачав 
антиукраїнську політику не в тому, щоб заборонити спілкува
тись українською мовою, а в тому, «щоб зробити так, щоб люди 
самі не хотіли...» [3, с 246].

Проте, ймовірно, з  ідеологічних міркувань, задля підтримки 
статусу інтернаціонального вектору в культурній політиці СРСР, 
на українських екранах телевізорів, у кінотеатрах з’являлося чи
мало кіно та телепродукції іноземного виробництва. Тодішній 
глядач мав змогу спостерігати за кінопроцесом не лише найви
значніших кінодержав світу, але й країн так званого соцтабору 
чи союзних республік. А вже з 1990х і майже на два десятиліт
тя, українці здебільшого перебували в інформаційному просторі 
РФ: у 1990х ми краще зналися на їхній політиці, ніж на нашій; 
кіно, естрада, серіали на наших екранах були майже суцільно 
російського виробництва. Переважно російським контентом об
межувався світ пересічного українця. Хоча декларативно Украї
на залишалася унітарною державою, з  єдиною державною мо
вою, українською. 

Як зазначає Л.  Масенко у монографії «Мова і суспільство: 
Пост колоніальний вимір» гуманітарна політика РФ після здо
буття Україною незалежності, мало відрізнялася від політики 
радянського штибу. Так само спостерігалася «чітка програма ме
ханізму денаціоналізації через етап двомовності – молодше по
коління слід навчити перемикати мовленнєвий код з українсько
го на російський, а далі – перехід цього покоління на російську 
одномовність – лише справа часу» [5].

У  період «нульових» років актуалізувався мовний дискурс 
у суспільстві, адже поняття «мова» і «мовлення» щодо україн
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ської лексики поступово втрачали відповідний зв’язок. Повста
ла необхідність «подолати соціальну неповноту функціонування 
української мови, синхронізувати процеси соціального, мовного 
і культурного розвитку суспільства» [5].

Сьогодні, приміром, український дубляж фільмів іноземного 
виробництва сприймається як звичне явище. А ще десять років 
тому українські прокатники пручалися українській адаптації 
іноземних текстів, нарікали на якість перекладу. 

Така ситуація тоді склалася через співпрацю українських 
прокатників із російськими посередниками, а  не світовими 
дистриб’юторами. Росія купувала фільми безпосередньо в іно
земних компаній і поширювала їх на український ринок. Вітчиз
няні прокатники, звісно ж, не хотіли витрачати власні кошти на 
те, щоб адаптувати фільми українською. Канадський продюсер 
та прокатник Богдан Батрух, який тривалий час живе й працює 
в Україні, тоді висловився досить оптимістично: «І все ж – про
цес пішов. Не викликає сумніву, що без україномовних фільмів 
неможливо відродити українське кіно. Якщо маємо щороку при
близно сто американських фільмів і їх показують в Україні ро
сійською, то саме кіносередовище є російськомовним. Якщо ж 
ці сто фільмів будуть дубльовані (і якісно!) українською мовою, 
то простір вже буде україномовним. І тоді навіть п’ять фільмів 
вітчизняних режисерів дуже комфортно себе у ньому почувати
муть. Якщо ж буде сотня голлівудських фільмів, озвучених ро
сійською, ще плюс двадцять власне російських, то п’ять україно
мовних фільмів загубляться у цьому потоці й ніколи не створимо 
вітчизняної кіноіндустрії» [9]. Б. Батрух 1998 року створив кіно
прокатну компанію B&H Film Distribution Company, а  вже за 
10 років – студію дубляжу Le Doyen Studio, яка почала дублювати 
фільми українською. На сьогодні В&H – є прямим постачальни
ком кінопродукції таких усесвітньо відомих компаній, як Para-
mount Pictures, Universal, Walt Disney, Columbia Pictures, Sony Pic-
tures, а також займає більше половини кінодистриб’юторського 
ринку в Україні. За його словами, «коли ми починали дублюва
ти фільми українською, багато хто говорив, що глядач цього не 
сприйматиме. Зараз про це вже й не згадують, а українська мова 
стала вже абсолютно природньою [на екрані – Т. Ж.]» [6].

Як зазначав Б.  Батрух, сприятливі умови для українського 
дубляжу поступово мали б позитивно вплинути на створення 
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україномовного серіалу чи кінофільму для широкого прокату 
(бо поодинокі випадки, на жаль, не започаткували тенденцію). 
І, якщо кінопроцес підпав під ці прогнози, то телебачення (теле
канали, продакшнстудії) ще доволі стійке у своєму переконан
ні, що універсальною мовою телепростору є російська. Щодо 
української мови на екрані ще існують упередження. З вуст од
нієї продюсерки, шоуранера ще кілька років тому звучали засте
реження, що телевиробництво в Україні впаде у стан стагнації, 
коли дублюватимуть телефільми й серіали (російські чи спільно
го, україноросійського виробництва) українською, а про ство
рення україномовного продукту навіть не йшлося. 

Пріоритет російської мови на нашій попсцені чи на екрані 
донедавна вважався суто комерційним кроком продюсерів. Сьо
годні є всі підстави бачити у цьому виборі явний чи прихований 
вияв особистісної та громадянської позиції, навіть політичний 
акт зневаги до своєї держави. Деякі українські митці виступають 
за необхідність (навіть не право) створити фільми, серіали, пи
сати книги тощо російською мовою, мовляв, такий підхід моно
полізує російську мову в Україні, адже українці свого часу докла
лись до створення її літературного варіанту (зокрема, так вважає 
письменник А.  Курков). Продюсер, актор та режисер В.  Зелен
ський, приміром, створює якісний медійний продукт, як на теле
баченні, так і на великому екрані, і вважає, що якщо не більшість, 
то значна частина громадян України розуміє російську, то нема 
великої шкоди в тому, що він сам говорить українською лише 
в рекламі. 

Після прийняття закону щодо мовних квот на телебаченні, 
з’явилося набагато більше україномовних програм на ТБ, поча
ли створювати та показувати україномовні фільми для великого 
екрану, серіали. Але, так само, як дорікали колись українсько
му дубляжу за якість перекладу й адаптації, сьогодні є підстави 
говорити про певні, у тому числі й лексичні, недоліки в україн
ських екранних продуктах. 

Канал «Україна», приміром, транслював і брав участь у ство
ренні серіалів «Лікар Ковальчук», «Обручка з рубіном», «1+1» – 
серіал «Школа» тощо. Проте до якості діалогів, до вимови акто
рів у глядачів і критиків були нарікання. Приміром, серіал «Лікар 
Ковальчук» знімається у такий спосіб, щоб артикуляція персона
жів легко адаптувалася, як під український, так і під російський 
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дубляж. Ракурси часто використовуються так, щоб на крупному 
плані персонаж мовчав, реагуючи на фразу іншого персонажа, 
або ж користувався короткими репліками чи вигуками, сидів 
спиною до екрану або у профіль. Робиться це досить майстерно 
та майже непомітно для глядача, проте, якщо ми дивимось укра
їнську версію, то часто відчувається лексична неприродність діа
логу, адже він у певний спосіб регламентується. 

Є також інший бік питання. Українці не звикли до правильної, 
літературної мови на екрані. Наші актори у профільних вишах, 
у  театрах, де вони здебільшого працюють, постійно вдоскона
люють володіння українською мовою, навіть, якщо не послуго
вуються нею повсякчас у побуті. А  от глядач, здебільшого, на 
жаль, – ні. Тому й ріжуть вухо звернення у кадрі українською, 
приміром: «Олександре Олексійовичу!», чи слово «частуйтеся» 
замість «пригощайтеся» тощо. Але є випадки, коли надто пра
вильна мова позбавляє образ первинного колориту. До прикладу, 
героїня української акторки Віталіни Біблів, медсестра Віта (се
ріал «Жіночий лікар», канал «Україна») у російській версії (ори
гінальній) мала характерний лексичний запас слів, забарвлений 
неповторною акторською інтонацією. Після дублювання цього 
серіалу (який до цього демонструвався російською) українською 
мовою представниця молодшого медперсоналу абсолютно не
вмотивовано заговорила, як диктор телебачення, до того ж не 
своїм, уже звичним для глядача голосом. 

Часто сюжети телесеріалів побудовано в такий спосіб, щоб 
середовище, у якому розгортатимуться події, було сприятливим 
до комунікації саме українською мовою. Освітній заклад велико
го українського міста виявився місцем локації для героїв  серіалу 
«Школа» (канал «1+1»). Цілком логічно, що розмови у межах пед
колективу відбуваються українською, спілкування з учнями та
кож. Для діалогів між юними героями сценаристи не намагались 
віднайти певний лексичний інваріант, а лише доповнили добір
ну літературну мову елементами молодіжного сленгу чи жарго
ну. Від того слова та висловлення «шариться», «нафіга», «чувак», 
«блін», «та ладно», «ні фіга собі» звучать не надто натурально, 
особливо коли юні актори зосереджені на тексті, вимові. Укра
їнська з вуст досвідчених акторів не викликає жодних нарікань, 
адже, приміром, директор школи (актор А. Тихомиров) – людина 
мудра й інтелігентна – його образ передбачає перфектну лексику. 
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Проте, саме недостатня робота з акторським складом є основним 
недоліком цього проекту. Професійні артисти контрас тували з 
аматорами, а  через те, що україномовний серіал для України є 
непопулярним явищем, то й провину за його вади глядачі покла
дали саме на створення його українською мовою. 

За останні, мабуть, двадцять років прикладом успішного 
україномовного телесеріалу може слугувати ситком каналу ICTV 
(2005–2008) «Леся+Рома». Традиційно склалося, що у комедіях 
українська мова звучить колоритніше й природніше, ніж в інших 
жанрах, вона не обтяжена складними мовними конструкціями, 
репліки  – лаконічні, дотепні, як того вимагають ситуації. Герої 
серіалу, як позитивні персонажі, розмовляли українською, а, от, 
іноді, їхні опоненти могли послуговуватися російською, за що й 
отримували від україномовного подружжя іронічні, проте до
сить толерантні закиди. 

Успіх зазначеного вище серіалу полягав не лише у дотепних 
текстах діалогів та вдало сконструйованих ситуаціях. Акторський 
шарм виконавців головних ролей (І.  Вітовська та Д.  Лаленков), 
органічне володіння мовою привернули до нього прихильність 
як українськомовних, так і російськомовних українських гляда
чів. Цьогоріч канал ICTV спробував повторити власні здобутки у 
цьому жанрі ситкомом «Копи на роботі» (адаптацією французь
кого комедійного серіалу «Центральний відділок» (Commissariat 
Central). Так само, продукт із «вертикальним» типом сюжету по
будовано на коротких скетчепізодах. Примітно, що наші сері
альні копи – кумедні й позитивні, вони жартують, вдають із себе 
блазнів, ходять у кольоровому вбранні. Говорять українською, 
і навіть лексеми із натяком на ненормативність із вуст чарівливих 
персонажів не виглядають вульгарно. Тож, на українському теле
екрані знову (за довгі роки) з’явився тип україномовного персо
нажа, який викликає позитивні враження, захоплює і є опозицією 
до численних сюжетів новин чи героїв токшоу, де україномов
ний герой, «українець,  – недолугий, тупуватий і примітивний 
крадій», – як зазначила в одному з інтерв’ю актриса І. Вітовська. – 
«Чому ми не говоримо публічно про інших українців? Їх на теле
баченні нам не показують. І  мені здається, їх не показують сві
домо. Ми перебуваємо у такій собі внутрішній окупації. У своїй 
же країні! А при такій окупації легше нас узяти і повторити тра
гічний для нашої країни історичний цикл» [2]. Навмисно чи ні, 
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але українське телебачення уникає показувати «інших» українців. 
Тож, серіали у цьому випадку покликані виконувати досить кон
структивну культурологічну функцію: вони мають «вигадати», 
створити позитивний медійний образ українця. 

Кінематограф також останніми роками, досить потужно до
лучається до самоідентифікації екранного простору, відтво
рюючи як нові художні типи українців, так і переосмислюючи 
процеси, що відбувались чи відбуваються в нашому суспільстві. 
Але, враховуючи специфіку кіномистецтва та досить незначний, 
порівняно з телебаченням, охват аудиторії, репрезентація нега
тивних типажів чи суспільних вад не має регресивних наслідків. 
Після прем’єри фільму «Припутні» (реж. А. Непиталюк, 2017 р.) 
у медіапросторі розгорнулись суперечки щодо великої кількості 
ненормативної лексики, що лунає з екрану, та суржикової мови 
персонажів. Останні нагадували героїв численних проектів «із 
життя пересічного українця», які експонують досить невтішну 
картину суспільних та родинних взаємин, типових для України. 
Такі шоу позиціонуються, як такі, що буцімто перевиховують 
чи наставляють своїх учасників. Функціонально ж програми 
про «конкретних» людей створюють викривлену, штучну реаль
ність, у межах якої культивується зневага до інших, жорстокість, 
невігластво. Звичайно ж, такі герої переважно розмовляють 
суржиком. 

Зворотний ефект має демонстрація подібних типажів у кіно. 
Повертаючись до стрічки «Припутні», можна порівняти екран
ний простір її шаржованих персонажів із кривим дзеркалом, яке 
зрештою може виявитись звичайним... «Це той правдивий діаг
ноз, якого ми чекали десятиліттями. Аркадій Непиталюк робить 
з нами те, що робить Сергій Лозніца із росіянами – увипуклює 
наше особисте внутрішнє пекло, нашу українську сансару над
ломленості, впертості і бідняцької вузьколобості, яка, як бачимо, 
знову і знову передається нам у спадок від наших нещасних зне
долених предків» [1].

Сучасне життя України стрімко заявляє про своє існування на 
екрані. Маркером українства сьогодні дедалі частіше стає мова: 
«Трубач», «Гніздо горлиці», «Дзідзьо», «Межа», «Стрімголов», 
«Сторожова застава», «Інфоголик», «Час хризантем», «Кібор
ги» та інші... Різні за художнім рівнем, за жанрами, – та ці філь
ми поєднало те, що автори ризикнули задіяти українську мову 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



394

 (повністю чи навпіл із іншими мовами) як комунікативний засіб, 
який позначає саме українця. Білінгвізм «Кіборгів» (реж. А. Сеї
таблаєв, 2017 р.) віддзеркалює реальний мовний стан українсько
го суспільства та ставлення до української мови самих українців, 
а також тих, хто сьогодні вважає нас ворогами. Переконливою й 
символічною є сцена, у якій командир підрозділу добровольців 
Серпень (акт.  В.  Довженко) у  розмові з полоненим військовим 
росіянином, який начебто не розуміє української, переходить на 
російську: «Ну и на [х]ера ты сюда приперся, Петр Иванович? 
Так, ясно?». Російськомовні українці, десантники також мають 
своє функціональне навантаження, вони мало втручаються в 
гуманітарні чи особистісні конфлікти, які трапляються у межах  
цієї спільноти, проте добре роблять свою військову справу. Цей 
епізод унаочнює відсутність мовного питання серед українців 
в екстремальних умовах. Примітно, що наймолодший персонаж 
на позивний «Мажор», музикант за освітою, свідомо перейшов 
на українську у спілкуванні й принципово не змінює своєї по
зиції в розмові з побратимами. Ймовірно, режисер саме цього 
персонажа зробив alter ego Вересня. Пісня загибелі командира, 
вже за межами екранної реальності, може у мирному житті, його 
погляди відстоюватиме молодший, більш пристосований до су
часного життя товариш. 

Історичне кіно в Україні займає одну з панівних позицій у сьо
годнішньому жанровому розмаїття кінопродукції. «Поводир», 
«Жива», «Червоний», «Сторожова застава» (фентезі, у якому пе
реплітається українська історія і сьогодення), «Чужа молитва», 
«Моя бабуся Фанні Каплан», «Чужа молитва» – у прокат вийшли 
саме українською мовою. Здебільшого саме історичне кіно при
вчало глядача адаптувати своє сприйняття до української мови 
спочатку в залі кінотеатру, потім – на телевізійному екрані. Кіно 
про віддалене й не надто далеке минуле занурює нас у певний 
умовний світ, несхожий на сучасність. Тому й спілкування героїв 
літературною українською мовою переважно не викликає рецеп
тивного дисонансу. Хоча є приклади, які спростовують поперед
ню тезу.

«Мир вашому дому»  – екранізація п’єси «Поминальна мо
литва» Григория Горіна, яка своєю чергою створена за моти
вами творів ШоломАлейхема. Інтерпретації Г.  Горіна зажили 
слави за дотепний та інтелектуальний гумор. Виникає питання 
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адаптації літературного авторського стилю під час локалізації 
екранного твору. У  цьому випадку оригінальна мова стрічки  – 
російська; український дубляж (а  саме: його лексичний, літе
ратурний складник) програвав тексту знаного драматурга. Для 
вистави Національного академічного драматичного театру імені 
Івана Франка, якою колись надихнувся режисер фільму В. Лерт, 
п’єсу переклав письменник М. Зарудний (головну роль виконав 
Б. Ступка). Закони кінодраматургії вимагають як адаптації текс
ту до виражальних засобів кіномистецтва, так і усвідомлення 
того, що кіноверсія п’єси – продукт вторинний відносно вже ві
домих і популярних вистав, а нерідко й самого драматургічного 
матеріалу. Звісно, якщо режисерська версія кінофільму не на
дасть першоджерелу нових смислів та не поступатиметься йому 
за художнім рівнем. 

Зробимо акцент на важливій, на наш погляд, рецептивній 
проблемі нашого екранного простору: українська мова сприйма
ється органічно лише із вуст персонажівукраїнців, історичних 
персонажів або ж героїв закордонних фільмів після дубляжу. Єв
рей, татарин чи росіянин, говорячи з екрану українською, нібито 
втрачає свою національну ідентичність і руйнує екранний світ 
певного твору. П.  Іллєнко, голова Державного агентства Украї
ни з питань кіно, висловився із цього приводу дуже дотепно: 
«Кіно – це магія. І переконливість художнього образу полягає не 
в тому, що він має збігатися з реальним життям, а у його худож
ній силі, у художній цілісності. І коли ми дивимося фільми про 
космос – ті ж самі «Зоряні війни», ні в кого не виникає питань, 
чому всі інопланетяни говорять англійською мовою» [7]. Дійсно, 
є стереотипи, які ще треба змінювати. 

Літературно вивірене чи колоритне звучання української, діа
лектизми, суржик, іноді навіть кумедні фразеологізми («як каже 
моя бабця: «тебе зглазили, немов г[і]мном запечатали» («Інфо
голик»)) засвідчують, що українська мова розпочала функціону
вання у вітчизняному екранному просторі, що сьогодні затребу
ваний україномовний контент. 

Проте, цьому поступу пручаються, як вже йшлося, великі про
дакшнкомпанії України. Через значну частку іноземного (пере
важно російського) капіталу фільми для телебачення не створю
ються українською. Доволі технологічно якісний продукт, який 
має великий рейтинг на телебаченні та чималі касові збори в 
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кіно театрах, – переважно російськомовний. На телебаченні і досі 
є тенденція демонстрації українському глядачеві уніфікованого 
російськомовного середовища із локаціями, які демонструють 
столицю України, Київ. Правоохоронці, представники системи 
судочинства чи державних органів (без маркування конкретної 
країни) розмовляють російською мовою. 

Без жодного вербального натяку на українську ідентичність 
зняв кіно В. Зеленський «Слуга народу». Президент країни, ко
лишній педагог, принципово не розмовляє українською. Герой 
робить палкі промови (не добираючи цензурних слів) про ко
рупцію та інші вади українських державників. Проте навіть піс
ля отримання президентської посади колишній учитель Голо
бородько не вважає за потрібне перейти на державну мову. Це 
означає, що в екранному просторі цього фільму діє інша кон
ституція, там інші гуманітарні умови: там просто не існує укра
їнської мови в побутуванні. Вона є у вигляді нав’язливих для 
одного з персонажів українських пісень у шинку. Образ україно
мовного українця у цій стрічці відсутній. Намагання міністра у 
виконанні Є. Кошового оволодіти державною мовою, звичайно, 
кумедні, проте вони також засвідчують абсолютну непотрібність 
і марність цих намагань, адже глядач і без того його розуміє. 
Українська мова зрештою позиціонується як лінгвістичний ата
візм, еволюційна відбраківка.

Стрічка «Правила бою» (реж. О. Шапарєв, 2017 р.) у питанні 
нівелювання українського середовища пішла далі за попередній 
фільм. Лише поліцейські, які опиняються в кадрі і мають укра
їнський герб на кепках, засвідчують належність до України. Але 
вони, всупереч інструкціям (які передбачають звернення до гро
мадян, навіть під час затримання, державною мовою), вигукують 
необхідні накази російською. Так само, і  представники вищих 
каст кримінального світу говорять (навіть із додаванням кри
мінального жаргону – «фєні») правильною літературною росій
ською мовою, з фонетично досконалою вимовою, – і це чомусь 
нікого не спантеличує. 

Авторові цього дослідження у підсумку хотілося б визначи
ти ігрові фільми останніх п’яти років, у яких українська мова 
функціонує найорганічніше. «Гніздо горлиці» (реж. Т. Ткачен
ко, 2016 р.) демонструє використання сучасної української «жи
вої» лексики, притаманної людям певної місцевості, певного 
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роду занять. Саме цю «живу» мову критики вважали одним із 
чинників загального стилю картини фільму. «Досить дивно пи
сати про це у контексті сучасного світового кінематографа, де 
сленг, обсценна лексика, жаргонізми вже давно вибороли собі 
належне місце у дискурсі персонажів» [4]. Приміром, головний 
герой Дмитро (В. Лінецький) – чоловік небагатослівний, проте 
кріпким слівцем може лаконічно та влучно прокоментувати си
туацію, його дружина Дарина (Р. Зюбіна) – власне і створює той 
український обшир картини, який не лише лінгвістично, а  й 
економічно, ментально відмінний від простору італійського, де 
вона на якусь мить замріяла влаштувати своє подальше життя. 
І, чи то через життєві колізії, чи через якесь підсвідоме тяжіння 
до місця, де вона народилася, героїня обирає батьківщину.

Екранізація роману «Століття Якова» каналом  «1+1» 
(реж. Б. Недич, 2016 р.) стала подією на українському телевізій
ному екрані. Не можна не погодитись із відомим українським 
кіно знавцем С.  Тримбачем, який висловився в газеті «День» 
щодо прем’єри цього серіалу: «Це відбувається на тлі майже то
тальної негації всього українського, з  мовою включно, на віт
чизняному телебаченні  <...> українців просто стирають з теле
візійних екранів,  <...> України, її історії, її культури просто не 
існує. <...> Демонстративне ствердження того, що ніякої України 
в культурному сенсі не існує (крім окремих етнографічних за
повідників), все це складова єдіного і нєдєлімого русского міра. 
Дуля в кишені так і промальовується замало не в кожному «как 
бы укрАинском сериале» [8]. Серіал продемонстрував динаміч
ну, сповнену численних перипетій епопею з життя мешканців 
волинського села. Глядач відкрив для себе молодих українських 
акторів і вкотре пересвідчився в майстерності іменитих. «Цей 
питомо український проект доводить, що у нас є талановиті, 
дуже цікаві, харизматичні актори. Це дуже приємне відкриття. 
Оскільки прийнято вважати, що в сучасній українській кіноін
дустрії проблема зі сценаріями і акторами. Але я хочу сказати, 
що така проблема буде, поки українських акторів не почнуть зні
мати в головних ролях», – зазначив під час допрем’єрного показу 
кінознавець Володимир Войтенко [10] 

Анімаційний фільмфентезі «Викрадена принцеса» (реж. 
О. Ма ло муж, 2018 р.) примітний спробою сценаристів, авторів 
діалогів віднайти особливу лексику, притаманну героям жанру 
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фентезі й прийнятну для молодіжної аудиторії. І  такий варі
ант спілкування в авторів мультфільму вийшов доволі вдалим. 
Ефекту натуральності українській мові додала участь в озвучу
ванні головних персонажів кумирів сучасних тинейджерів та 
скрінейджерів (підлітків, які більшість інформації сприймають 
із екранів девайсів), – учасників гурту «Время и Стекло». Успі
ху української стрічки, звісно ж, передувала багаторічна творча 
праця студій дубляжу, які локалізували закордонний екранний 
продукт, забарвлюючи його цікавими лінгвістичними прийома
ми, збагачуючи тим самим сучасну українську лексику. 

Насамкінець хочеться процитувати думку П.  Іллєнка щодо 
проблеми патріотичного кіно в Україні. На сьогодні не існує 
чітких критеріїв такого. Але «незалежно від теми, незалежно 
від жанру, це кіно, яке покликане формувати національну іден
тичність, формувати власний національний культурний дис
курс. Воно формуватиме міфологеми, міфи, архетипи, символи, 
якісь навіть меми, цитати. Воно збільшуватиме престиж нашої 
країни за кордоном, на міжнародних кінофестивалях. Зрештою, 
воно формуватиме і вже формує робочі місця, тобто не дає 
представникам культурної еліти, креативним людям полишати 
нашу державу. Дає їм можливість самореалізуватися тут і зараз,  
в Україні» [7].
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(Київ)

вітЧиЗнянА трАнскриПція ПостмодерніЗму 
нА теАтрАльніЙ сцені ПоЧАтку ххі століття

У статті розглядаються питання, пов’язані з визначенням та семантич
ним змістом поняття «постмодернізм», варіативністю його інтерпретацій. 
Крім того, досліджуються регіональні особливості власне цього явища в 
 естетичному аспекті, зокрема, специфіка та місце сучасного українського 
мистецтва в контексті глобальних тенденцій і процесів у театральному мис
тецтві України.

The issues related to the definition and semantic content of the postmodern-
ism concept, the variability of its interpretations are considered in the article. Be
sides, regional peculiarities of the phenomenon itself in aesthetic aspect are studied. 
In particular, the specificity and place of current Ukrainian art in the context of the 
global trends and processes in the Ukrainian theatrical art are revealed.

Постмодерні явища в Україні спостерігаються достатньо три
валий період. Водночас сам постмодернізм, як відомо, не є аб
солютно 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 течія. Крім різночитань і інтерпретацій термі
нологічних у світовій гуманітаристиці, саме явище також харак
теризується регіональними 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 
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десятиліть соціальну і культурну реальність нашої планети фор
мувала культурна домінанта, що вперше спромоглася на, в бук
вальному сенсі, на глобальний засяг. Ця глобальна соціоеконо
мічна ситуація дістала назву «постмодерности», а  її культурна 
логіка – «постмодернізму» [10, с. 13–14].

Тож насамперед це постмодернізм «економічний». Зокрема, 
його характеризує Андреас Гуйсен. Дана категорія пов’язана пе
редусім з економічним розвитком США: «глобальна і всетаки 
за суттю американська постмодерна культура є внутрішнім і 
надбудовним виразом цілком нової хвилі американського вій
ськового і економічного домінування у світі» (Джеймісон Фре
дерик «Постмодернізм, або Логіка культури пізнього капіта 
лізму») [6]. 

Таким чином, існує модель «економічна», якій притаманна 
«різка асиміляція досі автономних національних ринків і ви
робничих зон у єдину сферу, зникнення національних засобів 
до існування, примусова інтеграція країн з усього світу в новий 
глобальний розподіл праці, <…> картина стандартизації в масш
табі, який не знає собі рівних; а  також примусової інтеграції у 
світову систему…» Це погляд на постмодерну культуру як таку, 
що передовсім відображує гегемонію американської економічної 
моделі й домінування транснаціонального капіталу [10].

Явище постмодерну і спосіб мислення описаний насамперед 
у працях американських дослідників, породжений у мистец
тві розвитком технологій та пов’язаними з ними специфічними 
суспільними тенденціями. Про них пишуть Андреас Гуйсен, Гел 
Фостер, Джеймісон Фредерік («Ситуація постмодерну»), Фран
суа Ліотар («Состояние постмодерна»). До них можна віднести 
тиражування, маскульт, кітч, промисловий та інші види дизайну, 
прикладні мистецькі форми.

Інші різновиди постмодернізму, що історично з’являються 
«після модернізації» суспільства, пов’язані з іншими формами 
«пост»суспільств – країн «третього світу» або «постколоніаль
них» Африки, Південної Америки та  ін.  – і  «посткомуністич
них»  – так званого «другого світу». До них віднесені колишні 
радянські республіки, країни соціалістичного табору. На жаль, 
у цій системі класифікації Україна опиняється у стані подвійно
го «пост» – постколоніальна і посткомуністична одночасно. Що 
спричиняє цілу низку абсолютно унікальних чинників і обста
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вин її розвитку – зокрема, значно більшу глибину розколу з по
переднім періодом існування [10].

Окрім постмодерну як епохи, як ситуації і стану розвитку 
суспільства та його економіки існує інший, ментальний аспект 
загального процесу, що став проявлятися як спосіб мислення, 
світобачення, певна філософія, на основі яких згодом сформува
лося розуміння постмодерну як культурної стратегії.

Згідно з характеристикою Джеймісона це «...постмодерне 
свято відмінностей і розрізнень: раптом усі культури світу опи
няються в толерантному контакті одна з одною у своєрідному 
без вимірному культурному плюралізмі, який важко не вітати. 
Крім того, поза початком свята культурних відмінностей, а час
то тісно з ним пов’язане, зароджується святкування входження 
всієї величезної низки груп, рас, тендерів, етнічностей у царину 
публічного мовлення; відходять у минуле структури, що при
рікали цілі сегменти населення на мовчання і підкорення; по 
всьому світі зростає народна демократизація <…>, що, здаєть
ся, має певний стосунок до еволюції медій, однак її виражають 
нове багатство і різноманіття культур у новому світовому про
сторі» (Jameson Frederic. Notes of Globalization as a Philosophi-
cal Issue).

Мистецтво стає необ’єктивним, алогічним, химерноекзотич
ним, ірраціональним, експресивним, ускладнено інтелектуаль
ним. Воно показує суб’єктивну реальність, у творах з’являються 
ознаки неупорядкованості та хаосу, зникає причиннонаслідко
вий зв’язок. Постмодернізм створив особливий тон  – бріколаж 
цитат і запозичень у попередніх стилів і періодів, як класичних 
так і сучасних. Тож усі складові за сукупністю становили комплекс 
ознак постмодерного твору, як і відсутність сюжету, цитування. 
Зображення, які мали би нагадувати реальні відірвалися від своєї 
природної форми, а твори – від дійсності. «Основною властивіс
тю гіперреальности, в якій ми перебуваємо, є відсутність відмін
ності між уявним і реальним» [3]. Оця гіперреальність у мистец
тві 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 
впізна ваний стиль» [6].
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На Заході суспільством опановувала відмова від «ідеї про
гресивної реалізації соціального і індивідуального звільнення в 
масштабах всього людства», відмова від «глобальної реконструк
ції простору, населеного людиною», раціональності і свободи, 
пов’язаних з модерном. Постмодернізм виник як реакція на па
нування модерну. І певну консервацію його форм [6].

Зовсім відмінну ситуацію маємо в українському і всьому пост
радянському просторі, частково і в країнах Східної Європи. Мо
дернізм, який на початку ХХ ст. починав завойовувати мистецьку 
свідомість і панівні позиції в культурі, був різко обірваний – по
доланий новою ідеологічною доктриною. Художній напрям був 
припинений директивно і репресивно, з ліквідацією і самих мо
дерністів, на догоду реалістичним, а  точніше псевдореалістич
ним формам в усіх видах мистецтва. Лише згодом модернізм по
чав частково відроджуватися. «Інша оптика» з’явилася у нас не 
після оголошення «смерті автора», як у теоретиків постмодерніз
му, а значно конкретніше – після смерті Сталіна. У 60–80ті роки 
ХХ ст. це відродження супроводжувалося різними обмеження
ми, а у 1990ті модернізм уже був поборюваний новою мистець
кою хвилею, породженою новою суспільною реальністю.

Україна, як і весь регіон, до якого вона входить, не пройшла ту 
стадію розвитку капіталізму, для якої постмодерн був логічною 
завершальною фазою. Тим не менше, в незбагненний спосіб ми 
всі стали свідками і учасниками явищ постмодернізму і проце
сів, спричинених його наслідками.

Є ще один варіант у цій класифікації – це постмодернізм бун
тівний, або постмодернізм «опору» (протестний)  [10]. Думаю, 
що це визначення не потребує додаткових пояснень. Саме він 
з’явив ся, втілився і знайшов відданих апологетів на наших тере
нах. Наша суспільна і культурна ситуація розвивалася під знаком 
«пост»: після розпаду – і радянського суспільства, його ідеології, 
і мистецького мислення соціалістичного реалізму – як подолан
ня їх наслідків. Хоча українське суспільство, стикаючись з усіма 
цими наслідками зовсім не відчувало себе тими, хто існує «поміж 
чимось», або «після чогось», що скінчилося фатально і безпово
ротно. Навпаки, це було велике пасіонарне піднесення, сповнене 
великих сподівань на багатообіцяючі історичні перспективи, які 
раптом відкрилися. Вони відчувалися як мейнстрім. Такий стан 
спостерігався не лише в Україні, а й у більшості пострадянських 
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країн які визволилися від тиску і влади РФ і ввійшов в історію як 
іще одна «весна народів» – «оксамитових революцій».

Ранні стадії цих процесів, добре помітних, зокрема, в україн
ській літературі й кіно, знайшли відображення у працях різних 
вітчизняних авторів, у тому числі у відповідних дослідженнях 
з театрознавства. Це дисертація А. Липківської, захищена ще у 
1990х роках, стаття «Молодий театр України кінця 80х – почат
ку 90х років: постмодерна ідеологема свідомости та її відбиток 
у сценічному артефакті» [9]. У Н. Корнієнко в наукових статтях 
«Ціннісні орієнтації та картини світу у візіях лідерів»; «Масова й 
елітарна культура в “інтер’єрі” постмодернізму». Хоча у 1996 році 
більшість театральних митців іще не відчувала, що перебувають 
в інтер’єрі постмодернізму. 

У всій європейській культурі, як і в постколоніальній, чи 
пост комуністичній, постмодернізм пов’язаний з епохою зламу, 
руйнування і деконструювання практично всіх існуючих систем  
і правил – не лише ідеологічних, економічних, наративних. У віт
чизняному театрі 1990х  років спостерігається також свідоме і 
навмисне порушення законів драми. У  цьому і полягала суть 
їх опору.

Для багатьох митців, дослідників і інших представників даного 
способу мислення ідея постмодерного релятивізму та плюралізму 
була своєрідною індульгенцією на безкарне паплюження ціннос
тей, які доти вважалися незаперечними або непорушними табу. 
Однак такі тенденції не були з ентузіазмом сприйняті практично 
переважною частиною суспільства, яке, до того ж, не підозрюва
ло, що живе в постмодерну добу, з усіма наслідками, які з цього 
випливали. Тому, як і на Заході дуже скоро їм довелося розпро
щатися з цими ілюзіями, оскільки суспільство – і українське, і у 
Росії, і на Заході – не збиралося прощатися з абсолютно всіма цін
ностями одразу. Якісь речі все одно залишалися табуйованими, 
а якісь – священними. Якщо не церква – то людська індивідуаль
ність, якщо більше не вважався непорушним шлюб, то незапереч
ною вартістю залишалося кохання. Вони не опротестовувалися 
у виставах того ж Романа Віктюка, який у цей час працював на 
дві країни. Народжений у Львові «за Польщі», він закінчив теат
ральну студію в Україні, а спектаклі ставив і в Росії, і в Україні. 
Його московські постановки «М. Баттерфляй» (1991) та інші рап
тово розкрили перед враженими глядачами цілий світ духовних 
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і сексуальних переживань геїв. Презентованих не в брутальному 
вигляді, а  у вишуканій театральній формі. Тобто замість «зви
чайного», але деконструйованого кохання, режисер пропонував 
інше, більш чесне, на його думку. Так само і у виставі «Лоліта» за 
В. Набоковим це кохання не за суспільними нормами, а всупереч 
їм. Естетизм постановок служив певним художнім виправданням 
його позиції. Ставлячи у цей же час вистави в Києві в Театрі імені 
Лесі Українки, Віктюк залишався в межах звичного типу театру і 
традиційної системи цінностей, хоча і тут у його виставах «Уроки 
музики» Л.  Петрушевської та «Священні чудовиська» Ж.  Кокто 
родина, як інститут зазнавала критичних атак з його боку, висту
паючи як руйнівна сила щодо кохання і самих закоханих.

Тенденція поступового зниження викривальноруйнуваль
ного імпульсу добре видно на долі російського образотворчого 
постмодернізму 1990х  років  – критичного за своїм пафосом 
щодо радянської системи і різних аспектів існування «колишньої 
радянської людини» – «хомо советикус». У цій системі «соцарту» 
і поза нею немало іронії і сарказму було з приводу радянської 
скульптури і вождів; на різні побутові теми – «туалетного папе
ру» та інших тимчасових труднощів. І поступово це все втратило 
актуальність новизни і свій пафос руйнування, який був назва
ний 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 Та
рас Шевченко» (2000), постановку «Сни за Кобзарем» Валентина 
КозьменкаДелінде в Національному театрі імені Івана Франка в 
середині 1990х, яка викликала не менш скандальний резонанс.

«Тотальна іронічність і плюралізм постмодернізму запере
чує об’єктивність оцінок і створює передумови для подальшого 
вибору, оскільки постмодернізм не є кінцевим продуктом сві
домості, а  лише періодом у процесі розвитку людства». Але це 
точно не про нас. Для пострадянського простору постмодернізм 
абсолютизувався як останнє слово людства, що йде до фіналу – 
як тисячоліття так і свого власного апокаліпсису, що обумовлено 
збігом завершення кількох історичних циклів: імперії, століття, 
тисячоліття, для когось – «ери Водолія» тощо.

Серед головних засад постмодернізму є та, що творець, з ме
тафізичної точки зору, нічого не здатний сказати про «кінцеві 
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істини» (Іхаб Гассан). Можна було бачити такі вистави на по
чатку і в середині 1990х. Але в усіх них створювалося вражен
ня незавершеності. Дуже часто глядач залишався з дивним від
чуттям: чи він не до кінця зрозумів виставу, чи молодий митець 
сам не знав, що хотів сказати. Однак пізніше стали з’являтися 
твори з більш визначеним змістом і проблематикою. Постановки 
А. Жолдака «Хто боїться Вірджинії Вульф» Е. Олбі, Олега Ліп
цина «У відкритому морі» С. Мрожека. Вистави В. Кучинського 
90х років – «Благодарний Еродій», «Забави для Фауста» за До
стоєвським, «Маруся Чурай» Л.  Костенко у Львівському теат
рі імені Леся Курбаса, у них же – Леся Українка «Лісова пісня» 
А. Приходька, «Постріл в осінньому саду» В. Більченка, «Павлік 
Морозов» А. Крітенка, «Карнавал плоті» Д. Богомазова в Театрі 
на Лівому березі. Для цих творів характерні самоіронія і само
пародія постдраматичного театру, наявність численних алюзій, 
широко розкритих у культурноісторичний контекст.

* * *
Парадоксальним чином у багатьох театральних виставах на 

межі ХХ–ХХІ  ст. ознаки постмодернізму присутні або у змісті, 
або у формі постановок, коли за основу беруться постмодер
ні за визначенням літературні твори. Наприклад, «Московіада» 
Ю. Андруховича в Молодому театрі режисера С. Моїсеєва. Сама 
вистава загалом вирішена в координатах більш традиційного 
театру, ніж повість Андруховича. На протилежному полюсі  – 
«Гамлет. Сни» А. Жолдака в Харкові – ренесансна шекспірівська 
трагедія була здійснена режисером як серія кліпів. Між ними – 
«Карнавал плоті» Д. Богомазова за «Войцехом» Бюхнера.

Лесь Подерв’янський у 1970х роках у своїй творчості продемон
стрував ранні зразки «протестного» постмодернізму «опору». Це 
«стьоб», це «магнітофонний текст» у його п’єсах «Сни Василіси 
Єгоровни», «Гамлет», «Король Літр», «Павлік Морозов». Характерні 
ознаки його творів забезпечують йому загальне визнання як гуру, 
метра вітчизняного постмодерну. Насамперед його вирізняє за
гальний критичний дискурс. Саме його текст «розхитує історичні 
культурні, психологічні засади читача, його звичні смаки, ціннос
ті, спогади, викликає кризу в його стосунках з мовою» [1, с. 471]. 
«Удовольствие от текста». У  творах Леся Подерв’янського, на
писаних іще в 70ті роки здійснюється деконструкція і деміфо
логізація мистецьких, культурних, історичних міфів і міфоло
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гем, їх зниження і карнавальновикривальне осміювання. Його 
тексти складаються з елементів інших текстів  [4,  с.143]. У його 
п’єсах мова залишається як основний зміст повідомлення: «Вони 
це називають так». У такий спосіб створюється достатньо інфор
мативний текст, що містить величезну енергію заперечення і ни
щівну іронію, носієм якої є сама мова – в даному випадку пере
важно вишуканий мат, оскільки мова як основне повідомлення 
і творить мовну картину світу. Простежується утворення нових 
смислових зв’язків – гри смислами зі слів високого стилю і сфери 
та перетворення їх на ненормативні через звукову, семантичну або 
контекстуальну спорідненість (назва «Король Літр»).

Ризоморфність властива більшості п’єс Подерев’янського, так 
само, як і інтертекстуальність, що становить його вихідну позицію. 
Особливо наочним є приклад його «Павліка Морозова». Павлік ви
являється сином Сави Морозова, а мати Пелагея Нилівна (героїня 
повісті Горького «Мати») – дружиною Сави Морозова. Водночас, 
Павлік є братом Павла Власова (очевидно – за світоглядом), кот
рий також фігурує у творі Леся Подерв’янського як «побочний 
син» Нилівни. До цієї «родини» належить і генерал Власов – він 
коханець Пелагеї Нилівни і,  відповідно, батько Павла Власова. 
Все разом утворює семантичну конструкцію ризоми  – прин
ципово позаструктурного і нелінійного способу організації ці
лісності, яка розгалужується на нові сфери явищ: «фашисти», 
«шпигуни», «піонери», «диверсанти», міфічні істоти.

Вистави за творами Подерв’янського «Сни Василіси Єгоров
ни» і «Павлік Морозов» здійснив режисер Ю.  Крітенко. Кітче
вість як ознака, попкультура, елементи медіа арту присутні і 
завдяки участі в них медійних постатей телеведучої Світлани 
Вольнової, Миколи Вересня в ролі генерала Власова, Андрія Се
реди – соліста групи «Кому вниз».

На жаль, більшість п’єс на сьогодні залишаються драмами для 
читання. Та ненормативна лексика, якою вони написані, на сце
ні звучить як звичайна брутальна лайка, тоді як у текстах вона 
контрастно й іронічно відтінена витонченими авторськими ре
марками, котрі не виголошуються зі сцени. «Перевести» це все 
на мову сценічних образів практично неможливо. Оскільки ве
лика частина дотепів автора має в своїй основі мовну гру.

Згідно з висновками сучасних західних дослідників суспіль
ної і мистецької формації, модернізм і постмодернізм співіс
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нують одночасно. Тим паче, що в 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 
закладено намір зробити світ кращим, шукати нові форми і спо
соби самовираження і впливу. Постмодернізм – усе вже сказано, 
ми можемо тільки перебирати пазли (уламки минулого). Люди
на вмерла, світ загинув, лишилася тільки мова. Недостатня увага 
до оточення, цитування, втрата довіри до принципу загального 
прогресу людства в сфері мистецтва, технологій, знання. «Смерть 
суб’єкта» або індивідуалізму як такого.

Для модернізму характерними ознаками є: заперечення мате
ріальної основи буття; спроби осягнути духовну суть людини і 
світу; гіпертрофована увага до неповторної індивідуальності ав
тора, героя; занурення в підсвідомість, психологізм особистості, 
внутрішній світ, а не зовнішні події; символічність образів; увага 
до почуттів; естетизм, звернення до стилів минулого, їх високих 
зразків; культ надлюдини, волі, боротьби. На практиці в Украї
ні тривалий час існує суміш постмодерних прийомів і модер
них ідей, які досі лишаються актуальними в суспільстві. Наші ж 
теат ральні митці шукали насамперед нові форми, вірячи в те, що 
вони неодмінно мають бути винайдені. І такі зміни відбулися – 
перформативність, візуальний театр, неміметичний, позбавле
ний ідеологізації та режисерського концептуалізму.

Театральна режисура першого десятиліття ХХІ  ст. харак
теризується певною стагнацією, стабілізацією і завмиранням 
мистецького експерименту. Помітна зміна художніх парадигм 
відбувається на межі ХХ–ХХІ ст., коли явно відчувається вичер
пування постмодерних інтенцій.

Тому новації спостерігаються переважно в театрі пошуково
му, лабораторному, експериментальному, який переважно іс
нує не в режимі репертуарного театру. Як, наприклад, «Дах» під 
керів ниц твом В. Троїцького, «Вільна сцена» Д. Богомазова, теат
ральна лабораторія при Центрі ім.  Л.  Курбаса, Львівський мо
лодіжний театр імені Л. Курбаса В. Кучинського у Львові, який 
частково розвиває в своїй практиці театральні ідеї Єжи Гротов
ського. Він працює на репертуарній основі і йому вдається поєд
нувати лабораторну роботу з регулярним показом вистав. 
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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». Це поєднання фотографії, живопису й театру. Фото
картини із цієї серії являють собою сценічний простір з темним 
тлом, заповненим фігурами живих акторів, які зображують це 
саме викрадення сабінянок [7, с. 217]. 

З іншого боку, є режисери театру класичного, навіть розмов
ного. Театру, до якого звик глядач, і на який глядач ходить. Існу
ють і працюють митці, виховані на літературному театрі, сфор
мовані ще в самодіяльних або університетських театрах слова. 
Це старше покоління режисури – Е. Митицький, А. Резникович, 
А. Бабенко. Але є і сучасний, авангардний різновид цього ста
ромодного «Театру слова». Це нова когорта «балакунів», «роз
мовників» з їх виставами – «Синій автомобіль» І. Славинсько
го, «Дон Жуан» С. Моїсеєва, «Майн кампф» Таборі у постановці 
Митницького. Хоча говорити про них, як про представників 
мистецьких традицій виключно минулих епох не доводиться 
також. Бо це не є театральні діалоги в традиційному смислі. 
Це мова і голос автора. І  дія в цих спектаклях не є виключно 
словесною. 

Водночас експериментальна сфера на сьогодні розвивається 
переважно за рахунок перформативного напрямку. Вона пред
ставлена поодинокими разовими мистецькими акціями – пер
формансами, до яких вдаються переважно театральні художни
ки. Це мистецтво, власне, виходить за межі театру, оскільки тут 
відсутнє перевтілення, лицедійство й виконавство. Акторська 
гра – це те, що нам насамперед цікаво в театрі, і те, що складає 
його фундаментальну суть. Утім, перформанс нерідко відбу
вається поза актором, незважаючи на його присутність і участь 
у події. А  виконання ролі, життя в образі, перевтілення, або 
створення характеру – нічого подібного 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 
«ГамлетЛабіринт» О.  Ліпцина, «Вільна сцена» Д.  Богомазова. 
Свого часу суто експериментальною платформою залишалися 
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Театральна робітня – театр пластичної імпровізації А. Черкова, 
Театр ім. Л. Курбаса Володимира Кучинського та багато інших.

В той час як західний світ другої половини ХХ ст. живе перед
чуттям і відчуттям катастрофи, для мистецтва радянського періо
ду це відчуття незнайоме. Однак це незнання не рятує театру від 
участі в загальних процесах. Стався вибух Чорнобиля, і  відтоді 
мистецтво театру дедалі більше забарвлюється відчуттям ката
строфи. Образи Чорнобиля з’являються в багатьох постановках. 
Пригадується «Маруся Чурай» Л. Костенко у Львівському театрі 
ім. М. Заньковецької в постановці Ф. Стригуна. Постаті в білому 
захисному одязі фігурують у сюжеті на зовсім іншу тему. 

Розпад Радянського Союзу багато митців теж пережили тра
гічно, бо мислили себе радянськими, російськими, загально
союзними або всесвітніми митцями, і  ситуація відокремлення 
України викликала у них стан глибокої кризи. Тим паче, що вона 
супроводжувалася кризою економічною  – про спектаклі цього 
періоду і есхатологічні настрої постмодерної доби вже багато 
писали. Можна навести назви «Птахи з невидимого острова» 
Ю. Шевчука, «Постріл в осінньому саду» В. Більченка, «В чеканні 
годо» С. Беккета, «Гамлет. Сни» А. Жолдака, «У відкритому морі» 
О. Ліпцина. 

У світовому мистецтві образи постмодерну пов’язувалися з 
кінцем тисячоліття, яке віщувало кінець однієї епохи і початок 
іншої, або апокаліпсис. Тоді як у нас нове тисячоліття дійсно 
принесло соціальні катаклізми досить великого масштабу. Тема 
«Все руйнується» стає домінуючою і в комедіях, які мають «чор
не» забарвлення. Як, наприклад, «Глядачі на виставу не допуска
ються» Ю. Одинокого в Театрі на Лівому березі.

Якщо наприкінці СРСР у постмодернізмі основною була по
літична складова, то наш був свідомо аполітичним, часом анти
політичним. Після розпаду СРСР багато з митців вирішили усу
нутись від «битви двох світів» й ідеологій. 

Мистецькі тенденції Західної Європи, безперечно, вплину
ли на Східну, оскільки на Заході всі ці явища виникли значно 
раніше. А на територію СРСР 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.
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Негатив щодо постмодернізму, як і його привабливість на 
територіях колишнього СРСР пов’язані з його запереченням 
будьякої ідеології, яку можна було б нав’язати людині і групі і 
впливати на її поведінку. У цьому полягав антиутопічний пафос 
постмодернізму, який відобразив настрої суспільства і театраль
них митців кінця ХХ – початку ХХІ ст.
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Ольга Пуніна 
(Вінниця)

оБрАЗ ПисьменникА-інтровертА  
в короткометрАЖному фільмі  

АнтонА ЩерБАковА «день неЗАлеЖності. 
вАсиль стус»

У статті ключовим об’єктом дослідження постає творча індивідуальність 
Василя Стуса, якою її бачить режисер Антон Щербаков у короткометражно
му фільмі «День Незалежності. Василь Стус». Акцент зроблено на психоло
гічних особливостях письменникаінтроверта, які дають змогу вписати Васи
ля Стуса в експресіоністичний контекст. 

The article is dedicated to Vasyl Stus creative individuality, as it is seen by direc
tor Anton Shcherbakov in the short film Independence Day. Vasyl Stus. The psycho
logical peculiarities of the writerintrovert are emphasized. These features make it 
possible to enter Vasyl Stus into the expressionistic context.

Короткометражний фільм Антона Щербакова «День неза
лежності. Василь Стус» 2016 року (за сценарієм Сергія Стеценка 
і Тетяни Висоцької) [2] – одна із небагатьох спроб осмислити по
стать Василя Стуса засобами кіномистецтва, серед яких маємо 
документальну кінотрилогію «Просвітлої дороги свічка чорна. 
Пам’яті Василя Стуса» (1989–1992) Станіслава Чернілевського, 
короткометражку Романа Веретельника «Палімпсест» (2014) і 
проект художнього фільму під умовною назвою «Птах душі» ре
жисера Романа Бровка (прем’єра планується 2019 р.). Сам режи
сер Щербаков в інтерв’ю з Катериною Скрипніковою зауважує, 
що його фільм «про жертву і про те, що людина відчуває, жертву
ючи не тільки своїм життям, а й майбутнім близьких» [9]. Водно
час реалізація теми жертви в короткометражній стрічці «День 
незалежності. Василь Стус» відбувається шляхом творення об
разу креативної індивідуальності в її межовій ситуації.
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Художнє трактування останніх днів життя Василя Стуса до 
4 вересня 1985 року в таборі особливого режиму ВС389/36 Ан
тон Щербаков зводить до режисерської установки: досягти ефек
ту сильної емоції – викликати почуття страху, гнітюче враження 
[9], якого прагнули свого часу представники кіноекспресіонізму. 
Така установка бачиться закладеною як на формальному, так і 
змістовому рівнях фільму, унаочнюючись в образі таборумороку.  
Вже перший епізод у короткометражці з написанням «Акту про
голошення незалежності України» Левком Лук’яненком марку
ється цим образом: колишній політв’язень і правозахисник ви
словлюється про тих, хто не зміг «дожити до цього літнього дня 
і вибратися з того мороку» [2]. Подана після його слів назва ко
роткометражного фільму «День незалежності. Василь Стус» вка
зує на конкретну людину, якої стосується образ. 

Перша поява кінематографічного Василя Стуса  – своєрідний 
вихід із в’язничної темряви як внутрішній супротив їй: опісля гру
бого звернення до нього наглядача крізь вічко карцерних дверей 
(«жрать будешь?», «враг народа», «тварь»), театрально загримо
ваний Стус, одна з вагомих деталей експресіоністичного кіно [15, 
с. 265], з’являється з мороку на тлі ледь освітленої стіни, на якій 
відтінюються ґрати. Його мовчання, сконцентрований серйозний 
погляд, замисленість, відсутність зовнішніх емоцій видають люди
ну заглиблену в себе – те, що характерне для поведінки інтроверта 
(див.: [16; 13; 8]). Простір карцеру, у якому перебуває письменник, 
його форма, лінії, як у випадку з експресіоністичною естетикою, 
коли декорація стає пластичним втіленням змісту [14, с. 304], сим
волічно передають внутрішній стан персонажа. Чітко такий мар
кер письменницької психологічної конституції був підмічений 
Євгеном Сверстюком, зокрема в інтерв’ю 1990 року він зауважує: 
«Але я сказав би, що Василь Стус був більше зосереджений в собі. 
Може, мені тоді це було не так ясно, але пізніший, табірний період 
дуже випуклив і збільшив усі процеси і явища. І стало ясно, що 
він постійно працює над якоюсь думкою. Він людина інтенсивного 
внутрішнього життя» [курсив мій. – О. П.] [6, с. 279].

У стрічці Антона Щербакова думка, що переймає Стуса, по
дана як внутрішній голос письменника: «Мета одна: зробити на 
душі кожного татуювання страхом» [12, с. 272]. Мессидж узято 
сценаристами із чернетки невідправленого листа Василя Стуса 
до першого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста, написаного на 
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межі 1965–1966 років [12, с. 260]. Саме думки із цього листа ста
ють основою для витворення у короткометражці образу прямої, 
чесної і добросовісної людини, яка, маючи власну оборонну си
стему, протистоїть світу – безпосередня установка інтровертно
го психотипу [13, с. 80–84]. У сценіспогаді письменник працює 
в камері над публіцистичним текстом, присвяченим проблемі 
свободи і людського терпіння, коли тебе оббирають на життя: 
«Людській свободі наступили на горло, звівши це в вічну необ
хідність.  <...>. Теперішній “соціалізм” продукує лицемірство, 
брехню, підлість <...>» [12, с. 262]. Для Стуса подібне знущання 
над людиною неприпустиме, про що свідчить і його висновок – 
не терпіти.

Саме такого, безкомпромісного Василя Стуса, прагнув зігра
ти виконавець головної ролі – актор театру і кіно, режисер, сце
нарист Ахтем Сеітаблаєв. В  інтерв’ю Катерині Скрипніковій, 
давши коментар щодо підготовки до фільму через усвідомлення 
Стусової особистості, яка не йшла на поступки перед власним 
сумлінням (відтак її взаємини з системою могли привести тільки 
до загибелі), він зізнається: «Дуже хочеться, щоб у мене вийшов 
живий Стус! І щоб його біль, страхи, переживання в образі теж 
прочитувалися. Мені було страшно погоджуватися на цю роль. 
І навіть зараз ще страшно» [9]. В інтерв’ю з Галиною Яремою Ах
тем Сеітаблаєв знову наголошує на власному страхові грати роль 
Василя Стуса через неоднозначність (читаймо  – унікальність) 
його особистості: «Коли почув, як саме планує знімати фільм 
Антон Щербаков, на чому він хоче зробити акцент, був враже
ний. Мені це сподобалося. <...> Степан Хмара, який сидів зі Сту
сом у в’язниці, казав про те, що у Василеві Стусі фантастичним 
чином поєднувались ранимість, чутливість стану його душі, бо 
він поет, письменник, і така залізна, майже сталева воля. Він ні
коли не йшов на компроміс, ніколи не робив чогось наполовину. 
Пан Хмара сказав про те, що коли Василь Стус другий раз по
трапив до в’язниці, “ми всі зрозуміли, що він тут помре”. Бо Стус 
не підлаштовувався до обставин того часу. Для мене це була над
звичайно велика відповідальність зіграти таку роль» [17].

Вольове начало Василя Стуса, про яке йдеться, акторові Сеі
таблаєву насправді вдається створити у стрічці, попри відхід сце
нарної і знімальної групи від історичного фактажу. Знайдений 
Стусів зошит у блакитній обкладинці з написом «Птах душі» під 
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час обшуку в камері запускає механізм незворотної дії – знищи
ти. Психологічний тиск, доведення до нервового зриву, до ска
зу, аби вирвати покаяння, зламати, про що говорить персонаж 
Левко Лук’яненко, у випадку з Василем Стусом бачаться дієви
ми лише щодо його фізичного знищення, внутрішнє єство при 
цьому не піддається впливу. Таким, яким згадує Стуса 4 вересня 
1965 року під час прем’єри фільму Сергія Параджанова «Тіні за
бутих предків» персонаж майор КДБ: непримиримий із знущан
ням над правдою, моральний максималіст вольового типу (як 
зазначив письменника Іван Дзюба [7, с. 234]), він лишається і за 
двадцять років, на допиті.

Сцена допиту в фільмі Антона Щербакова стає своєрідним 
сюжетним розгортанням думки кінематографічного Василя Сту
са про його долю як фатум: «Я розумів, брама вже відкрилася, 
і вона зачиниться за мною надовго. Це вже доля, а долі не оби
рають» [2] (Стусові міркування із таборового зошита, запис  6 
[11, с. 493]). Таку долю, яку, аналізуючи, фахово розкладає на де
талі Дмитро Стус: «З якихось причин доля Василя Стуса видов
жилась у часі й досі служить лакмусовим папірцем справжности, 
вкотре доводячи, що людина – попри всі обставини – таки спро
можна здолати свій страх і стати гідною свого покликання» [під
креслення Дмитра Стуса.  – О.  П.] [12, с.  4]. Стусові морально
етичні імперативи («У мене загострене, може, навіть хворобливо 
загострене почуття справедливості, яку я завжди хотів бачити 
повною, ідеальною» [11, с. 406]) вкотре стикаються з убожінням 
системи, тут  – в особі майора КДБ, що, принижуючи людську 
гідність («подохнешь», «тварь», «я тебя сгною» тощо), очікує на 
нову, нетипову для Стуса, реакцію – зламатись. 

При цьому відсутність запрограмованої кдбшником реакції 
арештанта і його витримка, стриманість, небагатослівність, ха
рактерні для інтровертного типу, спричинюють зворотну дію – 
агресію майора. Сам режисер Антон Щербаков називає сцену 
допиту письменника найскладнішою: «В кінці сцени майор КДБ, 
який звик до влади не тільки над іншими людьми, але і над влас
ними емоціями, втрачає самовладання. Ось цей момент для мене 
й акторів і став найскладнішим. Важлива органічність <...>» [9]. 
Тривале мовчання Стуса на закиди майора слід розцінювати 
як ретельне обдумування інтровертом того, що і як відповіс
ти суттєвого на погрози, психологічний тиск, піком якого стає 
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 нищення на очах письменника збірки «Птах душі». Відтак пси
хічна енергія Василя Стуса, рух якої здійснюється в напрямку до 
внутрішнього світу, сконцентровується на фразі, кинутій майо
рові від безкомпромісної, впевненої в своїх словах і діях людини: 
«Я вже багато разів помирав! <...> Вам страшно навіть допусти
ти, що інші можуть думати інакше. “Почестному” – говоришь? 
А ты умеешь, майор, почестному?!» [2]. Кінематографічний Ва
силь Стус в цій сцені утверджується в отій своїй справжності, 
кидаючи виклик страху (мороку / системі) і таким чином оста
точно долаючи його. 

З іншого боку, усвідомлюючи власну здатність до внутрішньо
го протистояння системі, персонаж Василь Стус передчуває своє 
фізичне знищення. Так, сценаспогад із 1970х років завершуєть
ся появою на березі озера агента КДБ, який руйнує щасливу мить 
перебування разом із коханою дружиною, маленьким сином, і 
заглибленням Стуса в себе у рядках – «Зазираю в завтра – тьма 
і тьмуща,  / тьма. І тьмуща тьма. І тьмуща тьма.  / Тільки чорна 
водь. І чорна пуща. / А твого Святошина – нема. / Ні сестри, ні 
матері, ні батька. / Ні дружини. Синку, озовись» [10, с. 196]. Об
раз тьми, чорної воді (по суті, мороку) ототожнено з самотністю 
ліричного суб’єкта, проте це самотність не творча, рятівна, вона 
несе семантику фізичного щезання. У випадку з кінематографіч
ним Стусом завдяки прийому зміни плану – з середнього, коли 
біля головного героя ще знаходиться родина, до дальнього, як 
письменник опиняється сам на сам на тлі ландшафту, – режисер 
наголошує на тому, що він залишається один. 

Про фізичне знищення Василя Стуса у короткометражці 
сигналізують дії представників таборумороку: регіт серед ночі 
наглядачів, що спалюють світлини і рукописи письменника. Як 
контраст до цього в’язничного безуму довкола вогнища пода
ється сцена, в якій персонаж Левко Лук’яненко опісля невда лих 
спроб почути Стусів голос чи принаймні пояснення від нагля
дача усвідомлює, що відбулося. Цитуючи поетове «Даждь нам, 
Боже, днесь! Не треба завтра  –  / даждь нам днесь, мій Боже! 
Даждь нам днесь!» [10, с. 91], вбивство письменника Лук’яненко 
проектує на арештантську безвольність, маркером якої стає об
раз рабів. Водночас режисерові йдеться про викорінення подіб
ної рабськості – в’язні читають фрагмент із поезії Василя Стуса 
«Сто років, як сконала Січ...»: «<...> раби зростають до синів  / 
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своєї Україниматері. / Ти вже не згинеш, ти двожилава, / земля, 
рабована віками, / і не скарать тебе душителям / сибірами і со
ловками» [10, с. 90]). 

Раби, які перетворюються на синів, – такою є семантика сцени 
арештантського бунту паралельно до виносу тіла Василя Сту
са з карцеру. В’язні, повторюючи поетові слова «Сьогодні – ти. 
А завтра – я» [10, с. 320] (з первісної редакції поезії «Ярій, душе, 
ярій, а не ридай...»), уособлюють Стусове вольове начало. Про
те фізичне придушення заколоту в’язнів, прирівняне до фізичної 
смерті письменника, не свідчить про винищення вольного духу. 
На підтвердження цього думки Василя Стуса, накладені на дії 
майора КДБ, який підпалює зошитзбірку «Птах душі» у споді
ванні врешті здійсненої справи: «Ви знищили моє життя повніс
тю. Забравши в мене все, ви тим самим і втратили мене. Вам ні за 
що мене держати. Ви розумієте масштаби моєї волі?» [2].

Таким чином, у короткометражному фільмі Антона Щербако
ва «День незалежності. Василь Стус» художньо представлена по
стать письменникаінтроверта, образ безкомпромісної і вольової 
людини, яка із власною оборонною системою здатна протистоя
ти іншим. В умовах табірного мороку психологічний тип Василя 
Стуса, людиниекспресіоніста з трагічним світовідчуттям, світ 
емоцій якої «зумовлюється зовнішніми подразниками» [3, с. 96], 
лишається гідним свого істинного призначення – творити.
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Тетяна Кара-Васильєва  
(Київ)

нове осмислення стилю БАроко 
в декорАтивному мистецтві укрАїни  

хVіі–хVііі століть

У статті наголошується на тому, що інновації бароко зачепили найглиб
ші структури української культури, знайшли своєрідну інтерпретацію як у 
народному, так і в професіональному мистецтві. Стиль бароко яскраво ви
явив себе у творах образотворчого мистецтва – іконопису, гравюрі, портре
ті, а також у всіх видах декоративного мистецтва – гаптуванні, килимарстві, 
ткацтві, різьбленні іконостасів та ін. Наголошено на тому, що стиль бароко 
мав яскраво виражену національну специфіку, був найяскравішим проявом 
української ментальності. Саме до цього пласта української культури звер
нулися митці початку ХХ ст. при формуванні стилю модерн у його яскраво 
вираженому українському варіанті.

It is emphasized in the article, that baroque innovations have touched the 
deepest  structures of Ukrainian cultures. They have found peculiar interpretation 
both in folk and professional arts. Baroque style has been revealed brightly in the 
works of Visual Arts – icon painting, engraving, portrait, and also in all kinds of 
Applied Arts  – embroidering, carpeting, weaving, iconostasis carving, etc. It is 
emphasized, that baroque style has national specificity as the brightest manifesta
tion of Ukrainian mentality. The artists of the early XXth century have applied to 
this layer of Ukrainian culture forming the modern style in its brightly expressed 
Ukrainian variant.

В Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім.  М.  Рильського НАН України впродовж 10  років була вида
на широкомасштабна робота «Історія декоративного мистецтва 
України» у п’яти томах. У ній вперше розглянуто шлях розвит
ку декоративного мистецтва впродовж всієї історії – від давнини  

Академічні видання  
як база українознавчих досліджень

(«історія декоративного мистецтва україни»)
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до сьогодні, показано розвиток цієї важливої галузі української 
культури в її історичному розвиткові, в еволюції художніх сти
лів, насамперед бароко, рококо, класицизм, модерн, а також те, як 
вони знаходили своєрідну інтерпретацію в народному мистецтві. 

Метою другого тому «Історії» є спроба представити в єднос
ті усі види й жанри декоративного мистецтва України ХVІІ–
ХVІІІ ст., показати, як стиль бароко знайшов свій прояв у кож
ному з них, як порізному інтерпретувався митцями, складаючи 
єдину художньообразну систему барокового світобачення. Важ
ливим є сьогодні звернення дослідників до вивчення стилю ба
роко як яскравого художнього явища культури, як універсальної 
художньої творчості, що охоплює усі її рівні – світосприйняття й 
осмислення стилю епохи. Бароко проявилося в літературі, музи
ці, образотворчому і декоративному мистецтві, у сферах духов
ної культури – філософії і теології. 

Це був складний час, коли відбулося багато зрушень як по
літичного й економічного, так і культурного характеру. Попри 
тяжкі військові випробування, роз’єднання українських земель, 
продовжувалося інтенсивне зростання міст, розвивалися ремес
ла і торгівля, поглиблювалися культурноекономічні зв’язки між 
окремими землями. Як і в більшості європейських країн, міське 
цехове ремесло відігравало надзвичайно важливу роль у форму
ванні української культури, зокрема в розвитку декоративного 
мистецтва. Її тісні зв’язки з народною духовністю у поєднанні 
з етнічною самобутністю сприяли формуванню яскраво вира
жених національних рис декоративного мистецтва. Поступово 
з кінця ХVІІ ст. в Україні почало зароджуватися мануфактурне 
виробництво, а в кінці ХVІІІ ст. інтенсивно утворювалися фаб
ричні фарфоровофаянсові та скляні підприємства.

Кінець ХVІІ – ХVІІІ століття – час панування стилю бароко, 
а згодом – рококо. Стиль бароко знайшов своє яскраве виражен
ня в усіх видах і жанрах декоративного мистецтва. За формаль
ними ознаками українське мистецтво не вкладалося в усталені 
рамки західноєвропейського стилю бароко, створивши, насам
перед у декоративному мистецтві, свій самобутній національ
ний стиль.

Розвою української культури, усіх видів образотворчого мис
тецтва: іконопису, портрета, гравюри, архітектури,  усіх видів і 
жанрів декоративного мистецтва сприяло культурнонаціональ
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не відродження наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст., активне 
розгортання національновизвольної боротьби, а головне – ста
новлення в ХVІІ  ст. козацькогетьманської держави з чітким 
адмі ністративнотериторіальним устроєм.

Національновизвольний рух 1654–1657  років під проводом 
Богдана Хмельницького привів до перерозподілу території та 
складної ситуації в суспільнополітичному, релігійному й куль
турному житті країни. Західноукраїнські землі, Правобережна 
Україна залишилися в складі Польщі. За Андрусівським дого
вором 1667  року Лівобережна Україна з Києвом на незначний 
час отримала політичне самоврядування. Так тривало до кінця 
ХVІІІ ст., коли Правобережна Україна увійшла до складу Росій
ської держави, а  Галичина, Буковина, Закарпаття  – до Австро
Угорщини.

Необхідність захисту українського населення від татарської 
агресії в кінці ХV  ст. зумовила формування контингенту вій
ськово службової людності  – козаків. З  кінця ХVІ  ст. центром 
організації та консолідації козацтва стає Запорозька Січ [4, c. 31].

У ХVІІ–ХVІІІ ст. вся територія Гетьманщини була поділена на 
10 полків із центром у полковому місті, яке ставало своєрідним 
осередком освіти та просвітництва. У ХVІІІ  ст. на зразок Геть
манщини формується і Слобідська Україна з 5 полків.

Такі видатні постаті, як Богдан Хмельницький, Іван Вигов
ський, Іван Мазепа та інші козацькі провідники, представники 
героїчного козацтва, продемонстрували приклади боротьби за 
народні інтереси, за волю, незалежність і самостійність укра
їнської держави. Саме тому ідеали козацької держави були не
вмирущі в середовищі українського народу, живили його пісні, 
легенди, образотворчий фольклор. Думи, історичні пісні, що їх 
виконували мандрівні кобзарі, завжди користувалися великою 
пошаною в народному середовищі. Цей дух козацької стихії по
значився на світоглядних уявленнях народу, формуванні його 
ідеалів і моральноетичних принципів, відбився на народному 
мистецтві. Так, він сприяв виникненню такого цікавого яви
ща, як народна картина «Козак Мамай», введенню портретних 
зобра жень гетьманів, козаків до ікони «Покрова».

Новоутворена держава, зберігаючи живий глибокий зв’язок 
із традиційною культурою, мала сильний потяг до здобутків єв
ропейського мистецтва.
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Найвищого розквіту досягають усі види мистецтва – архітек
тура, іконопис, гравюра, портретний живопис, усі види декора
тивного мистецтва.

На тлі цього бурхливого розвитку суспільства, вияву твор
чого потенціалу та життєвої енергії народу розбудовується мо
настирське життя, розквітають центри ремесел. Кінець ХVІІ–
ХVІІІ ст. засвідчує формування національних рис українського 
декоративного мистецтва з його оптимістичним, яскраво підне
сеним світовідчуттям та народноестетичними ідеалами, що ста
ли тим свіжим подихом, який наповнював його життєствердною 
святковістю. 

Гетьмани, козацька старшина, церковні ієрархи власним 
кош том будували церковні та світські споруди. Благодійницьку 
традицію започаткував Петро КонашевичСагайдачний, який 
спорудив на території Київської братської школи першу Бого
явленську церкву (1620) Гетьман Іван Самойлович зводить со
бор Мгарського Лубенського монастиря, генеральний обозний 
ДунінБорковський будує і власним коштом облаштовує церкви 
Єлецького монастиря у Чернігові.

Друга половина ХVІІ – початок ХVІІІ ст. – це блискуча епо
ха Гетьманщини з найвищим розквітом за часів Івана Мазепи, 
завдяки меценатській діяльності якого усі види мистецтва до
сягають справжнього розвитку. Коштом Івана Мазепи, який був 
глибоким знавцем і шанувальником українського мистецтва, 
зводяться у Києві собори Миколаївський на Печерську та Бого
явленський Братський на території КиєвоМогилянської ака
демії. Він офірує будівництво кафедрального Вознесенського 
собору в Переяславі, надає кошти на реставрацію Софійського 
та Михайлівського соборів, святині КиєвоПечерської лаври  – 
Успенського собору та церкви Всіх Святих, піклується про бу
дівництво колегіумів, шкіл, зводить навчальний корпус Києво
Моги лянської академії та багато інших цивільних споруд.

Меценати щедро оздоблювали споруди іконами, прикрашали 
настінним розписом, а  також коштовними виробами із золота 
й срібла, величними різьбленими іконостасами, дорогоцінним 
гаптованим церковним опорядженням. Світські споруди, одяг та 
речі хатнього вжитку прикрашалися золототканими виробами, 
барвистими килимами, яскравою керамікою.
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Усе це сприяло розвитку усіх видів декоративного мистецтва, 
стимулювало інтенсивний розвиток цехового, а  згодом і ману
фактурного виробництва, міських і сільських ремесел.

З кінця ХVІІ  ст. починається широкий культурноосвітній 
рух, розгортається мережа шкіл, колегіумів, на діяльність і спря
мованість яких вплинув такий осередок духовного життя, як 
школа або академія, створена у 1576 році князем Костянтином 
Островським. До справи відродження освіти залучаються ши
рокі кола громадян. Вони об’єднуються у братства для захисту 
інтересів православної церкви, поширення освіти, видання книг, 
організації шкіл. Перша братська школа виникла 1586  року у 
Львові. На початку ХVІІ ст. їх було вже близько 30. Окрім Льво
ва, вони функціонували в Самборі, Городку, Перемишлі, Луцьку, 
Стрию, Немирові, Вінниці, Кам’янціПодільському, Києві та ін
ших містах і селах [1, c. 138].

Освіченість стала характерною рисою української менталь
ності того часу. Саме про це із захопленням писав Павло Алепп
ський, подорожуючи Україною у 1654–1657 роках і відзначаючи, 
що «у землі козаків... усі вміють читати, навіть сироти».

Свого часу ще Петро Могила започаткував школи вищого 
типу – колегії – у Києві (1632), Кременці (1636), Вінниці (1638), 
Гощі (1639). Вихованці КиєвоМогилянської академії відкри
ли колегії в Чернігові (1700), Переяславі (1738), Харкові (1726), 
Слов’янську семінарію в Полтаві (1778), згодом у Новомиргороді 
й Катеринославі (1786) та багатьох інших містах [3, c. 767].

У поступі суспільного і культурного життя України важливу 
роль відіграла просвітницька діяльність КиєвоМогилянської 
академії (1615–1817). Упродовж тривалого часу це була єдина 
вища школа як в Україні, так і в усій православній Європі, що 
стояла на ґрунті національних культурних надбань.

У ХVІІ–ХVІІІ ст. діяльність Академії була пов’язана з розвит
ком друкарства і граверства, які досягли високого рівня, особли
во в таких містах, як Львів, Київ, Чернігів, НовгородСіверський. 

Культурний поступ пов’язаний також з іменами видатних 
церковних діячів – Лазаря Барановича, Інокентія Гізеля, Дмитрія 
Ростовського, Іоаникія Галятовського, Антонія Радивіловського, 
Феофана Прокоповича.

На тлі цього бурхливого розвитку суспільства, вияву твор
чого потенціалу та життєвої енергії народу розбудовується мо
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настирське життя, розквітають центри художніх ремесел. Київ 
стає справжнім центром української національної культури. Тут 
організовуються малярські й рисувальні школи в КиєвоМоги
лянській академії та КиєвоПечерській лаврі, започатковується 
школа книгодрукування, а також київська школа гаптування, де 
народжувалися неперевершені твори шитва, що були взірцем 
для інших осередків і впливали на весь православний світ.

Малярські майстерні з’явилися і в інших осередках культу
ри – Чернігові, Львові, Полтаві.

Нове слово в українському декоративному мистецтві початку 
ХVІІІ  ст. належить Чернігівщині. Саме тут стиль бароко знай
шов свій найвищий прояв у таких галузях, як гаптарство, шитво, 
різьблення іконостасів, архітектурнооздоблювальної кераміки.

У прискоренні процесу формування українського бароко ве
лику роль відігравала меценатська, культурноосвітня, пропо
відницька роль чернігівського митрополита Лазаря Барановича 
та київського митрополита Стефана Яворського. Останній у себе 
на батьківщині в Ніжині збудував величний Благовіщенський 
собор «Назарет Богородиці» та оздобив його високохудожніми 
творами мистецтва.

Лазар Баранович вів широке будівництво нових храмів, відбу
довував у НовгородСіверську, Чернігові найголовніші святині – 
Спаський собор ХІ ст., Борисоглібський – ХІІ ст., відкрив школу, 
друкарню. Сюди він запрошував видатних граверів – Л. Тарасе
вича та І. Щирського, за ескізами яких гаптувалися твори шитва. 
У Чернігові довкола Лазаря Барановича групуються талановиті 
церковні письменники, проповідники, поети – І. Галятовський, 
Д. Ростовський, І. Величковський. З цього кола походили перші 
друковані праці з церковної історії краю, присвячені старожит
ностям чернігівських Єлецького та ТроїцькоІллінського монас
тирів. У тиші монастирів, архієрейських будинків, у середовищі 
церковних поетів та мислителів відбувалися формування теоло
гічної думки, розробка естетичних проблем, пов’язаних з іконо
писом, історією та життям Церкви.

Велике значення для формування мистецьких засад бароко 
мав не лише розвиток естетичної та філософської думки, а  й 
історичної науки. Саме в кінці ХVІІ–ХVІІІ ст. з’являються такі 
праці з історії, як «Літопис Самовидця» Романа Романовського, 
літописи Григорія Граб’янки та Самуїла Величка, що стоять по
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ряд з такими найвідомішими творами, як Густинський літопис 
(бл. 1623–1627) та «Хроніка» (1672) Теодосія Софоновича, архі
мандрита Михайлівського Золотоверхого монастиря, колишньо
го ректора КиєвоМогилянської академії.

Стиль бароко з його ускладненою метафоричністю форму
вався у творах тогочасної літератури ХVІІ–ХVІІІ  ст. і знайшов 
своє найяскравіше втілення у творчості письменників від Івана 
Вишенського до Григорія Сковороди, творчість якого стала най
вищим проявом культури бароко.

Усі ці чинники позначаються на формуванні стилю бароко. 
Розширюється коло сюжетів, які дають можливість в усталені ре
лігійні схеми вводити конкретні персонажі, вбрані в український 
народний одяг; чи окремі архітектурні споруди; відчувається 
підвищена увага до конкретних побутових подробиць, інтер’єру, 
ландшафтного пейзажу; відбуваються процеси секуляризації 
та професіоналізації художньої творчості. Ці тенденції виявля
ються не лише в іконопису та гравюрі, а й у творах декоратив
ного мистецтва – гаптуванні, розписі кахлів, народній картині, 
різьбленні. 

Як показав ще Г.  Велльфлін, на противагу ренесансу з його 
величними гармонійними, але статичними образами й компози
ціями, твори бароко позначені внутрішньою напругою й динамі
кою, світ його образів сповнений руху, мінливості, метаморфоз 
та алегорій.

Характерною ознакою доби бароко є подальший розви
ток  ансамблю всіх видів  – архітектури, скульптури, живопису, 
музики, декоративного мистецтва тощо. Зберігається пріоритет
ність у цьому ансамблі образотворчого мистецтва, але всі види 
об’єднані духом «барокового» світовідчуття, певним типом мис
лення, є бароковим, або «козацьким», типом культури.

Оскільки всі види мистецтва були в єдиній структурі, відби
вали і втілювали систему стилістики бароко, ансамблевість мис
лення, слід відзначити, як ці риси відбилися в образотворчому 
мистецтві, з яким декоративне мистецтво складало нерозривну 
стилістичну єдність. До того ж, як свідчать архівні матеріали, 
аналіз малюнків – «кужбушків» малярні КиєвоПечерської лав
ри, за ескізами або проектами іконописців народжувалися твори 
літургійного шитва, різьблених іконостасів, виробів церковного 
призначення для опорядження храмів. За зразками творів гра
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вюри працювали майстрині гаптування, розпису кахлів тощо. Їх 
стилістика вплинула на подальший розвиток усіх видів і жанрів 
декоративного мистецтва.

Скульптура в першій половині XVII  ст., порівняно з попе
реднім періодом, наповнювалася новим змістом, якісно зміню
валася за пластичним вирішенням, художнім рівнем і своєю 
функцією. Насамперед її характеризував найтісніший зв’я зок 
з архітектурою, що сприяло розвитку пластики. Скульптура 
на фасадах та в інтер’єрах храмів втілювала складні програ
ми тео логічного змісту, що вплинуло на створення дерев’я но го 
різьблення, передусім іконостасів та церковного опорядження, 
скульптурного ліплення.

Поступово проявляються барокові тенденції в малярстві, де 
поряд з релігійними розвиваються світські жанри – портретний, 
історикобатальний. Безперечно провідним залишився іконо
пис, в  якому суттєво змінився образний лад. Кожен зведений 
ансамбль високого іконостаса мав свою ідейнохудожню про
граму, зображення на іконах та супроводжувальні тексти були 
пов’язані з національновизвольною боротьбою (іконостаси 
церков П’ятницької, перша половина XVII ст.; Успенської, 1630–
1638  рр., художники Ф.  Сенькович, М.  Петрахнович; обидві  – 
у Львові). Характерним був інтерес до побутових деталей та мі
щанського костюма, який виник в іконописі (ікона «Вітхозавітна 
Трійця» в іконостасі Святодухівської церкви в Рогатині, 1650 р.) 
і був своєрідною трансформацією тенденцій східноєвропей
ського бароко. Національновизвольний рух, у  якому важливу 
роль відігравало козацтво, відображений і в стінописі: портрети 
П. КонашевичаСагайдачного, Б. Хмельницького, І. Самойлови
ча та  ін. були відтворені на стінах Успенського собору Києво 
Печерської лаври (XVII  ст.), Троїцького собору Густинського 
монастиря. 

Про весь діапазон пошуків у рамках стилю бароко, специфіч
но трансформованих в українському живописі, свідчать твори 
майстрів жовківської школи різьблення на дереві та малярства 
(І. Руткович, Й. Кондзелевич). І. Руткович в іконостасах не стіль
ки наголошував на теологічній абстрагованості задуму, скіль
ки виявив потяг до конкретного історизму, характерний для 
української культури того часу. У  створеному ним іконостасі 
для церкви Різдва Христового в Жовкві (1697–1699) художник 
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зобразив не тільки візантійського імператора Костянтина, а  й 
київського князя Володимира Великого, що підкреслювало по
чуття національної гідності українця. В іконах «празників» було 
показано опоетизований міщанський побут, життя середовища, 
до якого належав сам митець. У двох іконах «Моління», створе
них І. Рутковичем для церкви в с. Потелич (нині – Жовківсько
го рну Львівської обл.), де був найзначніший центр гончарства, 
він представив портрети міщан (що пізніше не зважився зроби
ти жоден художник [2]).

У зв’язку з розвитком портретного жанру в іконах з’являються 
численні ктиторські та епітафіальні зображення, серед яких 
особ ливий інтерес становлять композиції, створені в Києві та у 
Лівобережній Україні. Особливо цікаві портрети козацької стар
шини («Розп’яття з портретом лубенського полковника Леонтія 
Свічки», кінець XVII – початок XVIII ст., м. Пирятин, нині – Пол
тавської обл.).

У першій половині XVIII ст. популярними стають ікони «По
крова Богоматері». У них часто можна знайти групові портрети 
замовників. Іконографія «Покрови Богоматері» мала великий 
вплив на декоративне мистецтво, особливо такі його види, як 
гаптування, карбування тощо. Зріле бароко (30ті рр. XVIII ст.) 
в іконописі представлене пам’ятками київської школи (іконоста
си церкви в с. Великі Сорочинці, нині Миргородського рну Пол
тавської обл. і Троїцької надбрамної церкви КиєвоПечерської 
лаври). В  них виявилися всі барокові ознаки, характерні для 
українського живопису, концептуальність задуму, реалістичні 
засоби зображення, пафос і патетика, декоративність, що під
креслювалася безліччю орнаментів на іконах, костюмах персо
нажів при їх умовному площинному трактуванні. Інтер’єри на 
іконах приваблюють пишністю і багатством, фігури намісного 
ряду, «Моління» сяють золотом і сріблом.

Правдивість у відтворенні індивідуальних рис портретова
ного не була домінуючою, натомість переважала узагальненість 
образу. Підкреслювалися риси, притаманні уявленням про ідеал 
козацької знаті: гордовитість, соціальна гідність, імпозантна ве
личність, мужність, підтверджені зображенням герба, військо
вих атрибутів. Домагаючись площинної килимовості цілого, 
репрезентативної імпозантності портретованих, митці зобра
жували козацьку верхівку в парадних костюмах з багато орна
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ментованих тканин. У такій же манері написано портрети знат
ного духівництва, яке часто зображували в пишних, розшитих 
золотом ризах, перед престолами, вкритими килимами (портрет 
Димитрія Ростовського, 60ті рр. XVIII ст.). Сьогодні ці портрети 
є джерелом дослідження стилістики золототканих і гаптованих 
тканин ХVІІ–ХVІІІ ст., особливостей вбрання козацького стар
шинства, вищих ієрархів церкви, а також орнаментики килимів 
того часу, предметів побуту.

У  першій половині XVII  ст. бурхливого розвитку набуває 
гравюра, яка застосовувалася для оформлення та ілюструван
ня друкованих книг. Гравюра стала популяризатором нових тем, 
сюжетів, іконографії, часто запозичених із західноєвропейських 
джерел XVI–XVII  ст. Але майстри видозмінювали оригінал, 
прагнучи чіткості й простоти графічної мови, доступного і дещо 
наївного художнього образу. Завдяки цьому багато ілюстрова
на українська книга стала значним явищем у художній культу
рі народу. 

Наприкінці XVII  ст. українська графіка суттєво змінилася під 
впливом запровадження техніки мідьориту, якою володіли митці, 
що пройшли західноєвропейську школу. Маючи великий досвід 
роботи в різних жанрах, вони збагатили українське мистецтво, 
розширили його художні обрії. О. Тарасевич і його послідовники 
Л. Тарасевич та І. Щирський продемонстрували у гравюрі весь діа
пазон можливостей стилю бароко. Бездоганне знання художника
ми емблем, геральдики, алегорій, характерне для естетики бароко, 
відбилося в панегіриках і тезах, що складають значну частину їхньої 
творчості. Розвиток графіки серйозно вплинув на розвиток деко
ративного мистецтва, різних його видів та жанрів як в опануванні 
бароковою стилістикою, так і в іконографії.

У  декоративновжитковому мистецтві бароко утвердилося 
в Україні з другої половини XVII ст. У різних видах мистецтва 
воно поширилося не одночасно. Як художній стиль бароко в де
коративному мистецтві України не вкладається в чітко означе
ні параметри західноєвропейського явища. Воно було могутнім 
стимулятором виявлення і кристалізації національносамобут
ніх форм мистецтва, включення до художньої системи фольк
лорного підґрунтя.

Інновації бароко зачепили найглибші структури української 
культури, знайшли своєрідну інтерпретацію як у народному, так 
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і в професійному декоративному мистецтві, їх національному за
барвленні. Стиль бароко, переплетений з місцевими традиціями, 
був тим каталізатором, що пробуджував схильність народного 
мистецтва до підвищеної декоративності, образної наснаже
ності. У  декоративному мистецтві він перетворився на яскра
во виражений національний стиль. Це проявилося в особливій 
ошатності й урочистості виробів, пишності й розкоші їх декора
тивного оздоблення. Бурхливого розквіту набуває в них рослин
на орнаментація, форми якої наповнюються соковитістю, ди
намікою внутрішнього руху, посиленням об’ємнопластичного 
і живописного рішення. Опанування бароковою стилістикою 
спричиняє зміну художньообразної моделі на структурно
типо логічному рівні. Перехід на нові образностилістичні заса
ди барокового світобачення виявляється у новому ставленні до 
орнаментальних форм, їх трактування, насичення символікою. 
Як цілісна стильова система вона мала глибинний зв’язок із тра
диціями народного мистецтва, його потягом до підвищеної деко
ративності та образності. Зміни, що відбулися в декоративному 
мистецтві, вплинули на розвиток народної творчості. Своєрід
но трансформуючи барокові форми, народні майстри зберегли 
впродовж століть цей оптимістичний, наповнений соками рос
линний стиль і до нашого часу.

У  царині декоративного мистецтва українське бароко має 
фольклорну основу, що зумовило послідовне й органічне фор
мування художньої системи з чітким розподілом майстрів на 
тих, які створюють малюнок, і  тих які виконують його в мате
ріалі. Саме в цей період почали вирізняти професійне декора
тивне мистецтво і народну творчість. Багатою орнаментикою, 
гербами, написами, барельєфами прикрашаються речі світсько
го й культового призначення. Акцентуються урочистість і ошат
ність виробів, пишність їх оздоблення. Рослинний орнамент 
наповнюється соковитістю, динамікою, об’ємнопластичним 
вирішенням. У композиціях відчувається прагнення не стільки 
до конкретного зображення рослин, скільки до втілення їхньо
го образносимволічного змісту. На гаптованих єпитрахилях, 
у  різьбленні царських врат іконостасів, у  карбуванні із срібла 
оправ Євангеліїв, в гаптуванні епітрахилей, утверджується й по
ширюється орнаментальний мотив «Дерево Ієсеєве». Пов’язаний 
з праслов’янським уявленням про священне «дерево життя», він 
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наповнюється життєствердним відчуттям радості буття, його 
оновлення. В той же час інтерес до цього сюжету як до зображен
ня родоводу Ісуса Христа у другій половині ХVІІ ст. пов’язаний 
з посиленою увагою козацької старшини до витоків свого родо
воду, до складання генеалогічних дерев, підтвердження їх похо
дження з часів княжої доби.

XVII–XVIII століття – період інтенсивного розвитку україн
ського високого іконостаса, що являв собою синтез мистецтв, 
об’єд нуючи архітектуру, різьблення, живопис, скульптуру, 
а  також ювелірне мистецтво. Прикладом можуть бути велич
ні царські врата, карбовані із срібла в Борисоглібському собо
рі в Чернігові, Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві. 
Майст ри українського іконостаса чутливо реагували на всі ета
пи розвитку стилю бароко, виявляючи високий професіоналізм 
архітек турно декоративних рішень. Виконані на замовлення 
духівництва, козацтва, а  також селянських громад, іконостаси 
прикрашали муровані чи дерев’яні храми. У  першій половині 
XVII  ст. стримане різьблення іконостасів було підпорядковане 
ренесанснораціональній архітектурі, а  від середини XVII  ст. 
ускладнена архітектонічна композиція їх набула пластичних 
форм (Святодухівська церква, 1649–1650 рр., Рогатин, нині Івано 
Франківська обл.; церква Святого Юра, 1658–1666 рр., Дрогобич, 
нині – Львівської обл.). Змінюється й характер царських воріт: в 
них різьблення починає домінувати над живописом, а з початку 
XVIII ст. з’являються рельєфні зображення. На межі століть архі
тектурний образ іконостаса набуває барокових форм за рахунок 
фронтонів, волют, пишної орнаментики (т. зв. Богородчанський 
іконостас із Манявського скиту, 1698–1705  рр.). Переважають 
зображення лози і грон винограда, символіка яких пов’язана з 
жертовністю Ісуса Христа, поширеними стають стебла й листя 
аканта. Пластика різьби енергійна, але не виходить за межі пло
щини дошки.

У 30х роках XVIII ст. іконостас перетворюється на динамічну 
композицію з вигнутими ярусами, глибоким ажурним позоло
ченим різьбленням. Ікони оздоблюють вибагливим рослинним 
орнаментом, елементи якого різьбярі брали з місцевої флори. 
Відтоді серед орнаментальних мотивів з’являються квіткові  – 
троянда, шипшина, гвоздика, соняшник, форми яких набувають 
тримірної просторовості, що надає різьбленню ілюзії глибини. 
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Колонки, стовпчики, карнизи перетворюються на букети квітів. 
Посилюється об’ємність, пишність форм декору (Софійський 
собор у Києві, 1720  р.; Преображенська церква у Великих Со
рочинцях, 1732 р., нині Полтавська обл.; Вознесенська церква в 
с. Березна, 1761 р., нині – Чернігівської обл.).

З другої половини ХVІІІ ст. у створенні іконостасів запанував 
стиль рококо. На нього справив вплив іконостас, зроблений за 
проектом Ф.  Растреллі для Андріївської церкви у Києві (1752). 
Цей вплив поширився й на такі роботи: іконостаси Преобра
женської церкви Мгарського монастиря (1762–1765 рр., С. Шал
матов), Хрестовоздвиженської церкви КиєвоПечерської лав
ри (1769). Наприкінці ХVІІІ ст. іконостаси набувають пишного 
рокайлевого різьблення, поєднання з круглою та горельєфною 
скульптурою (Покровська церква м. Ромни, 1768 р., С. Шалма
тов, нині – Сумської обл.).

Елементи різьблення покривали левкасом, фарбували або 
вкривали золотом чи сріблом, що надавало іконостасам ціліс
ності, святковості, патетики.

Риси стилю бароко яскраво проявилися також у золотарстві 
та художньому литті. Зі срібла карбували шати ікон, пишні цар
ські ворота, панікадила з великою кількістю свічників, даро
хранильниці, потири, оправи для Євангелія, різні побутові речі: 
кухлі, келихи, ковші, чарки тощо. Вони приваблювали щедрістю 
декоративних форм, рослинною орнаментикою. У  золотарстві 
панувало карбування високого й низького рельєфу, широко ви
користовувалося контрастне чергування срібного тла й позоло
чених частин орнаменту. Рослинний орнамент і сюжетні зобра
ження, виконані в техніці карбування (рідше  – гравірування), 
поєднувалися з емалями, колорит яких було побудовано на по
єднанні блакитного, золотавожовтого, зеленого, різних відтін
ків рожевого кольорів.

Вишуканістю форм і розкішним оздобленням у вигляді буй
них акантових розводів з великими квітковими бутонами, гір
ляндами плодів вирізнялися роботи київських золотарів І. Рави
ча (чайник, 1715 р.; оправа Євангелія, 1717 р.; свічник, 1747 р.; 
дарохранильниця, 1747 р.), І. Білецького (оправа Євангелія, 1722, 
1738 рр.), М. Юревича (царські ворота, 1748 р., оправа головного 
престола, 1751 р., для Успенського собору КиєвоПечерської лав
ри), П. Волоха та І. Завадовського (царські ворота Софійського  
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собору в Києві, 1747 р.). Майстри А. Мощенко та С. Семиговський 
оздоблювали свої вироби карбованим орнаментом, до якого 
вводили мотиви груш, яблук, винограду, польових квітів і трав; 
у їхній творчості простежується зв’язок з українським народним 
мистецтвом. У художньому литві стиль бароко найяскравіше ви
явився в декоративному оформленні холодної та вогнепальної 
зброї. У Києві, Львові, Стародубі, НовгородіСіверському, Ніжи
ні, Глухові були засновані ливарні майстерні, в  яких виливали 
дзвони, гармати. Прикрашали їх рослинним орнаментом високо
го або низького рельєфу, написами, картушами з гербами. Най
відоміші роботи ливарників Опанаса Петровича (дзвін для Со
фійського собору в Києві, 1705 р.), Й. Балашевича (гармати, 1692, 
1697 рр.), Олексія Івановича (дзвін, 1720 р.), І. Коробкіна (дзвони 
для Софійського собору в Києві, 1776, 1781 рр.), Ф. Кам’янського 
(дзвін «Кирило», 1753 р.) та ін.

У гаптуванні й вишивці XVII – початку XVIII ст., виконуваних 
різнокольоровими шовковими нитками, з’являються нові рос
линні мотиви, ускладнюється орнамент, який набуває динаміч
них вибагливих форм. Композиції перенасичуються деталями, 
панують яскраві, барвисті сполучення. У  гаптуванні зображу
вані постаті об’єднуються рухом в одне ціле; вишивають окремі 
частини тіла (обличчя, руки), а від 20х років XVIII ст. їх малює 
художник. Рослинне облямування стає ширшим, наповнюється 
бароковими елементами. Багатою вишивкою й аплікацією оздоб
лено одяг церковної і козацької верхівки. 

Важливим центром розвитку гаптарства у ХVІІ ст. був Києво 
Вознесенський Печерський жіночий монастир, особливо за ча
сів ігуменства матері гетьмана Івана Мазепи  – Марії Магдали
ни Мазепиної. У ХVІІІ ст. провідним осередком гаптарства стає 
П’ятницький Чернігівський монастир, який впродовж 40 років 
очолювала ігуменя Фотинія Максимовичевна. Саме тут було за
початковане введення живопису для малювання облич. Твори 
виразно виявляли стилістику бароко. З 20–30х років ХVІІІ ст. 
основним центром гаптарства стає КиєвоФлорівський монас
тир, гаптувальні майстерні якого працювали під безпосереднім 
керівництвом ігумені Олени. Гаптування було доведене до най
вищої майстерності і зорієнтоване на кращі досягнення західно
європейського мистецтва. Жіночі монастирі ХVІІ–ХVІІІ  ст. 
були центрами культури, освіти, гаптарства та іконопису. Вони 
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мали тісний зв’язок з провідними іконописними майстернями, 
насамперед, з  малярнею КиєвоПечерської лаври. Пам’ятники 
гаптування цього часу – це синтез творчості іконописців чи гра
верів, які створювали мистецький образ, та майстринь, котрі 
втілювали його в матеріалі. Саме тому образотворче гаптуван
ня розвивалося в єдиному руслі із загальним напрямом україн
ського мистецтва і, насамперед, іконопису, гравюри, стінопису. 
Упродовж ХVІ–ХVІІ  ст. українське гаптування оперувало об
меженим колом сюжетів, що формували його стильові ознаки. 
Власне, ХVІІ ст. – це завершальний етап попереднього розвит
ку, характерного продовженням поствізантійських традицій, 
а подекуди й ренесансних, які своєрідно переплавились і діста
ли місцеве оригінальне трактування й інтерпретацію східних і 
західних впливів, місцевого народного підґрунтя. ХVІІІ ст. – це 
доба рішучої кардинальної зміни усієї художньообразної систе
ми гаптування відповідно до принципів барокового світобачен
ня. Роботи цього часу демонструють характерну ознаку бароко, 
репрезентуючи нове бачення людського характеру, який пода
ється через рух, у динаміці, з більшою маштабністю в побудові 
сцен. У  цілому ці витвори надзвичайно декоративні, урочисті, 
з блиском золота і срібла, вишуканістю різнокольорового шовку. 
Внутрішня одухотвореність і максимальне емоційне напружен
ня передані тут через експресивність драперій. Вони закручені й 
мальовничі, утворюють складну гру світла і тіні. Обличчя, руки 
фігур малювалися олійними фарбами окремо, а потім ці фігури 
нашивалися на оксамитову поверхню фелонів, покровів. Такі ба
гатофігурні сцени з протиставленням мас, цілковитим освоєн
ням перспективи, анатомії людського тіла створюють враження 
поліфонії загального звучання. У  цих роботах простежується 
тотожність з творами видатного гравера Леонтія Тарасевича, які 
продовжували живити впродовж ХVІІІ ст. не лише образотворче 
мистецтво, а й літургійне шитво. У шитві посилюється інтерес до 
зображення архітектурних споруд, побутових реалій інтер’єру.

У XVII–XVIII ст. стиль бароко розвивається у ткацтві, зокре
ма в килимарстві, де особливо виявилися традиції українського 
народного мистецтва. Для килимів цього часу характерне зістав
лення світлого тла і контрастної кайми, виконаної гребінцевою 
технікою на вертикальних верстатах (килими з с. Лагодів, нині – 
Пермишлянського  рну Львівської  обл., 1698  р.; з  Черкащини й 
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Полтавщини, XVIII  ст.). Соковиті рослинні орнаменти на без
ворсових килимах створювали у Лівобережній Україні. Напри
кінці XVII – на початку XVIII ст. розвивалося золототкацтво з 
притаманною йому пишністю та ефектом золотавого й срібляс
того полиску тканини, оздобленої витонченою рослинною орна
ментикою. Шовк, перетканий золотом і сріблом, виготовляли у 
Бродах, Станіславі (нині  ІваноФранківськ) шовкоткацькі ма
нуфактури, золототкацькі майстерні Поділля і Волині (Збараж, 
Корець, Сатанів, Горохів, Немирів, Ямпіль) та ін. У бароковому 
стилі створюють настінні шпалери, портьєри, тканини для меб
лів, золототкані макати та пояси.

У бароковому гутному склі поширюється декоративний роз
пис штофів, карафок, баклаг білими чи кольоровими емалями 
(Чернігівщина, Полтавщина). Серед сюжетів  – зображення ко
зака зі зброєю або народним музичним інструментом, тваринні 
й рослинні композиції тощо. У склі, зокрема, у виготовленні фі
гурного посуду, пластичне оздоблення підсилюється тоненьки
ми спіралями скляних ниток, наліпами, гофрованими стрічками.

Кольоровими емалями та ангобами розписують полив’яну 
кераміку (Київ, м. Васильків, с. Дибинці Київської обл.). Широ
кого розвитку набуває у ХVІІІ ст. виробництво архітектурних та 
декоративних вставок для будівель КиєвоПечерської лаври, піч
них кахлів з центрами у Києві, Василькові, Чернігові, Межигір’ї, 
Глухові, а також на Чернігівщині – в Ічні, Переяславі, Батурині, 
Ніжині, Глухові. Кахлі розписували пишним рослиним орнамен
том, куди іноді вводили постаті людей, тварин, птахів. Залиши
лися прізвища майстрівкахельників: Ф. Плясун, С. Безтілесний, 
Й. Литвин. Жанрові сюжети, геральдичні мотиви розміщували 
у фігурних картушах. На Полтавщині створювали баклаги, ку
манці, барильця, фігурний посуд у вигляді птахів, баранців, ле
вів, оздоблювали їх вибагливим декоративним рослинним роз
писом (Опішня, Миргород, Зіньків  – Полтавської  обл.; Ромни 
Сумської обл.). Стиль бароко відіграв велику роль у подальшому 
розвитку народного мистецтва України, зокрема декоративного 
розпису, вишивки рушників Центральної України, створенні ре
шетилівських килимів.

Українське мистецтво доби бароко заявило про себе  як не
пересічне явище національної культури. Бароко було могутнім 
стимулятором виявлення і кристалізації національно самобутніх 
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форм мистецтва. Інновації бароко зачепили найглибші структу
ри української культури, знайшли своєрідну інтерпретацію як в 
народному так і в професіональному мистецтві. Стиль бароко 
мав яскраво виражену національну специфіку,  був найяскраві
шим проявом української ментальності. Саме до цього пласта 
української культури звернулися митці початку ХХ ст. при фор
муванні стилю модерн в його яскраво вираженому українському 
варіанті.

1.  Ісаєвич  Я. Братства та їх роль у розвитку української культури ХVІ–
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3. Хижняк З. Культурноосвітній рух в Україні ХVІ–ХVІІІ століть // Украї
на – козацька держава. – Київ, 2004.
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Галина Істоміна  
(Київ)

роЗвиток і трАнсформАції гонЧАрствА 
ЗАхідноукрАїнських Земель хіх–хх століть 

Гончарство західноукраїнських земель ХІХ ст. є унікальним яскравим мис
тецьким явищем, яке віддзеркалює тисячолітній творчий досвід спадкоєм
них відомих і анонімних гончарів. У першій третині ХХ ст. продовжувався 
розвиток гончарства у загальних напрямах, характерних для ХІХ ст. Аналіз 
гончарних виробів західноукраїнських осередків дозволяє зробити висновок 
про високий рівень розвитку мистецтва народної кераміки, її самобутності, 
яка утверджувалася з давніх часів і розквітла на початку XX ст. 

Pottery of the Western Ukrainian lands of the XIX century is a unique vivid 
artistic phenomenon, which reflects the millennial creative experience of the 
hereditary famous and anonymous potters. In the first third of the XX century 
the development of pottery has continued in the general trends, typical for the 
XIX century. The analysis of pottery articles of Western Ukrainian cells allows 
us to conclude the high level of development of the folk ceramics art, its origina
lity, which has been established since ancient times and flourished at the early 
XXth century.

Гончарство західноукраїнських земель ХІХ  ст. є унікальним 
яскравим мистецьким явищем, яке віддзеркалює тисячоліт
ній творчий досвід спадкоємних відомих і анонімних гонча
рів. На його розвиток впливала досить строката соціальнополі
тична ситуація. Міждержавні кордони, які розтинали українські 
землі у ХІХ ст. на «російську» й «австрійську» частини, не змогли 
завадити активному розвитку гончарства як цілісного мистець
кого явища. Розвиток гончарства на західноукраїнських землях 
відбувався в умовах самовизначення етносу та назріваючої бо
ротьби за незалежність. Українські гончарі не могли залишатися 
осторонь цього процесу. Усіма засобами художньої виразності 
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вони за власною ініціативою або за бажанням замовника надава
ли своїм творам національного забарвлення. Хвиля національ
ного пробудження зумовила небувале піднесення українського 
народного мистецтва, у тому числі й гончарства. 

Скасування кріпацтва спочатку Австрійською імперією у 
1848  році, а  потім Російською у 1861  році  загалом позитивно 
вплинуло на розвиток українських кустарних промислів. Зо
крема, статистичні дані свідчать, що у 1862  році в  Галицько
му краї гончарним промислом займалося 1036 підприємств та 
одно осібних гончарів, у  1885  році ця кількість зросла до 1225, 
а в 1890 році – зменшилася до 1116 [8, c. 25]. 

Гончарне виробництво в цей період розвивалося за двома на
прямами: домашній промисел і гончарні заводи. У ХІХ ст. на за
хідноукраїнських землях, як і в усіх країнах Європи, відбувається 
ряд заходів (організація товариств, спеціалізованих гончарних 
шкіл, виставок) для розвитку й підтримки художнього ремесла. 
Особливої активності вони набули в другій половині ХІХ ст. 

У 1880 році «Товариство дослідження Карпат» влаштувало в 
Коломиї народознавчу гуцульську виставку, на якій були пред
ставлені не лише старовинні предмети, але й вироби сучасних 
майстрів того часу. У  головному відділі виставки серед іншого 
були показані гончарні вироби Покуття [9, с. 298]. На виставці 
були представлені твори з Косівського повіту, зокрема з Кутів та 
Пістиня, з Коломийського, а також посуд із Снятина та Кулачко
вець [6, с. 34].

Ентузіасти спрямували свої зусилля на розвиток народних 
художніх промислів, групуючись навколо Комісії з підтримки 
народного художнього промислу. У 1886 році було створено при 
Львівській політехніці Крайову керамічну станцію дослідів для 
гончарного промислу. Завдячуючи її художнім консультаціям, 
утворилися гончарна школа в Коломиї (1876), пізніше – у Тов
стому (1886), Краєвий заклад у Порембє (неподалік Кракова) 
(1899). Станція допомагала становленню фабрик І.  Левинсько
го у Львові та Захарієвича й Вернера в Глинську. Усі ці заклади 
перебували під художнім керівництвом професора Львівської 
політехніки Юліана Захарієвича – палкого прихильника україн
ського народного мистецтва [2, с. 25]. 

У 1884 році в Галичині було засновано Товариство руських ре
місників «Зоря» [8, с. 57]. Із членів товариства «Зоря» у крайовій  
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виставці 1894 року за напрямом кераміки брали участь гончар 
Петро Кошак з Пістиня зі своїми щедро декорованими творами 
та Іван Левинський, який презентував вироби своєї фабрики: 
мальовані кахляні печі, декоративні підвазонники, кахлі тощо. 
Товариство підтримувало своїх членів матеріально, дбало про 
зростання їх фахової майстерності, допомагало створювати 
закла ди для ремісничої молоді, оплачувало подорожі незамож
ним членам, які для розширення фахових знань збиралися за 
межі краю. Цеховим майстрам Галичини та їхнім помічникам, 
челядникам, робітникам, селянам, які прагнули оволодіти ремес
лом, дозволялося подорожувати з навчальною метою як краєм, 
так і за його межами ще з 1830 року [12, s. 89–91]. Гончарі від
відували інші землі для того, щоб поглибити знання, перейня
ти досвід художнього оздоблення виробів. Цехові організації на 
західно українських землях були ліквідовані в 1873 році, а  їхню 
роль частково перейняли товариства. 

З 1888 року в Коломиї функціонувало торговельнопромислове 
товариство «Гуцульська спілка промислова», яке допомагало на
родним майстрам реалізовувати свої твори [9, с. 301]. Діяльність 
Спілки розвивалася переважно на базі Коломийського етногра
фічного музею, де були створені умови для зберігання художніх 
речей. Товариство шанувало гончарне мистецтво (серед іншого) 
гуцульських майстрів, яке становило не лише етнографічну, але й 
дуже вагому художню цінність. Для такої справи музей був місцем 
дуже вдалим, тому що широкий загал міг легко ознайомитися з 
виробами народних майстрів та придбати їх. Крім того, таким чи
ном вдалося відкрити дорогу народному мистецтву Гуцульщини 
за кордон через зв’язки місцевих музеїв, а також контакти з музея
ми у Відні та Лондоні [9, с. 302].

На крайовій виставці 1894 року було представлено широкий 
асортимент народного гончарства: презентувалися вироби із 
жовтої, червоної глини, димлені, полив’яні й неполив’яні, з де
кором і без нього. Загалом налічувалося 186  одиниць: миски, 
горщикиблизнюки, ринки, друшляки, горщики та інший посуд, 
виготовлений народними гончарями. Виготовлені за різноманіт
ними технологіями, ці вироби слугували на святкову і щоденну 
потребу селян Галичини [8, с. 148–149]. 

Виставка представляла широке  коло гончарних осередків. 
Із с. Вертелки Бродського повіту було показано димлені вироби 
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(т. зв. «сиваки»): горщикиблизнюки, у яких селяни носили їжу в 
поле, та «окури» («підкурювачі») –посудини з дірками у верхній 
частині та отвором  посередині  тулуба, що їх  використовували 
для викурювання бджіл з вулика. 

Представлені були й широкі дзбанки з витонченим вушком, 
які  виготовляли спеціально для єврейського населення, котре, 
заваривши собі в п’ятницю ввечері каву в меншій посудині, вкла
дало її в той дзбанок, унаслідок чого кава залишалася теплою до 
суботнього ранку, що для євреїв було дуже вигідно, адже їм у су
боту заборонялося розпалювати вогонь [8, с. 149]. 

Виставка показала, що для Бережан Заліщицького повіту були 
характерні вироби із червоної глини. Лінійна орнаментика харак
теризувала посуд із с. Смільна Бродівського повіту та із м. Сокаля. 
Оригінальними були дзбанки для олії з вузькими вухами. 

На виставці експонувалися вкриті білою обливкою характер
но орнаментовані вироби Василя Шостопальця (В. Шостопаль
ського) із Сокаля, хоча самого майстра на той час уже не було 
серед живих.

Гуцульщина була репрезентована виробами Петра Кошака 
з Пістиня та Івана Баранюка з Косова. Серед виробів цих май
стрів особливо вирізнялися «ліхтар» (підсвічник) на три свічки – 
«трійця» та зооморфна посудина «баран з горщиком для квітів 
на спині» [8, с. 149]. 

Яскравим мистецьким явищем на західноукраїнських землях 
у ХІХ ст. було гончарство Гуцульщини, яке відчутно вплинуло на 
народну кераміку суміжних регіонів. Його художні особливості 
тісно пов’язані з традиціями народної кераміки Поділля та Гали
чини [3, с. 22].

Найвизначнішими гончарними осередками були три містечка – 
Косів, Кути та Пістинь, які славилися виробами не лише на всю Гу
цульщину, але й далеко за її межами. Там жило найбільше гончарів.

У містечку Пістині наприкінці ХІХ ст. жило 27 гончарів, у по
вітовому місті Косові і прилеглих селах (Старому Косові, Смод
ній, Москалівці й Монастирську) було 23  гончарі, а  в містечку 
Кутах – 63 [11, с. 265].

У ХІХ  ст. місцеве населення не лише обмінювало гончар
ні вироби на інший крам, але й використовувало їх як предмет 
торгівлі. Однією з причин, чому гончарство не розвинулося по 
гірських селах, є те, що було неможливо із сіл возити гончарний 
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посуд на торги в місто возом через нестачу доріг та особливості 
рельєфу. Коли ж гончар жив у містечку чи передмісті, він міг до
нести на своїх плечах до місця торгів стільки посудин, скільки 
планував продати, а решту – залишав удома [5, с. 271].

Гончарі із цих осередків постачали посуд не лише для жителів 
гір, але й для мешканців долин – Снятинського, Городенського, 
Коломийського, Печенізького, Надвірнянського, Вижницького 
та Чернівецького повітів. Завозили посуд скупникигуртівники, 
які мали в містах згаданих повітів свої склади. Під час ярмарків 
чи торгів вони могли залишати посуд на торговому місці, при
криваючи його на ніч якимись ряднами, соломою тощо. Торги 
мали місцеве значення, тоді як ярмарки – територіальне, іноді – 
міжнародне. На ярмарках не лише продавали, але й укладали 
угоди на замовлення гончарних виробів.

Гуцули охоче купували щедро орнаментовані гончарні виро
би і для побутового вжитку, і для окраси мисників, полиць, і для 
церковних потреб (поставники або ліхтарі).

Для того, щоб запастися посудом для реалізації, один гончар 
мусив працювати влітку двадцять днів, а  взимку  – тридцять, 
проте, якщо він мав двох помічників, то справа просувалася 
швидше: 6–7 днів у теплу пору року та 12–14 – у період морозів. 

Перед використанням глину обов’язково піддавали обробці, 
оскільки потрібно було надати їй необхідної пластичності шля
хом змішування двох або більше сортів, а також видалити грудки, 
камінці, корені рослин. Глиняна маса повинна була стати одно
рідною, мати однакову пластичність та в’язкість. Зазвичай гон
чарні вироби виготовляли з двох чи декількох видів глин. Глину, 
з якої робили миски, на Гуцульщині називали «мишівкою». Жов
ту глину для виробництва горщиків іменували «горщівкою».

З кінця ХVIII ст. на Гуцульщині гончарі оздоблювали свої ви
роби білим ангобом («побілкою»), використовували на білому 
тлі фляндрівку, а  згодом  – і  ритування, застосовували свинце
ві поливи. Такі суттєві новації відкрили новий етап художнього 
розвитку народної кераміки [5, с. 405]. Гончарні вироби занурю
вали в посудину з рідкою білою глиною або обливали їх цією су
мішшю за допомогою дерев’яної ложки. Білу обливку застосову
вали лише на зовнішній поверхні посуду.

Гончарі Гуцульщини вже на початку ХІХ ст. для декорування, 
крім технік ріжкування та фляндрування, застосовували техніку 
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ритування (гравіювання) по облитому білим ангобом червоно
глиняному виробу. Коли біла обливка підсихала, вироби риту
вали (продряпували малюнок). На білому тлі продряпані лінії 
виглядали дуже виразно. Вони слугували контуром малюнка і 
не дозволяли керамічним фарбам розтікатися за межі, окресле
ні замкненою лінією, яка була виконана загостреною паличкою, 
шилом, «рильцем» або «писаком». Процес ритування народні 
майстри Прикарпаття називали «письмо писати». Суть техніки 
полягає в тому, що лінії зображення вирізаються (або продряпу
ються, ритуються) «рильцем» («писаком») на поверхні глиняно
го виробу, облитого білою глиною.

Техніка ритування не тільки сприяла створенню детально 
пророблених орнаментальних мотивів та сюжетних сцен, але 
й певною мірою спонукала майстрів датувати свої твори, іноді 
підписувати миски, глеки, кахлі. Традиція датування гончарних 
виробів (з  1811  р.) була властивою для гуцульських майстрів. 
Збереглися дві керамічні ікони з присілка Яворова  – Буковця 
(Богородиці з Немовлям та св.  Миколая), підписані автором 
Матвієм (Матеушем) Ковальським, датовані 1811  роком. Вико
нані вони технікою ритування після покриття червоноглиняної 
площини білим ангобом. Ритований малюнок підсилено світло
зеленою, темносиньою, жовтою та коричневою фарбами і про
зорою поливою. 

Крім ритування, найбільш уживаним було ріжкування та по
хідне від нього фляндрування. Гуцульські майстри малювали 
ріжком, наповненим рідкою «червінню». «Червінь»  – це вохра 
(червона глина), змішана з поливою. Червону вохру гончарі Ко
сова добували в «хоминськім лісі», мололи її на жорнах, розчи
няли у воді, додавали поливу, наливали у ріжок і малювали (най
частіше по обливці) лінії. Частіше «червінь» втирали у ритовані 
лінії, потім, якщо вона потрапляла на білу обливку, обережно 
коригували. «Червінь» надавала ритованому малюнку яскравос
ті та більшої виразності. 

Після ритування та нанесення «червіні» гончарні вироби ви
палювали в горні перший раз. Випалювання глиняних виробів 
проходило в гончарному горні – особливій печі з трубою. Гор
но або гончарну піч гончарі будували з цегли або каменю біля 
хати. Ця піч складалася з вогнетривкої цегли або, що було по
ширенішим, зі звичайного каміння з гірських річок Гуцульщини. 
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Кам’яний каркас обмащували зсередини товстим шаром глини. 
За даними В. Шухевича, гуцульські майстри в середньому заван
тажували в горно вісімсот мисок, а поміж ними горщики і дзбан
ки. Горщики випалювали 10 годин, а миски – 12–18 годин. 

Після першого випалу обливка набувала яскравобілого ко
льору, а «червінь» –виразного червоного. Охолоджені ритовані 
посудини майстри оздоблювали керамічними фарбами  – «зе
ленню» та «жовтенню». «Зелень» складалася із четвертої части
ни перепаленої міді та трьох четвертих частин поливи. Нерідко 
«зелень» гончарі купували в крамницях. Для подрібнення ком
понентів фарб і поливи слугували звичайні жорна, які викорис
товували селяни для розмелювання зерна. 

Розмальовану зеленим і жовтим і политу посудину випалюва
ли вдруге. Після другого випалу робота над гончарним виробом 
вважалася закінченою. 

Якщо було нанесено велику кількість зеленої або жовтої фар
би, вони при випалі розтікалися, згладжуючи чіткі контури ма
люнка. Такий ефект «розмитості» фарби не вважався дефектом і 
надавав виробам ілюзорної легкості.

Для церковних потреб гончарі Гуцульщини виготовляли ікон
ки, напрестольні та настінні хрести, підсвічники, поставники, 
кропильнички, свічникитрійці. 

На вівтарних престолах у цій місцевості ставилися низенькі з 
широкою основою керамічні підсвічники – «поставники». Вони 
оздоблювалися або лише зеленою поливою, або квітами і листоч
ками зеленого, жовтого та коричневого кольорів.

З ХІХ ст. із церковного начиння збереглася лише значна кіль
кість одинарних свічників та поставників. Поставник – свічник, 
розрахований на свічку, в  декілька разів більшу від звичайної 
(у діаметрі до 6 см) [10]. Основу для поставника робили масив
ною, щоб вона була стійкою опорою для свічки. Під чашею для 
вкладання  свічки  розташовувалася  тарілочка, яка затримувала 
стікаючий віск. Поставники на початку – у середині ХІХ ст. де
корувалися досить скромно: цятками та рисочками, хвильками 
та зеленою поливою по білій обливці (КМНМГ, відділ у м. Косів, 
інв. № 53, КН № 301). 

Західноукраїнська народна кераміка посідає вагоме місце в 
духовномистецькій спадщині країни. ХХ  ст. у контексті істо
ричних умов характеризується як період розвитку й поступо
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вого занепаду, але не зникнення гончарства на західноукраїн
ських землях.

Гончарні вироби західноукраїнських осередків у кінці ХІХ ст., 
за наявності спільних рис у формах та орнаментиці, водночас 
мали й істотні локальні відмінності, які значною мірою зберег
лися на зазначеній території впродовж ХХ ст.

На початку ХХ ст. західноукраїнська кераміка зазнала впливу 
мистецтва АвстроУгорщини – «сецесіону», Чехії та Польщі – «се
цесії». Традиції гончарства стали невід’ємною частиною процесу 
формування українського Модерну. З іншого боку, цей стиль орга
нічно ввійшов у народне мистецтво кераміки західноукраїнських 
земель, поєднався з його орнаментальними мотивами, формами.

У ХХ ст. розвиток керамічної промисловості призвів до змін 
у характері гончарного виробництва. Фарфоровий і фаянсовий 
столовий, а також металевий кухонний посуд на побутовому рів
ні поступово витісняли керамічний.

У період Першої світової війни й революції (1914–1920) еко
номіка України зазнала деструктивних впливів, проте гончарний 
промисел на той час не тільки не занепав, але й пожвавився, адже 
за умов суцільної розрухи, коли промислові підприємства, які 
витісняли домашнє виробництво, були зруйновані, зріс попит на 
кухонний і столовий посуд роботи кустарів. Одним із способів 
заробітку, хоча й мізерного, було гончарне ремесло.

Після розпаду АвстроУгорської імперії в 1918 році західно
українські землі (Галичина, Західна Волинь) відійшли до Поль
щі, Закарпаття опинилося під владою Чехословаччини, а Буко
вина  – Румунії. У  міжвоєнний період (1921–1939) на розвиток 
гончарства західноукраїнських земель впливала політика цих 
держав. Народні промисли в той час майже повністю були в ру
ках скупників. 

За польським законодавством, гончарство могло належати і 
до ремесла, і до домашнього промислу. До останнього його від
носили, якщо воно мало характер допоміжної справи, а також у 
вільний від основного заняття час майстер працював самостій
но, не наймаючи помічників. Гончар не мав права навіть корис
туватися допомогою дітей та членів родини, інакше його заняття 
вже не належало б до домашнього промислу [1, арк. 10]. Річний 
дохід від гончарства не мав перевищувати 300 злотих, не врахо
вуючи доходу від основного заняття [1, арк. 10].
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Для розвитку й підтримки гончарства в цей період на землях 
Західної України проводилися певні заходи – організація това
риств, спеціалізованих гончарних шкіл, виставок. Майстри ба
гатьох гончарних осередків впроваджували у виробництво нові 
форми посуду, які відповідали новим тогочасним запитам.

Після 1939  року радянська влада поширила практику впро
вадження артілей та колективізації, руйнування приватної влас
ності й на західну Волинь. Не зважаючи на недоліки такої по
літики, всетаки здійснювалася державна підтримка народного 
мистецтва, й, зокрема, гончарства. Гончарі, намагаючись конку
рувати з промисловим виробництвом кераміки, широко засто
совували підполив’яний розпис.

У період Другої світової війни гончарний промисел на За
хідній Україні продовжував діяти. Гончарством у воєнні роки 
займа лися не лише спадкоємні гончарі, але й їх жінки та діти, 
а також молоді люди, які йшли в учні до майстрів. 

Повоєнний період (1945  – початок  1960–х  рр.) характеризу
ється тимчасовим пожвавленням гончарного виробництва, яке 
було пов’язане зі зруйнуванням керамічних фабрик і заводів, що 
призводило до нестачі посуду. Ще однією причиною піднесення 
гончарної справи в повоєнні роки були складні суспільноеко
номічні умови, унаслідок яких був послаблений контроль з боку 
держави й тимчасово зруйнована система оподаткування.  По
жвавлення гончарного промислу тривало до 1950–х років, коли 
була нав’язана податкова політика з руйнуванням горен та ви
селенням майстрів з рідних осередків. 

Незважаючи на сувору податкову політику держави, у 1950–
1970–х роках гончарство західноукраїнських земель розвивало
ся завдяки творчості окремих талановитих майстрів. Високо оці
нено мистецтво українських гончарів і на багатьох закордонних 
виставках, зокрема у Варшаві (1955), Брюсселі (1958), Остенде 
(1959), Празі (1963), Будапешті (1965). 

Творчі методи роботи гончарів, особливості технології ви
готовлення та декорування виробів, багатство форм та орна
ментики народної кераміки західноукраїнських земель стали 
живильним середовищем для учнів у школах декоративного 
мистецтва. Керамічні відділи в 1970–х роках існували при серед
ніх художньопромислових школах у Львові, Ужгороді, Косові. 
Художниківкерамістів вищої кваліфікації випускав Львівський 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



445

інститут прикладного та декоративного мистецтва (з  часом 
пере йменований у Львівську національну академію мистецтв).

Суспільноекономічні процеси середини 1990–х  років зумо
вили згасання об’єднань, які займалися гончарством (заводів, 
комбінатів та  ін.), але пожвавили домашній промисел. На хви
лі утвердження незалежності України зростало зацікавлення 
народним мистецтвом, зокрема гончарством. Проводився ряд 
виставок, науковопрактичних конференцій із запрошенням на
родних майстрів. Проте вже до початку ХХІ ст. такий ентузіазм 
зникає, не підкріплений фінансуванням з боку держави. Відсут
ність державної підтримки негативно позначилася на розвитку 
гончарства.

Незважаючи на роз’єднання, впливи сусідніх держав і регіо
нів, народну кераміку в цілому характеризує спільність техноло
гічних, термінологічних та художніх ознак. Художня виразність 
гончарних виробів досягається шляхом бездоганного знання 
матеріалу (глини), відшліфованого віками володіння засобами 
формотворення, інтуїтивного композиційного чуття гончарів. 
З покоління в покоління передавалися народним гончарям від
чуття ритму, композиційної цілісності, симетрії, статики й дина
міки. Важлива роль у досягненні композиційної рівноваги від
водиться кольору.

Гармонійні співвідношення пропорцій орнаментів та форм 
творів народного мистецтва кераміки вишукувалися майстрами 
впродовж багатьох століть. Вивірені поколіннями естетичні нор
ми гончарного посуду на сьогоднішній день залишаються взір
цем для подальшого їх відтворення.  Локальні різновиди орна
ментального оздоблення, пропорції форм гончарних виробів є 
джерелом для наступних мистецтвознавчих досліджень.

Твори мистецтва народної кераміки впродовж століть збе
регли прадавню стильову чистоту та високу пластичну культу
ру, завдяки колективній творчості багатьох династій гончарів 
краю.  Технологія виготовлення гуцульської народної кераміки 
протягом ХХ ст. зберегла всі традиції ХІХ ст. Для майстрів про
відними залишилися техніки ріжкування, фляндрування та ри
тування з підсиленням ритованих малюнків кольоровими міне
ральними фарбами та прозорою поливою. За основу визначення 
художньостилістичних особливостей народної кераміки взято 
єдність об’ємного вирішення форми, силуету та орнаменту. Варто  
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зазначити, що художні особливості народної кераміки великою 
мірою зумовлені не лише творчістю народного майстра, але й тех
нологією виготовлення та оздоблення, а також способом випалу. 
Асортимент гончарних виробів ГуцульськоПокутського регіону в 
ХХ ст. збагатився декоративними тарелями, свічниками для трьох 
і п’яти свічок, пластикою дрібних форм, великими вазами та ін.

У першій половині ХХ  ст. найбільший внесок у розвиток 
косівської кераміки зробили гончарі трьох династій: Волощу
ків, Тутурушів і Совіздранюків. Мистецтво народної кераміки 
західно українських земель упродовж ХХ ст. наповнювалося но
вими яскравими надбаннями. Сучасна ситуація навколо народ
ного гончарства викликає тривогу. В окремих гончарних осеред
ках спостерігається передача досвіду від старшого до молодшого 
покоління, проте більшість осередків занепадає. Для збереження 
гончарної спадщини необхідно активізувати роботу спілки на
родних майстрів, центрів народної творчості, засобів масової ін
формації у сфері виставкової діяльності народних майстрів.

Аналіз гончарних виробів західноукраїнських осередків до
зволяє зробити висновок про високий рівень розвитку мистец
тва народної кераміки, її самобутності, яка утверджувалася з 
давніх часів і розквітла на початку XX ст. Майстри з покоління 
в покоління передавали багатий мистецький досвід. Народна ке
раміка гончарних осередків, розташованих на порубіжжі етно
графічних зон, накопичувала в собі художні особливості двох чи 
й більше регіонів.

Традиції відігравали важливу роль у формуванні художніх 
особливостей народної західноукраїнської кераміки. Першо
основою створення гончарних виробів були традиційні техно
логічні прийоми, способи декорування, особливості формо
утворення, орнаментальні схеми, мотиви, які засвоювалися 
спадкоємними майстрами. Гончарі творчо засвоювали традиції, 
вносячи індивідуальні риси та формуючи власний почерк.
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Зоя Чегусова 
(Київ)

ПрофесіЙне декорАтивне  
мистецтво укрАїни хх століття:  

концеПція П’ятого тому  
«історії декорАтивного мистецтвА  

укрАїни»

У  статті розкрито базові теоретичні засади та концепцію академічно
го видання «Історія декоративного мистецтва України» (том п’ятий), під
готовленого в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім.  М.  Т.  Рильського НАН України, де вперше у вітчизняному мистецтво
знавстві реалізовано всебічний і глибинний аналіз еволюційних художньо 
стилістичних змін, яких зазнало українське професійне декоративне мистец
тво впродовж ХХ – на початку ХХІ ст.

The fundamental theoretical principles and conception of the fifth volume of 
the academic edition Ukrainian Applied Arts History, prepared at M.  Rylsky In
stitute for Art Studies, Folkloristics and Ethnology, Ukrainian National Academy 
of Sciences are presented in the article. A thorough and deep analysis of the evo
lutional artistic and stylistic alterations, undergone by the Ukrainian professional 
decorative art during the XX – early XXIst century, is realized in Ukrainian Art 
Studies for the first time.

Відомо, що з усіх видів мистецтва, що здавна побутували в 
Україні, декоративне мистецтво було протягом століть найбільш 
стійким до зовнішніх впливів і найконсервативнішим щодо 
видових ознак. Пильна увага з боку науковців до цього виду 
пластичних мистецтв сприяла поступовому виокремленню спе
цифічної гілки в українському мистецтвознавстві, де теорія ви
значає систему знань і методологічні критерії у цій галузі худож
ньої творчості; історія передбачає хронологічне відображення її 
еволюції на основі літературних джерел, музейноархівних ви
шукувань, експедиційних обстежень та інших історикокультур
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них матеріалів; критика оперативно аналізує розвиток художніх 
ідей у контексті сучасної культури.

Нагадаємо, що становлення українського мистецтвознавства 
як науки відбувалось в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст. 
і  починалось саме з досліджень народного декоративноужит
кового мистецтва, яке мало яскраво виражений національний 
характер. В основі його творчого методу незмінно лежить колек
тивний досвід, художня традиція, яка передається з покоління 
у покоління, чітко виражена система образності, що відображає 
світогляд і естетичні смаки широких верств народу. 

В останній чверті ХІХ ст. ще переважав етнографічний підхід 
щодо осмислення народної художньої творчості, чим вирізня
ються народознавчі дослідження Етнографічної комісії науково
го товариства ім.  Т.  Г.  Шевченка. Мистецтвознавчий погляд на 
художні особливості творів народних майстрів намітився в пер
ших десятиліттях ХХ ст. у працях М. Біляшівського, К. Широць
кого, Д. і В. Щербаківських [5, с. 9]. Він поглибився в 1920х ро
ках, коли продовжувалося накопичення матеріалів з окремих 
видів народного мистецтва: ткацтво, вишивка, народний одяг, 
килимарство, гончарство, різьблення по дереву, декоративне 
малювання, витинанки, писанкарство тощо. Тогочасними до
слідниками В.  Гагенмейстером, Н.  Геппенер, С.  Таранущенком, 
Є. Спаською, Д. Щербаківським творчість майстрів розглядалась 
як закономірне продовження давніх традицій [3, с. 9–10].

Серед нечисленних не псевдонаукових праць 1930–1950х ро
ків  – у  найдраматичніший період тоталітарної доби  – значну 
роль відіграли мистецтвознавчі розвідки Н. Онацького, М. Но
вицької, С. Колоса, Н. Манучарової, Р. Рожанківського.

Активну діяльність із дослідження народного мистецтва в 
1960–1970х роках здійснювали такі видатні мистецтвознавці, як 
П.  Жолтовський, Б.  БутникСіверський, Я.  Запаско, Ю.  Лащук, 
А. Жук, А. Будзан, Л. Данченко. 

Поглибленим вивченням і вичерпним осмисленням різнови
дів народного мистецтва, завдячуючи ретельному опрацюванню 
багатьох музейних колекцій, значного літературного, архівного, 
фактичного матеріалів вирізняються в період 1980–2000х років 
фундаментальні розвідки таких відомих представників україн
ської мистецтвознавчої науки, як Т. КараВасильєва, Ф. Петряко
ва, Р. ЗахарчукЧугай, Г. Стельмащук, О. Найден, С. Боньковська, 
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О. Никорак, С. Антонович, М. Станкевич, М. Селівачов, Р. Шма
гало, В. Щербак, Н. Студенець, О. Кліменко, Ю. Смолій.

Упродовж тривалого часу народне мистецтво і декоративно
прикладне мистецтво сприймалися як ідентичні поняття. Але 
з появою художників із професійною освітою (спеціалізація  – 
декоративноприкладне мистецтво) поступово відбуваються 
кардинальні зміни у свідомості художників і мистецтвознав
ців. Важливою і доленосною подією для культури України було 
відкриття художніх училищ у кінці 1930–1940х  роках, у  яких 
вивчали і опановували той чи інший вид мистецтва, а особли
во – створення в 1946 році Львівського інституту прикладного і 
декоративного мистецтва (ЛДІПДМ), випускники якого активно 
включилися в сучасний художній процес, поступово відстоюва
ли своєрідну осібність професійного декоративного мистецтва. 
Митці, які здобували академічну освіту у вишах, мали якісно 
нове розуміння вимог і критеріїв у творчості і тому наполегли
во домагалися права на свободу самовиявлення, не обмежену 
асортиментом виробів, рамками будьяких образнопластичних 
і стилістичних канонів.

Професійне декоративне мистецтво, безперечно, споріднене 
з народним. Проте воно має свої художньостилістичні особли
вості тому на зламі ХХ–ХХІ ст. піддається ретельному розгляду в 
українському мистецтвознавстві. Велике зацікавлення істориків 
і критиків викликають професійна кераміка, гутне скло, ювелір
ство, металопластика, гобелен, розпис по тканині, голкова техні
ка, нетрадиційний текстиль тощо. 

Важливу роль для сучасної мистецтвознавчої науки у ХХ ст. 
відіграли такі видання як «Історія українського мистецтва»  [1] 
та «Нариси з історії українського декоративноприкладного мис
тецтва» [4], які вийшли друком ще наприкінці 1960х років, за
вершившись аналізом декоративного мистецтва України першої 
половини ХХ  ст. переважно з позицій методу соціалістичного 
реалізму.

Проте вперше докладний аналіз мистецького поступу на
родної художньої творчості та еволюції професійного декора
тивного мистецтва від найдавніших часів до початку ХХІ  ст. 
в усій складності та багатошаровості цього величезного плас
та національної культури було здійснено у фундаментальному 
академічному п’ятитомному виданні «Історія декоративного 
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мистецтва України»  (далі  – ІДМУ), підготовленого колекти
вом Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етноло
гії ім. М. Т. Рильського НАН України в період 2007–2016 років 
(головний редактор академік НАНУ Г. А. Скрипник, науковий 
редактор доктор мистецтвознавства, академік НАМУ Т. Кара
Васильєва), що вирізняється сучасним прогресивним науковим 
підходом і майже суцільним заповненням «білих плям» у бага
товіковій історії українського декоративного мистецтва [2, с. 7].

В останньому – п’ятому – томі ІДМУ (відповідальний секре
тар тому  – заслужений діяч мистецтв України З.  А.  Чегусова), 
уперше здійснено спробу синтетичного концептуального осмис
лення художньомистецьких явищ дореволюційної, а потім і ра
дянської доби в Україні, а також всебічно проаналізовано здобут
ки і втрати українського професійного декоративного мистецтва 
кінця ХХ – початку ХХІ ст. [6, с. 5].

Головне завдання, яке поставало перед авторами розділів 
п’ятого тому ІДМУ, – це наскрізний мистецтвознавчий аналіз іс
торикокультурного матеріалу, що охоплює такі види декоратив
ного мистецтва як вишивка, ткацтво, вибійка, розпис по тканині, 
нетрадиційний текстиль, кераміка, скло, металопластика, ко
вальство, ювелірство, дерево, лозоплетіння, витинанка, мозаїка 
соломою тощо у виконанні професійних митців, що і дало мож
ливість панорамного відтворення всього багатоманітного роз
вою професійного декоративного мистецтва означеного періоду.

Том поділено на дві частини, де спочатку висвітлено еволюцію 
розвитку професійного декоративного мистецтва першої поло
вини ХХ  ст. (1900–1950ті  рр.) й  окремо  – історію цієї царини 
українського мистецтва періоду другої половини ХХ – початку 
ХХІ ст. (1960–2010ті рр.). Така структура п’ятого тому зумовлена 
тим, що діаметрально протилежні стилістичні тенденції першої 
половини ХХ ст. й образнопластичні пошуки в мистецтві другої 
половини ХХ ст. вимагають різних підходів до теоретичного об
ґрунтування художніх процесів, які відбувалися в українському 
мистецтві у досліджуваний період. 

Художні формотворчі процеси, що спостерігалися в усіх ви
дах професійного декоративного мистецтва в першій половині 
ХХ ст. були пов’язані з розвитком усталених історичних стилів: 
таких як модерн, авангард, ардеко, конструктивізм, соцреалізм. 
Тобто твори, що народжувалися в 10–50х роках ХХ ст., здебіль
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шого здійснювалися в стилістиці, підпорядкованій тому чи тому, 
але єдиному художньому стилю.

Друга половина ХХ  ст. засвідчила поступовий перегляд 
художньостильових засад попередньої  – тоталітарної доби 
(1960ті рр.), яка певним чином використовувала мистецтво як 
засіб «наглядної агітації» для культивування радянського спосо
бу життя (1970ті  –кінець  1980х  рр.), у  бік мистецтва творчих 
особистостей з новими орієнтирами і розумінням художньої об
разності (1990ті рр.) та широкого за формальнохудожніми по
шуками діапазоном полістилізму (початок ХХІ ст.).

Тобто науковцями авторського колективу п’ятого тому «Істо
рії» розглядаються всі етапи поступу ХХ – початку ХХІ ст., що 
відображають відмітні образнопластичні особливості та істо
ричні віхи професійного декоративного мистецтва свого часу: 
народження українського модерну, яскравого «національно
го стилю», який спирався на засади народної образотворчості, 
і сплеск мистецтва авангарду у 1910–1920х роках; участь профе
сійних митців декоративного мистецтва у створенні «міфів і ле
генд» про радісне радянське життя 1930–1950х років; еволюція 
творчого зростання художниківпрофесіоналів у різних галузях 
художньої промисловості України паралельно із процесом заро
дження авторської рукотворної художньої кераміки, скла, текс
тилю, ювелірства тощо в період 1960–1980х років; опанування 
світовим художнім досвідом і пошук художникамиприкладни
ками власних мистецьких критеріїв у декоративній творчості, 
інспірованій асоціативноускладненим способом образноплас
тичного мислення у 1990х роках; розвиток багатогранного деко
ративного мистецтва України в руслі загальноєвропейського ху
дожнього процесу на тлі шанобливого ставлення до історичних 
традицій національного образотворення у 2000–2010х роках.

Таким чином, у цьому виданні вперше розглянуто еволюцію 
історії українського професійного декоративного мистецтва в 
усій складності та багатошаровості цього величезного пласта на
ціональної культури, який свідчить про значні мистецькі досяг
нення на рівні світових зразків.

Насмілюсь стверджувати, що мистецькі досягнення на рівні 
світових зразків пояснюються двома факторами. Насамперед, за
вдячуючи глибинному проникненню українських професійних 
майстрів у джерела національної культури, їхньою зорієнтованіс
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тю на вершинні здобутки національної мистецької спадщини, не
розривним зв’язком з народним мистецтвом з його певною смис
ловою знаковою системою, орнаментикою, символікою кольору. 
Відомо, що левова частка вітчизняних найкращих творів в усіх 
видах декоративного мистецтва за своїм семантичним поданням 
генетично пов’язані з народним світобаченням, з найдавнішими 
архетипами світосприйняття, що зветься «духом нації». Орна
ментика писанки дохристиянського періоду, народні килими і ви
шивки XVIII–XІХ ст., давній український іконопис – вагомі дже
рела та інспірації творчості професійних майстрів як на початку, 
так і в кінці ХХ ст. Талановито використовуючи художню спад
щину минулого, професійні митці шукали і знаходили свій само
бутній шлях у декоративному мистецтві. На перехресті традицій 
та сучасних новацій і здійснювалось оригінальне авторське фор
мотворення багатьох майстрів професійної кераміки, текстилю, 
скла – «трьох китів», на яких тримається декоративне мистецтво.

У  п’ятому томі ІДМУ переконливо доведено, що в останній 
третині ХХ ст. значення могутнього феномену художньої культу
ри придбало поняття авангарду, що охопило практично всі види 
професійного декоративного мистецтва. Тому неможливо недо
оцінювати його вплив на творчість численних художниківпри
кладників. Гадаю, це пояснюється тим, що в усіх новаціях аван
гардного мистецтва початку ХХ ст. модерністські перетворення, 
як не дивно, живилися глибинною архаїчною енергією. І нині ми 
теж є свідками аналогічних процесів у сучасному декоративному 
мистецтві, яке є архетиповим за своєю суттю, а відтак сповне
ним такої ж архаїчної енергії, що констатують автори розділів 
другої частини п’ятого тому ІДМУ. Мистецтво авангарду давало 
розуміння того, що всі деформації і трансформації в зображен
нях, мають породжувати художні образи потужної глибинної 
архетипової енергії. Авангард, таким чином, надихнув худож
ників у ХХ ст. сміливо балансувати на межі реальної дійсності 
і художньої реальності, вибудовувати композиції на пограниччі 
фігуративного мистецтва і геометричної чи ліричної абстракції. 
Він навчав митців коректно узагальнювати предметну форму, 
шукаючи її першооснову, уникаючи зайвого при втіленні свого 
задуму, – те, що, до речі, завжди робили і народні майстри.

Відзначимо, що п’ятий том  – колективна монографія 23  ав
торівнауковців і останнє «чадо багатотомної родини» ІДМУ, 
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народився «велетнем» загальним обсягом 542  сторінки, який 
містить 35 розділів, передмову, післямову, словник термінів, біб
ліо графію, архівні джерела, список скорочень, іменний покаж
чик, відомості про авторів. До підготовки п’ятого тому ІДМУ, 
окрім наукових співробітників ІМФЕ, було долучено інших 
знаних мистецтвознавців Києва і Львова: спеціалістів музейної 
справи НМУНДМ, педагогів Київського державного інституту 
декоративноприкладного мистецтва і дизайну ім.  М.  Бойчука 
(КДІДПМД), викладачівдослідників Львівської національної 
академії мистецтв (ЛНАМ), науковців Інституту народознавства 
НАН України у Львові (ІН НАНУ).

Ґрунтовні розвідки в п’ятому томі таких науковців, як Софія 
Боньковська, Орест Голубець, Людмила Жоголь, Галина Істоміна, 
Тетяна КараВасильєва, Зінаїда Косицька, Галина Кусько, Тамі
ла Печенюк, Тамара Романова, Людмила Сержант, Олена Сом
Сердюкова, Мар’яна Студницька, Зеновія Тканко, Зоя Чегусова, 
Ростислав Шмагало та інших спільно з усім науковим колективом 
відтворили розмаїту мистецьку панораму в цій художній царині 
разом з багатоманітністю індивідуальних образнопластичних 
пошуків і знахідок, співіснуванням різнонаправлених стильо
вих тенденцій, що сполучають традиційне і новітнє, ужиткове і 
нефункціональне. 

Наукові розвідкирозділи п’ятого тому ІДМУ яскраво довели, 
що всі види професійного декоративного мистецтва України де
монструють у ХХ ст. майстерне проникнення в глибини україн
ського народного мистецтва разом із закоріненістю в багатошаро
вій національній культурі України. На зламі ХХ–ХХІ ст. багатолике 
українське декоративне мистецтво розвивається в руслі загально
європейського художнього процесу, але на тлі шанобливого став
лення до історичних традицій національного образотворення.

Можна з впевненістю стверджувати, що вперше в сучасному 
українському мистецтвознавстві докладний аналіз мистецького 
поступу професійного декоративного мистецтва від початку ХХ 
до початку ХХІ  ст. в  усій складності та багатошаровості цього 
величезного пласта національної культури було здійснено саме у 
п’ятому томі фундаментального академічного п’ятитомного ви
дання Інституту мистецтвознавства, фольклористики, етнології 
ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України «Історія 
декоративного мистецтва України».

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



455

1. Історія українського мистецтва : у 6 т. / АН УРСР. – Київ, 1970. – Т. 4 : 
Мистецтво кінця ХVІІІ – ХХ ст. – Кн. 2. – 436 с. : іл. ; 1967. – Т. 5 : Радянське 
мистецтво 1917–1941 рр. – 476 с. : іл. ; 1968. – Т. 6 : Радянське мистецтво 1941–
1967 рр. – 452 с. : іл.

2. Кара-Васильєва Т. Передмова до п’ятитомника // Історія декоративного 
мистецтва України : у 5 т. Т. 1 / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2010. – С. 6–15.

3.  Клименко  О. Передмова до четвертого тому  // Історія декоративного 
мистецтва України : у 5 т. Т. 4 / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2011. – С. 5–12.

4.  Нариси з історії українського декоративноприкладного мистецтва  / 
ЛДІПДМ. – Львів, 1969. – 192 с. : іл.

5.  Студенець  Н. Передмова до третього тому  // Історія декоративного 
мистецтва України : у 5 т. Т. 3 / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2009. – С. 5–12.

6.  Чегусова  З. Передмова до п’ятого тому  // Історія декоративного мис
тецтва України : у 5 т. Т. 5 / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2016. – С. 5–24.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



456

Наталя Студенець 
(Київ)

худоЖні ПрАктики хіх століття:  
новиЙ рАкурс дослідЖення в П’ятитомніЙ 

«історії декорАтивного мистецтвА укрАїни»

У статті проаналізовано третій том академічного видання «Історія деко
ративного мистецтва України» як результат колективної праці вітчизняних 
учених, висвітлено новий ракурс осмислення декоративного мистецтва з по
зицій сучасної науки, виявлено вперше досліджені аспекти його розвитку. 
Наголошено, що колективна монографія систематизує та узагальнює напра
цювання українського мистецтвознавства ХХ – початку ХХІ ст., здійснені у 
цій сфері.

The third volume of the academic edition Ukrainian Applied Arts History as a re
sult of the collective work of Ukrainian scientists is analyzed in the article. A new 
trend of the decorative art comprehension from a modern science point of view is 
explained. The aspects of its development, investigated for the first time, are revealed. 
It is emphasized that the attainment of Ukrainian Art Studies of the XX – early XXIst 
centuries in this field are systematized and extended in the collective monograph.

У контексті академічних українознавчих досліджень вагомо
го значення набули фундаментальні колективні праці, у яких з 
погляду сьогодення осмислено різноманітні галузі пластичних 
мистецтв. Одне з таких унікальних видань, що не має вітчизня
них аналогів,  – п’ятитомна «Історія декоративного мистецтва 
України» (головний редактор  – Г.  Скрипник, науковий редак
тор – Т. КараВасильєва), видана в Інституті мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 
у 2007–2016 роках.

Відповідно до загальної ідеї цього проекту, здійсненого в ра
курсі новітніх напрацювань вітчизняного мистецтвознавства 
й культурології, третій том «Історії...» системно висвітлює роз
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виток декоративного мистецтва як феномену матеріальної та 
духов ної культури України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. [1]. Уза
гальнюючої праці, присвяченої цьому виду мистецтва означено
го періоду, досі немає.

Робота над виданням об’єднала широкий загал мистецтво
знавців різних установ України. Зокрема, до авторського складу 
третього тому ввійшли науковці Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім.  М.  Т.  Рильського НАН Украї
ни (Т. КараВасильєва, С. Боньковська, Г. Істоміна, О. Клименко, 
З. Косицька, Л. Сержант, Ю. Смолій, Н. Студенець), Національ
ного музею українського народного декоративного мистецтва 
(Л.  Білоус, Т.  Романова), Львівської національної академії мис
тецтв (Г. Стельмащук, І. Голод, Р. Косів) та Вінницького державно
го педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (Т. Зузяк). 

Колективна монографія систематизує та підсумовує наукові 
розробки, здійснені в українському мистецтвознавстві впродовж 
ХХ – на початку ХХІ ст. Залучено праці першої третини ХХ ст., 
у яких розглянуто окремі види мистецтва досліджуваної епохи: 
М.  Біляшівського, В.  Гагенмейстера, М.  Драгана, В.  Модзалев
ського, В. Піщанського, Я. Риженка, С. Таранушенка, К. Широць
кого, Д. Щербаківського, а також молодшого покоління науков
ців  – Н.  Геппенер, Т.  Мішківської, Є.  Спаської, М.  Щепотьєвої, 
імена та діяльність яких замовчувалися в тоталітарні часи.

Опрацьовано розвідки 1930–1950х  років Л.  Долинського, 
Н. Онацького, С. Колоса, М. Новицької, В. Рожанківського, роз
робки Інституту художньої промисловості Академії архітектури 
УРСР – одного з провідних осередків середини ХХ ст. з вивчення 
декоративноприкладного мистецтва.

Важливим підґрунтям колективної монографії є праці віт
чизняних учених, у яких висвітлено окремі види й аспекти роз
витку художніх практик ХІХ  ст.: вишивка (Т.  КараВасильєва, 
Р. ЗахарчукЧугай), ткацтво (О. Никорак, С. Сидорович), кили
марство (А. Жук, Я. Запаско), вбрання (К. Матейко, Т. Ніколаєва, 
Г.  Стельмащук), кераміка (Л.  Данченко, Г.  Івашків, А.  Колупає
ва, Ю. Лащук, Л. Мельничук, О. Пошивайло), художня обробка 
дерева (А. Будзан, М. Станкевич, П. Юрченко), художній метал 
(С. Боньковська, П. Жолтовський, Л. Суха, Р. Шмагало), фарфор і 
фаянс, художнє скло (Ф. Петрякова), теорія та історія орнаменту 
(М. Селівачов), проблеми мистецької освіти (Р. Шмагало) тощо. 
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У фундаментальних працях 1960–1970х років [2–5], які були 
знаковими для свого часу і стали підручниками для кількох по
колінь вітчизняних мистецтвознавців, декоративне мистецтво 
ХІХ ст. висвітлено відповідно до ціннісних орієнтирів радянської 
доби, а отже, – фрагментарно, вибірково, у контексті загального 
художнього процесу. Дослідження мистецьких практик епохи 
було акцентовано на селянській творчості, натомість залишено 
поза увагою елітарне та церковне середовище. Приміром, у роз
ділах, що стосуються різьблення по дереву та художньої обробки 
металу, розглянуто винятково твори селянського побуту. Вод
ночас згідно з тогочасною концепцією «радянського народного 
мистецтва», у  цих монографіях було суттєво трансформовано 
сприйняття сутності, змісту, жанрового наповнення та засобів 
художньої виразності народної творчості як такої. Також із поля 
зору науковців випали окремі види традиційного народного 
мистецтва, зокрема витинанка, плетіння з рослинних матеріалів; 
побіжно розглянуто вибійку та писанкарство.

Відтак багаторічні напрацювання вітчизняної науки з декора
тивного мистецтва ХІХ ст. потребували систематизації, значного 
доповнення, концептуального переосмислення, сутнісної пере
оцінки – актуалізації з огляду на сучасні реалії буття української 
культури.

Репрезентований третій том «Історії...» охоплює значний і 
багатий емпіричний матеріал, ґрунтується на поглибленому ви
вченні музейних колекцій та архівних джерел. Зокрема авторами 
опрацьовано твори з колекцій музеїв різних рівнів: Національ
ного музею українського народного декоративного мистецтва, 
Національного художнього музею, Національного музею історії 
України, Національного музею ім. А. Шептицького у Львові; з му
зеїв народної архітектури і побуту Києва, Львова, Переяслава 
Хмельницького; регіональних художніх та краєзнавчих музеїв  
Вінниці, Дніпропетровська, Житомира, Запоріжжя, Львова, 
Полтави, Чернігова, Харкова й багатьох інших міст України. До 
аналізу художніх явищ залучено твори з колекцій зарубіжних 
музеїв Польщі (Варшава, Ланцут, Сянок), Словаччини (Барде
йов, Свидник), Росії (СанктПетербург). Чимало пам’яток опра
цьовано, атрибутовано та вперше візуально представлено у 
виданні. Універсальна паспортизація ілюстрацій, розроблена 
колективом для всіх п’яти томів, містить найважливіші відомос
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ті про авторство, час створення, матеріали, техніки та технології 
виготовлення творів.

До наукового обігу введено низку матеріалів особових архів
них фондів, зокрема Є. Спаської, М. Новицької та інших учених, 
чиї напрацювання допомогли в атрибуції окремих зразків гон
чарства, ткацтва, суттєво доповнили джерельну базу розвідок 
про вибійку, фарфор і фаянс.

ХІХ ст. – один з важливих етапів в історії української куль
тури, коли, попри складні геополітичні реалії колоніальної за
лежності, відбувалося утвердження її національної ідентичнос
ті в європейському та світовому культурному просторі. У сфері 
художнього життя це здійснювалося шляхом виставкової діяль
ності, створення низки музеїв, започаткування перших колек
цій народного мистецтва, його пропагування, популяризації, 
запровадження вітчизняної художньої освіти образотворчого і 
промислового спрямування, становлення мистецтвознавства як 
галузі наукового знання. На цьому історичному й культурологіч
ному тлі автори розділів представили основні види декоратив
ного мистецтва, характерні для означеної епохи.

Авторський колектив третього тому академічної «Історії де
коративного мистецтва України» прагнув осмислити цю сферу 
як цілісне явище через багатогранність виявів у селянській, елі
тарній культурі, промисловому виробництві, церковному сере
довищі; через розкриття загальнонаціональних і регіональних 
ознак, осмислення взаємодії із західноєвропейськими та східни
ми мистецькими традиціями, виявлення взаємовпливів тради
ційного колективного і професійного авторського начал.

Селянське мистецтво розглянуто як невід’ємну складову тради
ційної народної культури («побутової», «звичаєвої», «доіндустріаль
ної», «аграрної», за сучасною термінологією), що становила цілісну 
систему, була віддзеркаленням етнічного світогляду. Підпорядкова
не колективним законам буття, традиціям, нормам, цінностям, ви
робленим упродовж століть, селянське народне мистецтво яскраво 
відображало національну специфіку вітчизняної культури ХІХ ст. 
і саме тому викликало особливе зацікавлення української інтелек
туальної еліти: у збереженні й відновленні традиційного вбачали 
основу відродження нації. Ці ідеї глибоко співзвучні сьогоденню – 
у нових соціокультурних реаліях глобалізації та інформатизації су
спільства особливої актуалізації набуває етнічна культура.
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З позицій сучасної науки в третьому томі розглянуто види 
традиційного народного мистецтва зазначеного періоду – вишив
ку, ткацтво, килимарство, вибійку, вбрання, гончарство, різьб
лення, малювання, витинанки, писанкарство, плетіння з рос
линних матеріалів тощо. Проаналізовано типи виробів, техніки 
виготовлення, орнаментику, вперше з такою широтою висвітлено 
регіональну своєрідність народного мистецтва. Також виявлено 
місцеві ознаки, характерні для окремих локальних осередків. 

У низці розділів висвітлено образнопластичні особливості 
творів художнього текстилю, різноманітних за функціональним 
призначенням і техніками створення: вишиваних, тканих виро
бів, килимів, вибійчаних тканин. Проаналізовано зміни, які від
бувалися в їх декоруванні впродовж ХІХ ст. В окремих розвідках 
акцентовано увагу на поширених, типових для досліджуваного 
періоду художніх виробах. У розділі «Вишивка» (автор – Т. Кара
Васильєва) проаналізовано декорування окремих компонентів 
одягу, зокрема сорочок, розглянуто особливості орнаментики 
традиційних рушників. Текст «Ткацтво» (автор – Н. Студенець) 
містить характеристику розповсюджених у ХІХ ст. кролевецьких 
рушників, досліджених за матеріалами музейних колекцій Киє
ва, Кролевця та Чернігова [1, с. 39–48]. 

Панорамний огляд розвитку компонентів чоловічого й жіно
чого селянського одягу, а також інших верств населення в усьому 
розмаїтті художньовиражальних засобів, аналіз традиційних 
регіональних комплексів здійснено в розділі «Вбрання» (автор – 
Г. Стельмащук).

Найбільшу за обсягом розвідку присвячено гончарству (авто
ри – О. Клименко, Г. Істоміна, Л. Сержант), адже ХІХ ст. – один з 
найважливіших періодів в історії цього виду декоративного мис
тецтва, час розквіту промислу, формування його регіональних 
особливостей [1, с.  109–164]. Автори розділу вперше предста
вили комплексний аналіз розвитку гончарства зазначеного пе
ріоду через самобутність форм, декору, стилістичних проявів у 
творчій діяльності окремих майстрів та цілих династій багатьох 
ремісничих центрів України.

Ґрунтовний огляд традицій різьбленого декору в оздобленні 
житлового будівництва, хатнього начиння, транспортних засо
бів здійснено в розділі «Різьблення по дереву» (автор – І. Голод) 
[1, с. 165–180].
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У світлі нових досліджень, у  тому числі суміжних наукових 
галузей, осмислено оригінальні пам’ятки малювання митих, 
руб лених із дерева хат [1, с. 181–190], писанкарства (автор розді
лів – Ю. Смолій) [1, с. 191–204], паперового декору традиційного 
народного житла (автор – З. Косицька) [1, с. 205–214], плетіння 
з рослинних матеріалів (автор  – Т.  Зузяк) [1, с. 215–228]. При
міром, у розділі про витинанки вперше в такому обсязі проана
лізовано й репродуковано унікальні зразки з колекцій С. Левит
ського та В. Шухевича.

Третій том «Історії...» репрезентує яскраві пам’ятки декора
тивного мистецтва ХІХ ст., створені в середовищі елітарної куль
тури, зокрема в майстернях дворянських садиб, поміщицьких 
маєтків. Для них характерне наслідування та своєрідна інтерпре
тація художніх стилів епохи. На основі пам’яток із Чернігівсько
го історичного, Сосницького та Остерського краєзнавчих музеїв 
проаналізовано особливості орнаментики, сюжетів бісерних ви
шивок у розділі «Вишивка»; розглянуто композиції «панських» 
килимів з Полтавського художнього і краєзнавчого музеїв у роз
ділі «Килимарство». Уперше в ракурсі стильових особливостей 
осмислено одягові комплекси української еліти в розділі «Вбран
ня». Наслідуючи європейську моду, представники української 
еліти акцентували свою національну належність і, за висловом 
Г. Стельмащук, «піднесли національний стрій до рівня історико
культурних цінностей» [1, с. 85].

У ХІХ  ст. поряд з розвоєм народного мистецтва, зароджен
ням домашніх промислів спостерігався активний промисло
вий поступ. Про це свідчила поява низки фарфорофаянсових, 
ткацьких, шкіряних, ливарних, суконних, скляних підприємств і 
перетворення їх на великі виробничі центри. Автори тому праг
нули продемонструвати шляхи утвердження нових засад, євро
пейських технологічних новацій, принципів співпраці народних 
майстрів і професійних художників у промисловій сфері.

Вагомий розділ монографії присвячено аналізу діяльності 
фарфорофаянсових підприємств: Корецької, Баранівської фаб
рик, Волокитинського фарфорового заводу, КиєвоМежигір
ської фаянсової фабрики та багатьох інших (автор – Л. Сержант) 
[1, с. 277–304]. Асортимент, технологічні впровадження в того
часному склоробному виробництві знайшли відображення в 
розділі «Художнє скло» (автор – Л. Білоус) [1, с. 269–276].
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У колективній праці представлено вироби церковного вжитку, 
які мали важливе значення в літургійнохрамовому просторі, – 
твори текстилю, деревообробки та металопластики. Здійснено 
мистецтвознавчий аналіз видатної пам’ятки ХІХ ст. – плащаниці, 
виконаної О. Праховою для Володимирського собору в Києві, – 
у розділі «Вишивка»; охарактеризовано інваріантність іконогра
фії, технік виконання, стилістичних особливостей церковних 
хоругов з багатьох музеїв України та зарубіжжя (автор – Р. Ко
сів) [1, с.  251–268]. Проаналізовано особливості архітектоніки, 
іконографічний репертуар та орнаментальні мотиви у творах 
деревообробки, на основі останніх наукових досліджень виявле
но унікальність пам’яток різьблення іконостасів Лемківщини й 
Закарпаття [1, с. 174–176]. З погляду творчого переосмислення 
європейських стилів на ґрунті місцевих художніх традицій роз
глянуто твори сакральної ангіопластики, передусім церковних 
богослужбових євлогіїв (автор – С. Боньковська) [1, с. 229–250].

Отже, систематизація фактологічного, у тому числі невивче
ного у вітчизняному мистецтвознавстві, матеріалу, узагальнення 
здійснених напрацювань, новий ракурс осмислення декоратив
ного мистецтва як явища, що відобразило характерні тенденції 
розвитку культури ХІХ ст. в її загальних європейських та локаль
них місцевих проявах, аналіз жанровостильових процесів у різ
них видах декоративного мистецтва, що реалізовані в третьому 
томі, відкривають перспективи подальших джерелознавчих ін
терпретацій у галузі гуманітаристики.

1. Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / [голов. ред. Г. Скрип
ник, наук. ред. Т. КараВасильєва] НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильсько
го. – Київ, 2009. – Т. 3. Мистецтво ХІХ століття. – 516 с. : іл.

2.  Історія українського мистецтва  : у  6  т.  – Київ  : Українська Радянська 
Енциклопедія, 1969. – Т. 4. – Кн. 1. Мистецтво кінця ХVІІІ – першої половини 
ХІХ століття. – 364 с. : іл.

3.  Історія українського мистецтва  : у  6  т.  – Київ  : Українська Радянська 
Енциклопедія, 1970. – Т. 4. – Кн. 2. Мистецтво другої половини ХІХ–ХХ сто
ліття. – 435 с. : іл.

4. Нариси з історії українського декоративноприкладного мистецтва. – 
Львів : Видво Львівського університету, 1969. – 192 с. : іл.

5. Нариси з історії українського мистецтва. – Київ  : Мистецтво, 1966. – 
669 с. : іл.
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Зінаїда Косицька 
(Київ)

укрАїнськА витинАнкА  
хіх – ПоЧАтку ххі століття 

тА її висвітлення в «історії декорАтивного 
мистецтвА укрАїни»

Статтю присвячено характеристиці головних тенденцій розвитку укра
їнської витинанки ХІХ–ХХ  ст., представлених у третьому, четвертому та 
п’ятому томах «Історії декоративного мистецтва України», виданих у 2007–
2016 роках. Акцентовано, що в Україні вперше здійснено дослідження такого 
масштабу. Естетичнофункціональна роль витинанки, творчість народних 
майстрів, аматорів і професійних митців подані в контексті історичних, со
ціальних, культурних процесів України кінця ХІХ – початку ХХІ ст., введено 
в науковий обіг невідомі раніше матеріали й роботи, збережені в музеях і 
архівах України та сусідніх країн.

The article is devoted to the description of the main development trends of 
Ukrainian vytynanka in the XIX–XX century, presented in the third, fourth and 
fifth volumes of the Ukrainian Applied Arts History, edited in 2007–2016. It is em
phasized, that the investigation of such scale is realized in Ukraine for the first time. 
The aesthetic and functional significance of vytynanka, the works of folk masters, 
amateurs and professional artists are given in the context of historical, social, cul
tural processes in Ukraine of the late XIXth – early XXIst century. Unknown earlier 
materials and works, preserved in the museums and archives of Ukraine and neigh
bouring countries are introduced into the scientific circulation.

Комплексне наукове вивчення народного й декоративного мис
тецтва в усі часи є актуальним для кожної цивілізованої країни. 
Тому дослідження минулих та нових реалій, аналіз головних тен
денцій у творчості українських митців, які працюють у цій галузі, 
упродовж 10ти років ретельно досліджували науковці Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль
ського під час підготовки п’ятитомної «Історії декоративного 
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мистецтва України» (головний редактор – академік Ганна Скрип
ник, науковий редактор – Тетяна КараВасильєва). Важливо, що 
головним вектором роботи редакційна колегія обрала принципо
ву нову концепцію системного висвітлення розвитку українсько
го народного мистецтва від найдавніших часів до сучасності. Усі 
види й жанри декоративного мистецтва було розглянуто з пози
цій еволюції художніх стилів за різні періоди історії України. Для 
цього до проекту редакційна колегія залучила фахівців суміжних 
наук – істориків, археологів, етнографів, що створило основу для 
узагальнення вітчизняного досвіду й філософськоестетичних 
тео рій світової науки, для наукової реконструкції художнього 
процесу й відтворення повноцінної історії розвитку українського 
декоративного мистецтва. У  виданні висвітлено найпоширеніші 
мистецькі види й напрями у тісному взаємозв’язку між різними 
галузями народного мистецтва, художніх промислів, художньої 
промисловості, а також у творчості художниківпрофесіоналів. 

Зауважимо, що в країнах колишнього Радянського Союзу ви
дання з історії декоративного мистецтва такого рівня до цього часу 
ще не створено. У проекті 5томного видання «Історії декоратив
ного мистецтва України» від початку були заплановані різні дослі
дження про народне й професійне декоративне мистецтво, серед 
яких розділ «Витинанки» подано в третьому [2], четвертому [3] та 
в п’ятому томах [4]. Вироби з паперу за простої і водночас багатої 
різними ефектами техніки від початку були святковим декором в 
інтер’єрі селянського житла початку – середини ХІХ ст. Упродовж 
ХХ ст. витинання набуло змін, новаційні пошуки митців останніх 
десятиліть спричинили до трансформації образності цих творів, 
які сьогодні, в ХХІ ст., майстри найчастіше створюють на зразок 
тематичних декоративних панно. Нині витинанки набули рівно
значного поцінування із роботами інших видів образотворчості. 

Від початку побутування найпоширенішими формами папе
рових хатніх оздоб були розеткові, ромбічні, фризові витинанки. 
Улюбленими мотивами – різноманітні стрілочки, кутики, вигнуті 
лінії, абстрактні форми, мотиви на зразок «вазона», «дерева», зо
браження людей, тварин, птахів, різні галузки з квітами тощо. 

Від початку ХХ ст. і до його середини були також поширені 
паперові рушники, розмальовані з країв та доповнені на кінцях 
прорізним оформленням, що імітує гачковане мереживо. Сучасні 
новорічні сніжинки на вікнах – також відлуння давніх традицій 
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українців, з якими вони зустрічали великі свята, зокрема, Різдво 
Христове й Великдень, прикрашали житло різним декором, ви
готовленим власноруч, у тому числі й вирізаним із паперу. 

В «Історії декоративного мистецтва України» представлено 
основні етапи еволюції витинання від кінця ХІХ і до сьогодення. 
Вказано, що спочатку ці оздоби мали різні назви: «квітки», «па
перові окраси стін», «украси для хати», «різки», «шлярки», «ве
ляно», «витинкі», «витинянки» тощо. Вони були поширені в ба
гатьох осередках Наддніпрянщини, Поділля, Волині, Галичини, 
Холмщини. Зацікавлення патріотично налаштованої інтелігенції 
України селянським побутом, зокрема різними видами народ
ної творчості, значною мірою сприяло поширенню інформації й 
про вирізування паперових хатніх оздоб. Зусиллями ініціаторів 
було започатковано низку музейних колекцій, приватних збірок, 
у яких знаходили місце твори різних видів народного мистецтва, 
включно з витинанками (Володимир Гагенмейстер, Богдан За
клинський, Михайло Кіт, Євгенія Евенбах, Софрон Левицький, 
Остап Нижанківський, Володимир Шухевич та інші). Така обста
вина дозволяє сьогодні вивчати вітчизняний вирізаний декор із 
паперу за автентичними зразками й точними копіями. Особливе 
значення для збереження творів кінця ХІХ – початку ХХ ст. мали 
крайові виставки (Тернопіль, 1887; Львів, 1894; Краків, 1902; 
Стрий, 1909). Серед різноманітних виробів на них експонували 
«паперові прикраси селянських хат» . У перші десятиліття ХХ ст. 
мистецтво пережило хвилю активного поширення в усіх відомих 
осередках: с. Петриківка (Дніпропетровської обл.), сс. Стриган
ці, Довге, Загвіздя (ІваноФранківської обл.) та ін. Після Першої 
світової та громадянської воєн, голоду, у  1920х  роках, коли в 
Україні налагоджували насамперед діяльність кустарних і хатніх 
промислів, які не потребували значних асигнувань, виникло по
дібне підґрунтя і для розвитку витинання. Паперові рушники й 
фіранки в цей період часто замінювали вишиті й ткані, а шпа
лерні та килимкові композиції з паперових елементів посідали 
місця вовняних килимів над ліжком. У 1930х роках цим видом 
творчості ще продовжували активно займатися народні май
стри, і оздоби для декору покуті, печі, стін побутували в руслі 
стійких локальних традицій. Середина ХХ ст. для мистецтва ви
тинанки, як і для інших видів народної творчості, була особливо 
несприятливим періодом: руйнівні наслідки Другої світової вій
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ни негативно вплинули на весь устрій народного господарства й 
культури. Також у ці часи набув нової сили процес регламентації 
та контролю за розвитком офіційного мистецтва, який у цен
тральних і східних регіонах поширився з 1930х, а від 1945 року 
і в західних областях: майже зникають писанкарство, іконопис 
[1; c. 63], згасає зацікавленість науковців витинанками, утім, хат
ні паперові прикраси продовжували побутувати в різних облас
тях. Після Другої світової війни ними прикрашають уже ново
річні ялинки, для чого оздоби виготовляли переважно з білого 
паперу на зразок сучасних «сніжинок», часто доповнюючи чи й 
зовсім замінюючи ними ялинкові іграшки, яких в ті часи дуже 
бракувало. До цього періоду витинанки в Україні вирізували пе
реважно з кольорового паперу. Із кінця 1960х  років зі зміною 
інтер’єру домівок у сільських українських оселях розпорошуєть
ся єдиний узгодженоцілісний ансамбль архаїчного декору, в цей 
час домінують паперові оздоби, що імітують тканини: рушники, 
серветки, фіранки. Мистецтво продовжує побутувати в селах 
Наддніпрянщини, Поділля, Покуття.

Черговий сплеск відродження паперових хатніх оздоб від
бувся наприкінці 1970х років, у період, коли їх вирізували пе
реважно як ексклюзивні мистецькі твори на зразок станкових. 
Важливо, що в 1980х роках цю техніку вирізування дедалі час
тіше починають використовувати професійні художники. Серед 
таких перших представників, чия творчість була особливо ви
разною, варто назвати Карла Звіринського й Людмилу Мазур. Із 
виходом розвідки М. Станкевича «Українські витинанки» [5] та 
резонансом після організованих ним ретроспективних виставок 
у Львові (1981) й Києві (1987) починається новий етап розвит
ку цього виду мистецтва: багато обдарованих митців, особливо 
аматорів, свою творчість розпочинали саме після відвідання цих 
виставок та ознайомлення з монографією дослідника.

У 1990х роках зміни в суспільнополітичному житті країни,  
пов’язані зі здобуттям Україною незалежності та її інтеграцією  
у світовий культурний простір, суттєво позначилися і на куль
турно мистецьких процесах. Розвиток витинання помітно 
активізується, його дедалі частіше використовують у сфері 
видавничої графіки й дизайну. Особливо сприяли цим обста
винам «Свята витинанки» (1993, 2002, 2008, 2011, 2015), які й 
досі регулярно проходять на базі Будинку народної творчості 
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м. Могилева Подільського   за активної підтримки Вінницького 
обласного центру народної творчості . 

Сучасні майстри представляють нині мистецтво української 
витинанки вже на виставках в Європі (Болгарія, Німеччина, Фран
ція), в Азії (Китай), в США (НьюЙорк). Насамперед це Наталя 
Авдєєнко (м. Дніпро), Дарія Альошкіна (м. Львів), Людмила Бабіч 
(м. Дніпро), Ольга Шинкаренко (м. Київ). Усе частіше професійні 
художники обирають цю техніку для авторської творчості:  Юлія 
Дунаєва (м.  Дніпро), Валентина Коздровська (м.  Суми), Василь 
Корчинський (м. Київ), Ірина Кузьменко (с. Маринівка Примор
ського району Запорізької області), Микола Теліженко (м. Черка
си), Наталія Сташкевич (м. Полтава), Олена Турянська (м. Львів), 
Ліля Тептяєва (м. Коломия) та ін. Саме тому важливо, що твор
чість цих та інших непересічних українських митців висвітлена 
не лише у ЗМІ, наукових статтях, а в ґрунтовній панорамній праці 
«Історія декоративного мистецтва України».
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ІМФЕ  – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України
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Людмила Сержант  
(Київ)

роЗділ «фАрфор, фАянс»  
в «історії декорАтивного мистецтвА укрАїни»: 
ПроБлемА нАукового осмислення в контексті 

євроПеЙського худоЖнього Процесу 
тА рАдянського тотАлітАриЗму

Стаття презентує концепцію розділу «Фарфор і фаянс» багатотомного 
академічного видання «Історії декоративного мистецтва України». Акцен
тується увага на основних етапах розвитку фарфору і фаянсу, дається їхня 
характеристика як явища національної культури і мистецтва з яскравими 
стилістичними особливостями форми, орнаментики, колориту, тематики, 
сюжетів. Розглядається загальнокультурний контекст побутування фарфору 
і фаянсу. Висвітлюється зв’язок з образотворчим мистецтвом та традицій
ною українською культурою. Особлива увага приділяється пошукам худож
никами фарфору і фаянсу національного стилю.

A  concept of a chapter Porcelain and Faience from the academic edition of 
Ukrainian Applied Arts History in many volumes is presented in the article. At
tention is focused on the main stages of porcelain and faience development. Their 
description as a phenomenon of national culture and art with bright stylistic pecu
liarities of form, ornamentation, colour, themes and plots is proposed. The general 
cultural context of porcelain and faience existence is considered. The connection 
with visual arts and traditional Ukrainian culture is ascertained. Peculiar attention 
is paid to the search for the porcelain and faience national style by the artists.

Розділ «Фарфор і фаянс» «Історії декоративного митсецтва 
України» охоплює більш ніж двохсотрічну історію розвитку 
мистецтва тонкої кераміки на наших землях. У контексті ство
рення «Історії...» постало завдання показати його зародження, 
художьостильову еволюцію, величзне його різноманіття в плані 
асортименту, стилістики, жанрів, тематики, авторських дороб
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ків, здобутків підприємств, ролі в культурномистецькому житті 
та місця в побуті. 

Виникнення виробництва фарфору і фаянсу на українських 
землях відрізнялося від інших промислів, становлення яких було 
продиктовано загальноісторичним шляхом розвитку господар
ської діяльності й культури. Фарфор і фаянс були привнесені 
ззовні як усталене мистецьке явище, яке було засвоєне й пере
осмислене українцями завдяки їхньому багатовіковому досвіду в 
галузі керамічного виробництва. Його входження в національну 
мистецьку традицію, яке відбувалося поступово, супроводжу
валося різноманітними процесами, художніми явищами, твор
чими інспіраціями талановитих митців, вимагало всебічного 
комплексного наукового осмислення.

Український фарфор і фаянс завжди був у полі зору дослід
ників попередніх років. Їхні розвідки були присвячені різним 
аспектам його історії. Праці Євгенії Спаської, Никанора Онаць
кого, Петра Смолічева, Пантелеймона Мусієнка, Ніни Мануча
рової, Леоніда Долинського, Михайла Гладкого, Олега Чарнов
ського, Наталі Глухенької, Фаїни Петрякової, Василя Щербака 
заклали основи сучасних мистецтвознавчих досліджень.

У попередні роки вже були спроби узагальнити історію фар
фору й фаянсу за весь період його існування: у  розділі Л.  До
линського та П. Мусієнка «Фарфор і фаянс» у четвертому томі 
«Історія українського мистецтва» (1969–1970 роки)  [2]; Л.  До
линського, М. Гладкого у «Нарисах з історії українського декора
тивноприкладного мистецтва» (1969) [1] та інших.

Фундаментальною працею є монографія Ф. Петрякової «Укра
їнський художній фарфор (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття)», 
у якій автор дає всебічну характеристику фарфору даного періо
ду, як надбання національної культури, уводить у науковий обіг 
велику кількість архівних матеріалів та музейних пам’яток. До
слідниця розглядає український художній фарфор як складову 
загальноєвропейського, підкреслюючи, що «Фарфор як явище 
декоративного мистецтва є інтернаціональним, синтетичним, є 
результатом творчої діяльності багатьох народів впродовж чи не 
півтора тисячоліть» [5, c. 7].

Було приділено увагу фарфору в розділах, присвячених деко
ративному мистецтву, в «Історії українського мистецтва» в п’яти 
томах, виданій в Інституті мистецтвознавства, фольклористи
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ки та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України  (2005–2011), 
Т. КараВасильєвої [3, с. 396–398; 4, с. 725–731].

У ХХІ ст. постала необхідність переосмислення духовної спад
щини нашого народу відповідно до сучасних запитів суспільства. 
Ці завдання вирішуються, зокрема, і  в «Історії декоративного 
мистецтва України. Одне з них – «...відтворення цілісної карти
ни еволюції і здобутків національного народного і професійного 
мистецтва від його витоків до сьогодення» та є «нагальною по
требою наукового упорядкування та осмислення, а також повно
масштабного успадкування й засвоєння сучасним українським 
суспільством національної культурної спадщини» [9, с. 5]. 

Метою даної роботи, відповідно до концепції видання, було 
відтворення об’єктивної картини економічного та культурно
істо ричного контексту розвитку мистецтва фарфору і фаянсу, 
що дозволяє осягнути суть багатьох явищ, які в ньому відбува
лися, причини і наслідки його піднесення і занепаду в окремі пе
ріоди, його здобутки і його втрату на початку ХХІ ст.

Важливо було зазначити, що в усі періоди мистецтво фарфо
ру і фаянсу в Україні розвивалося в руслі загальноєвропейського 
культурномистецького процесу та було його органічною части
ною. Виробництво зародилося в Україні наприкінці ХVІІІ – на 
початку ХІХ  ст. (Корецька фабрика фарфору і фаянсу, Києво
Межигірська фаянсова фабрика, фаянсові підприємства в Глин
ську і Потеличі в Галичині) і наслідувало найвищі досягнення ві
домих західноєвропейських підприємств, перші з яких належали 
монаршим дворам Європи й визначали стилістику, диктували 
моду на вироби, покликані були підтримувати престиж своїх 
власників.

Організація фарфорових мануфактур у маєтках багатих поль
ських та українських поміщиків була продиктована як комер
ційним зиском, так і прагненням підвищення власного статусу 
[6, c. 263]. Ці фактори зумовили елітарність та змістовність фар
фору, які були притаманні йому впродовж багатьох десятиліть. 
Фаянс відзначався більшою демократичністю. У  даній роботі 
підкреслено мультикультурну специфіку розвитку фарфору на 
українських землях, де перетиналися різні мистецькі традиції – 
українська, польська, російська, єврейська, австрійська.

У висвітленні історії фарфору і фаянсу ХІХ ст. важливо було 
показати його художню розвиненість, стильове різноманіття, ба
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гатство асортименту [7, с. 298]. У цей час стали до ладу такі відомі 
підприємства, як Баранівська фарфорова та Городницька фаян
сова фабрики на Волині, Волокитинська фарфорова фабрика на 
Чернігівщині. Вони мали тісні зв’язки з європейськими підпри
ємствами, залучали їхніх фахівців, засвоювали новітні на той час 
технології, запозичували асортимент. Саме в їхній продукції в пе
реосмисленому вигляді знайшли втілення стилістичні напрямки 
європейського фарфору і фаянсу того періоду – класицизм з його 
завершальною стадією ампіром, історизм, характерними рисами 
якого стали стилізація художньої спадщини та еклектичне поєд
нання різноманітних стильових елементів, необароко, повторне 
рококо, бідермаєр та  ін. Цей мистецький контекст давав мож
ливість широких творчих інтерпретацій майстрів і художників, 
сприяв виявам їхнього власного творчого потенціалу. Важливо 
було підкреслити, що саме в цей період фарфор і фаянс україн
ських земель набуває певної своєрідності – у ньому починають 
виявлятися національні елементи. Декоративні й ужиткові фар
форові і фаянсові вироби стали органічною естетичною складо
вою предметного оточення заможних верств.

У межах роботи було проаналізовано й економічні процеси, 
які відбувалися в галузі впродовж ХІХ ст., у тому числі зміну ха
рактеру виробництва з вотчинномануфактурного на капіталіс
тичне, результатом чого стало здешевлення продукції та поши
ренню фарфорових і фаянсових виробів серед широких верств 
населення. У  той же час на території України виникли багато 
дрібних напівкустарних підприємств. Характеристика тогочас
ного асортименту у третьому розділі тому дали змогу прослідку
вати шляхи поширення фарфорових і фаянсовий виробів серед 
широкого загалу, їхню трансформацію з елітарних речей на речі 
повсякденного вжитку. Це явище вплинуло на побутову культу
ру народу, дало новий імпульс розвитку народної кераміки, роз
ширило художні обрії творчості гончарів, які почали відтворю
вати на своєму рівні фарфоровий і фаянсовий асортимент.

У висвітленні історії вітчизняного фарфору і фаянсу межі 
ХІХ–ХХ ст., коли у європейському мистецтві бурхливо розвивав
ся модерн, дуже важливим було показати закономірність цього 
етапу його історії, що було здійснено у 5 томі видання [7, с. 141]. 
З одного боку, заводи в Баранівці, Городниці, Кам’яному Броді, 
Довбиші, Славуті, Будах та ін., незважаючи на тогочасну кризу,  

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



472

виготовляли у великій кількості дешеву продукцію, з  іншо
го – вироби ускладненої форми та вибагливо орнаментовані за 
останніми модними європейськими взірцями. Тема фарфору й 
фаянсу модерну у вітчизняному мистецтвознавстві була розроб
лена вкрай недостатньо. До певної міри це можна пояснити ма
лою кількістю пам’яток того періоду в музейних збірках. У ході 
роботи над цим розділом було залучено до наукового обігу тво
ри з приватних колекцій, а ознайомлення з публікаціями в жур
налі «Антиквар» дозволило дещо розширити уявлення про того
часну продукцію українських заводів. Ці зразки продукувалися 
заводами аж до 1940х  років, спричиняючи вплив на естетику 
тогочасного побуту. Іноді в творчих експериментах митців, які 
шукали нові художньовиражальні засоби національного харак
теру поєднувалась модернова форма з розписом в народному 
стилі. Було виявлено вплив стилістики модерну на фарфор і фа
янс впродовж майже всієї першої половини ХХ ст.

Історія фарфору і фаянсу у ХХ ст., яка розглянута у 5 томі, була 
насичена важливими подіями, містила багато протиріч, різно
спрямованих тенденцій, які вимагали детально аналізу. У  1920–
1930х роках було закладено основи розвитку українського фар
фору як важливої складової національної художньої культури 
та потужної промислової галузі. У контексті цього було приділе
но увагу такому важливому моменту, як заснування у 1922 році 
тресту Укрфарфорфаянсскло (пізніше – Укрфарфорфаянс), який 
об’єднав заводи і зосередив управління галуззю покликаною забез
печити населення товарами повсякденного вжитку. Було розкри
то важливу роль в організації творчого процесу в 1940–1950х ро
ках Академії архітектури УРСР. Необхідно було зупинитися на 
періодах руйнації підприємств у ході Другої світової війни та їх 
відбудови, на будівництві нових підприємств у 1960–1970х роках, 
занепаді галузі в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Аналіз діяльності 
окремих заводів, напрацьованих ними власних традицій було не
обхідним для розуміння шляхів становлення галузі в цілому, фор
мування виробничих і культурних зв’язків між підприємствами, 
обмін кадрами, що зумовило виникнення спільних пріоритетів і 
дозволило говорити про мистецтво фарфору і фаянсу в Україні як 
про цілісне культурномистецьке явище [7, с. 158–159].

Одним з найважливіших завдань даної роботи було показа
ти еволюцію стилістики фарфору і фаянсу. Вони були складо

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



473

вою художнього комплексу, утвореного синтезом архітектури, 
образо творчого і декоративного мистецтва, яка виявлялася у 
змінах формотворення та образнопластичної мови, сюжетній і 
тематичній різноманітності, втілених у посудних формах, дріб
ній пластиці, декоративних творах. Було приділено увагу ролі 
особистості художника, значенню індивідуального творчого до
свіду митців у виникненні новацій.

Кожен період мав свої особливості розвитку, які було пред
ставлено в «Історії...». У ХVІІІ – на початку ХІХ ст. мало місце на
слідування продукції європейських заводів з їхньою довершеніс
тю і чистотою форми епохи класицизму, засвоєння естетичних 
принципів європейського мистецтва. Стильове різноманіття, 
більша свобода при наслідуванні, орієнтація на декоративність 
і пишність характерна для творів ХІХ ст. У ХХ ст. знайшли вті
лення світові тенденції мистецтва фарфору, характерні пошуком 
нових форм і засобів художньої виразності на основі авангарду, 
ар деко, функціоналізму, мінімалізму. У цей час, незважаючи на 
штучну ізольованість від світу, спричинену тоталітарним режи
мом, не втрачався зв’язок українських митців з європейським ху
дожнім процесом, що можна побачити в ілюстративному мате
ріа лі зразків масової продукції та унікальних авторських творів. 

Особливої уваги вимагало висвітлення протиріччя між зако
но мірним розвитком художнього процесу та ідеологічним тис
ком на художників, яке мало місце у 1930–1940х  роках. Пе
реосмислення цього історичного етапу вимагало не тільки 
критичного ставлення до художнього доробку того часу, але й 
виявлення шляхів подолання ідеологічного диктату у творчості 
тогочасних митців фарфору і фаянсу. Тоталітаризм заперечував 
свободу творчості – соцреалізм проголошувався єдиним вірним 
методом мистецтва. Було створено багато помпезних, переоб
тяжених декором творів пропагандистського характеру для ви
ставок  – вази, тарелі, мала пластика. Водночас важливо було 
показати, що навіть у цих умовах митці були відкриті до віянь 
часу, сприймали і розуміли нову естетику європейського фарфо
ру і фаянсу, відтворювали її у власних роботах у переосмислено
му вигляді, створювали нове на основі національної художньої 
традиції. 

Вплив ідеології на стилістику фарфору і фаянсу в межах за
гального мистецькоідеологічного контексту ХХ  ст.  – позна
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чився на таких явищах як агітфарфор 1920–1930х років, твори 
в неокласицистичному стилі 1930–1940х  років та тематичний 
фарфор 1950–1970х років, які були проаналізовано та представ
лено в роботі рядом ілюстрацій.

У розділі була приділена увага українському агітфарфору 
1920–1930х  років. Він наслідував напрям, який виник у Росії 
після жовтневого перевороту на Ленінградському фарфорово
му заводі імені М.  Ломоносова і мав ідеологічне спрямування. 
В  Україні агітфарфор розвивався на засадах школи Михайла 
Бойчука завдяки його учням, які викладали у Межигірському 
керамікохудожньому технікумі – Оксана Павленко, Василь Сед
ляр, Іван Мизін. Саме випускники технікуму Пантелеймон Му
сієнко, Микола Котенко, Павло Іванченко втілювали агітфарфор 
безпосередньо на підприємствах. Українська версія відзначалась 
більшою стриманістю та національним колоритом. Пам’ятки 
агітфарфору (кухлі, чашки, тарілки, сервізи) можна побачити в 
багатьох, не тільки центральних і обласних, а й районних музеях 
України, що говорить про їхнє масове виробництво та широке 
побутування.

Одним з найважливіших завдань даної роботи було встанов
лення шляхів формування національної своєрідності мистецтва 
фарфору і фаянсу, що почалося з окремих елементів у продук
ції ХІХ ст. та завершилося потужними проявами національного 
стилю в масовій заводській продукції і в авторській творчості 
художників ХХ ст.

Важливо було зазначити, що до цієї праці долучилося бага
то поколінь художників, які прагнули задовольнити духовні по
треби українців. Це був природний процес у становленні націо
нальної ідентичності, характерний для багатьох європейських 
народів. Незважаючи на явне протиріччя цього прагнення з про
голошеним комуністичною ідеологією інтернаціоналізмом, саме 
в цьому напрямку відбувався розвиток мистецтва українського 
фарфору і фаянсу.

У розділі було показано розбудову системи художньої профе
сійної освіти в Україні у ХХ ст., яка складалася з вищих та середніх 
спеціальних навчальних закладів: Львівський державний інститут 
прикладного і декоративного мистецтва, нині Львівська націо
нальна академія мистецтв, Одеське художнє училище імені М. Гре
кова, Миргородський керамічний технікум імені М. Гоголя, нині 
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Миргородський художньопромисловий коледж, Межигірський 
художньокерамічний технікум, Київський художньоіндустрі
альний технікум, нині Київський державний інститут декоратив
ноприкладного мистецтва імені М. Бойчука та  ін. Тут готували 
фахівців у галузі кераміки, що відіграло вирішальну роль у форму
ванні національної школи фарфору і фаянсу [7, с. 410].

Один з важливих моментів історії, який було висвітлено в 
розділі, це пошук національного стилю. Цей процес ніколи не зу
пинявся. Був характерний і для 1940х років, і для 1950–1960х, 
і  для 1970–1980х  років, хоч проходив з різною інтенсивністю, 
відповідно до ступеня творчої свободи. Необхідно було показа
ти, як у складних суспільнополітичних умовах художники ви
конували свою місію, результатом якої став колосальний доро
бок, де своєрідно поєдналися елементи традиційного народного 
мистецтва, стилістика європейського фарфору і фаянсу та їхні 
художні новації.

У роботі приділено увагу таким проявам національного сти
лю, як шевченкіана у фарфорі та фаянсі, петриківське малюван
ня на фарфорі, національна тематика української фарфорової 
пластики та декоративного фарфору, переосмислення традицій 
народного гончарства та українського мистецтва ХVІІ–ХVІІІ ст. 
у формах, орнаментиці та асортименті ужиткових та декоратив
них виробів тощо. Необхідно було осмислити складні лінії взає
модій і зв’язків образотворчого, декоративного та народного 
мистецтва у становленні національної форми і змісту цього виду 
декоративного мистецтва.

У 5 томі було висвітлено діяльність таких підприємств ХХ ст.: 
Баранівський, Городницький, Коростенський, Полонський, Дов
биський, Київський, Сумський, Полтавський, Бориславський, 
Дружківський, Тернопільський фарфорові, Будянський та 
Кам’я но Брідський фаянсові заводи, Полонського заводу худож
ньої кераміки.

Було розглянуто творчість художників І.  Віцька, В.  Коваль
чука, П. Щербоноса (Баранівка), О. Яроша, В. Соколової, М. Ко
ломійця, (Довбиш), П.  Іванченка, М.  Осипової, К.  Гапонюк 
(Полонне), Г.  Малицького, С.  Ткаченка , М.  та  В.  Трегубових, 
М.  Старченка, А.  Хитько, Н.  Пилипчук (Коростень), О.  Соро
кіна, В.  М.  Тимченко, В.  Павленко, Г.  ПавленкоЧерниченко, 
В.  КлименкоЖукової (КЕКХЗ), В.  Горолюка (Кам’яний Брід, 
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Тернопіль), В. Веретьохіна, Т. та О. Крижанівських, П. Печорно
го (Городниця), В. СіробабиКлимко, Л. і В. Шевченків, В. і О. Єр
моленків (Суми), О. Крижанівського, В. Трофімова (Городниця), 
В.  Ковальчука, С.  Федяєва, Ю.  та  Н.  Василенків (Дружківка), 
Р. Вакули, Ю. Пиманкіна, Г. Кломбицької, Г. та О. Чернових, І. Се
нів, В. Сенів, Б. П’яніди, О. РибиноїКонарєвої (Буди), П. Тара
сенка (Тернопіль), М.  Баранського, М.  Саміленка (Борислав), 
А. Мікеєвої (Кам’яний Брід) та ін.

В контексті висвітлення історії фарфорової і фаянсової плас
тики ХІХ ст. було проаналізовано вироби Волокитинського фар
форового, Межигірського та КамяноБрідського фаянсового 
заводів. Представлено малу пластику художників ХХ ст. А. Гар
бовського, О.  Яроша (Довбиш), В.  Покосовської (Баранівка), 
С.  Чапека, Ю.  Хмелевського, А.  Поппеля (Пациків), Ж.  Діндо, 
Т. Токаренко, П. Гайченка, Р. Марчук, Ю. Гаврилюк, О. та Т. Кри
жанівські, З.  Мосійчук (Городниця), О.  Сорокіна, В.  Щербини, 
О.  Жникруп, С.  Голембовської, О.  Рапай, О.  Молдаван (Київ), 
В. Трегубової, М. Трегубова (Коростень), І. Коломієць, О. Черед
ника, М. Моцака, М. Бобика, В. Албула (Полонне), Є. Мандича, 
Г. Теннера, Г. Кломбіцької (Буди), художників монументальної і 
станкової скульптури Ю. Білостоцького, М. Вронськиого, Г. Пет
рашевич, І. Зноби, І. Кавалерідзе та інших.

Український фарфор і фаянс, історія якого була розглянута ав
тором цієї статті у 2, 3 та 5 томах «Історії декоративного мистец
тва України», є  результатом розвитку матеріальної та духовної 
культури нашого народу, вираженням національної ідеї есте
тичними засобами, демонструє його розвиток від традиційного, 
периферійного до самодостатнього потужного мистецького яви
ща, здатного продукувати новітні змістовні художні форми.

1.  Долинський  Л., Гладкий  М. Фарфор, фаянс  / Л.  Долинський, М.  Глад
кий // Нариси з історії українського декоративноприкладного мистецтва. – 
Львів : Видавництво Львівського університету, 1969. – С. 88–95.

2. Долинський Л., Мусієнко П. Фарфор і фаянс / Л. Долинський, П. Мусі
єнко // Історія українського мистецтва : у 6 т. / Академія наук УРСР, Головна 
редакція Української радянської енциклопедії, Науководослідний інститут 
теорії, історії та перспективних проблем радянської архітектури в місті Києві 
Державного комітету цивільного будівництва та архітектури при Держбуді 
СРСР ; М. П. Бажан (голов. ред.) та ін.
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Т.  3. Мистецтво кінця XVIII  – першої половини XIX  століття  / ред.: 
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С. 298–307.

Т.  4. Мистецтво другої половини XIX  – XX  століття  / ред.: В.  І.  Касіян 
(відп. ред.) ; В. А. Афанасьєв, Я. П. Затенацький, Г. О. Лебедєв, Ф. П. Шевчен
ко. – Кн. 2. – 1970. – С. 350–357.

3.  Кара-Васильєва  Т.  В. Декоративне мистецтво  // Історія українсько
го мистецтва : у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; голов. ред. 
Г. Скрипник ; наук. ред. Т. КараВасильєва. – Київ, 2007. – Т. 5  : Мистецтво 
XX століття. – С. 386–413.

4. Кара-Васильєва Т. В. Декоративноужиткове мистецтво // Історія укра
їнського мистецтва : у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; голов. 
ред. Г. Скрипник ; наук. ред. Т. КараВасильєва. – Київ, 2007. – Т. 5 : Мистец
тво XX століття. – С. 664–733.
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начало XX ст.) / Ф. С. Петрякова. – Київ : Наукова думка, 1985. – 224 с., ил. 
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Олена Корусь  
(Київ)

фАрфор і фАянс у ПуБлікАціях  
ЖурнАлу «АнтиквАр»  

тА їх АктуАльність для вітЧиЗняного 
мистецтвоЗнАвствА

У статті здійснено огляд публікацій науковопопулярного журналу «Ан
тиквар» за 2006–2016 роки, присвячених фарфору та фаянсу. Акцентовано 
увагу на всебічному висвітленні в журналі питань, пов’язаних з історією, до
слідженням виробів з фарфору та фаянсу в музейних та приватних збірках, їх 
реставрацією та попитом на всесвітньому ринку мистецтва. Відзначено, що 
серед друкованих видань України журнал «Антиквар» відіграє провідну роль 
в популяризації вітчизняної спадщини фарфору та фаянсу.

A  review of the published works in the popular science magazine Antykvar, 
dedicated to porcelain and faience, from 2006 till 2016 is proposed in the article. 
Attention is focused on the thorough explaining of the issues, connected with the 
history, investigation of the porcelain and faience products in the museum and pri
vate collections, their restoration and world artmarket demand. It is noted that 
Antykvar magazine plays the leading role among Ukrainian printed editions in the 
popularization of Ukrainian heritage of porcelain and faience.

Журнал «Антиквар» – єдине культурологічне науковопопуляр
не друковане видання про мистецтво та колекціонування в Украї
ні. Від початку його заснування в 2006 році з першого випуску і 
до сьогодні в ньому друкуються статті, що висвітлюють питання, 
пов’язані з різновидами кераміки, зокрема з фарфором і фаянсом. 
Враховуючи велику зацікавленість українських колекціонерів в 
даному напрямку колекціонування, йому було присвячено тема
тичні випуски, які є самостійними видавничими проектами з ви
сокоякісним змістом та ілюстраціями . Тематичні номери розгор
тають широкий контекст, завдяки чому розповідь про предмети 
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мистецтва і старовини набуває загальнокультурологічного зна
чення, відповідає на злободенні питання сьогодення. 

У 2015 році вийшов спецвипуск «Новый взгляд на керамику» 
(№ 11–12 (93)), який став частиною циклу «Культурноісторич
на спадщина як Код Незалежності» , що складається з двадцяти 
тематичних номерів. Випуск представив панорамний погляд: від 
трипільської кераміки – «розписного фундаменту» українського 
світу до фарфоруфаянсу XIX–ХХ  ст. у  статтях Г.  Браіловсько
го про Миргородську керамічну школу ім. М. Гоголя, О. Корусь 
про малу фарфорову пластику Городниці, О. СидораГибелінди 
в культурологічному есе, побудованому на «пригадуванні» – ви
шукуванні фрагментів про фарфор у класичних літературних 
творах, епізодах кінострічок та з власних асоціацій і спогадів. За
значимо, що статті О. СидораГибелінди завжди відзначаються 
тонкою спостережливістю, дотепністю та ерудицією і відтворю
ють культурний бекграунд побутування фарфору. На додаток у 
спецвипуску складено повний бібліографічний огляд статей та 
ін терв’ю про різні види кераміки, які друкувалися протягом де
сяти років [1]. Зазначений спецвипуск – перший досвід журналу 
із систематизації власної спадщини. Загалом у переліку статей 
про кераміку наявні 74 матеріали, підготовані 26 авторами, з них 
57 статей і 4  інтерв’ю присвячено розгляду проблематики фар
фору і фаянсу. Серед їх авторів – провідні українські мистец тво
знавці, музейники, колекціонери. Переважну кількість матеріа
лів про фарфор і фаянс (разом – 28) підготовлено О. Корусь. 

Складений бібліографічний опис [1] розкриває доволі широ
кий спектр питань з фарфору і фаянсу, висвітлених в «Антиква
рі». Поряд зі статтями оглядового характеру з історії голланд
ського фаянсу, італійської майоліки, світового та вітчизняного 
фарфору і фаянсу на сторінках журналу публікувалися матеріа
ли про всесвітньо відомі європейські мануфактури (в  Мейсені 
і Севрі), приватні підприємства Російської імперії та СРСР, які 
продукували в XVIII–ХХ ст. фарфорові і фаянсові вироби – Ім
ператорський фарфоровий завод, Волокитинський, Городниць
кий, Коростенський, Дружківський заводи, КиєвоМежигірську 
мануфактуру, підприємства міста Слов’янськ. Деякі статті ви
світлювали творчість окремих персоналій (Владислава Щерби
ни, Ольги Рапай, Інни Коломієць). Примітно, що протягом де
сяти років в «Антикварі» публікувалися матеріали, присвячені 
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питанням, які не підіймалися або були недостатньо розробле
ними у вітчизняному мистецтвознавстві радянського періоду і 
нового часу: про малі фарфорофаянсові підприємства України 
кінця XIX  – початку ХХ  ст. (стаття О.  Корусь і Г.  Браіловсько
го «Сумма технологий», № 55, 2011), про малу пластику заводу 
А. Зусмана в Городниці – стаття О. Корусь «С немецким акцен
том» (№  93, 2015), про «Фарфор і фаянс Царства Польського» 
(О. Корусь, № 76, 2013), про англійські прототипи виробів києво 
межигірького фаянсу, які попередні дослідники трактували як 
цілком оригінальні українські, – в статті О. Корусь «На англий
ский манер» (№ 64, 2012).

Принцип формування кожного нового випуску «Антиквара» 
полягає в тому, що статті та інтерв’ю відбираються  / замовля
ються у відповідності до визначеної тематики: Київ у мистецтві, 
предмет мистецтва як подарунок, мистецтво на експорт, музика в 
мистецтві, літній відпочинок у Києві тощо. Завдяки тематичним 
випускам читачі змогли дізнатися, як втілювалися в фарфорі і 
фаянсі міський пейзаж, автопортрет, натюрморт, італійська ко
медія дель арте, познайомитися з наполеоінікою і шевченкіаною. 
Час від часу на сторінках журналу здійснюється огляд аукціонних 
торгів, де можна прочитати про рідкісні європейські та азійські 
фарфорові предмети, реалізовані на закордонних та українських 
аукціонах, скласти на основі оприлюднених даних уявлення про 
ринкові тенденції та пріоритети. Деякі статті дозволяють озна
йомитися з маркуванням фарфору та фаянсу, дізнатися про 
принципи атрибутування предметів та їх реставрацію. 

Тематичний підхід у формуванні контенту журналу дозволив 
нам обрати цікаві ракурси для висвітлення історії світового та 
вітчизняного фарфору. Наприклад, зосередити увагу на втілен
ні теми пляжного відпочинку в українській малій фарфоровій 
пластиці (навіть здійснити заради цього дотепну фотосесію на 
узбережжі Дніпра з фігурками Ольги Рапай із серії «Пляж»), про
стежити різновиди «натюрморту» у фарфорі (№ 75, 2013), дослі
дити історію появи та застосування краєвидів Києва на фарфорі 
та фаянсі, представити українські вироби і твори як національне 
надбання і складову загальноєвропейської культури. Тема крає
видів Києва на фарфорі та фаянсі, розпочата з матеріалу «На 
зеркале тарелки» (№ 43, 2010), де розглядалися тарілки XIX ст. 
з «київського сервізу» КиєвоМежигірської мануфактури, мала 
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своє логічне продовження в інших статтях, що охопили наступ
ні історичні періоди та інші українські підприємства. В усіх ви
падках при написанні статей ми керувалися метою задіяти та 
ввести до наукового обігу нові архівні матеріали та предмети з 
вітчизняних музейних і приватних збірок (особливо твори малої 
пластики, вивченням яких займаємося декілька років поспіль), 
прагнули підкреслити їх тематичне розмаїття та можливість ба
гатовекторного дослідження такої, здається, невичерпної теми, 
як історія фарфору і фаянсу. 

Актуальність, новизна та цікавість подачі матеріалів журналу 
були підтверджені номінацією та присудженням призових місць 
деяким статтям у Національному конкурсі публікацій на теми ке
рамології, кераміки, гончарства в Україні – «КеГоКе» (2015–2017). 
Крім того, 2017  року на тому ж конкурсі «Антиквар» отримав 
від Інституту керамології (Опішне Полтавської обл.) диплом «За 
високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток художньої 
культури, популяризацію української кераміки та підтримку віт
чизняного колекціонерства».

Слід зазначити важливість того, що в публікаціях як дослі
джуваний та ілюстративний матеріал залучаються предмети 
з музейних збірок України, не завжди доступні для загального 
огляду, оскільки зберігаються у фондах. Таким чином, читачів 
ознайомили з унікальними предметами з колекцій Національ
ного музею українського народного і декоративного мистецтва 
(НМУНДМ), Сумського обласного художнього музею ім. Н. Она
цького, Музею історії Києва, Одеського муніципального музею 
приватних колекцій ім. О. Блещунова, Музею фарфору міста По
лонного тощо. Цікавим і важливим науководопоміжним матері
алом є також твори з приватних збірок, які дозволяють доповни
ти картину розвитку мистецтва фарфоруфаянсу, адже багатьох 
предметів немає в музейних збірках, а останні формувалися не
систематично і мають лакуни. Публікація творів із приватних 
збірок вводить до наукового обігу раніше не відомі широкому 
загалу вироби, розширює уявлення суспільства про національне 
культурне надбання, сприяє його популяризації, відкриттю неві
домих сторінок історії національної спадщини, збагачує вітчиз
няний культурноісторичний і науковий контекст.

Деякі статті мають резонанс і призводять до появи нових пуб
лікацій, проектів, тощо. Так, після прочитання в «Антикварі» 
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наших статей про фарфор одеський колекціонер Сергій Воро
нов звернувся з проханням зробити інтерв’ю [2], у якому, зокре
ма, він розказав би про його проект  – створення українського 
фарфорового наперстка на базі Довбиського та Сумського фар
форових заводів. За чотири роки співробітництво журналу з 
колекціонером продовжилося за участю НМУНДМ. Майстри за
реєстрованого колекціонером приватного підприємства «AlisKa»  
виготовили артмініатюри за зразками фарфорової пластики 
заводу А. Миклашевського з фондів НМУНДМ. Зменшені копії 
відомих творів були презентовані 26.04.2018 року в НМУНДМ у 
виставковому проекті «Реконструкція шедеврів українського ху
дожнього фарфору в жанрі сучасної артмініатюри» (автор ідеї і 
куратор С. Воронов). Завдяки репродукуванню пари севрських 
ваз у статті Василя Ромащенка [3] співробітник НМУНДМ Тетя
на Нечипоренко змогла атрибутувати музейну вазу з втрачени
ми фрагментами як севрську та датувати її 1880ми роками. 

Надзвичайно захоплюючим є розгадування зображених на 
фарфорі сюжетів, винайдення творів мистецтва / фото, що слу
гували прообразами для їх відтворення, зіставлення їх з певни
ми історичними подіями, так, як це зроблено в статтях Л. Феде
вич «Тарелка атамана Платова», Г.  Браіловського «История на 
тарелке» і О. Корусь «Наполеон и его время: грандиозная эпопея 
всемирной истории в фарфоре» (усі – № 66, 2012). 

Крім того, на сторінках журналу порушувалися актуальні пи
тання збереження спадщини українських фарфорових заводів 
(у статтях, присвячених заводам Сум, Донбасу, матеріалі про від
криття Музею фарфору міста Полонного), друкувалися анонси 
виставок та нових книг про фарфор.

Завдяки тому, що читачами журналу є представники твор
чої, політичної та ділової еліти України, провідні колекціоне
ри, власники галерей, художники, артдилери та реставратори, 
співробітники музеїв, експерти в різних галузях мистецтва, 
а також розповсюдженню видання в усіх регіонах країни та за 
кордон, реалізації його примірників в антикварних салонах, 
художніх галереях, музеях, книжкових магазинах, ресторанах, 
приватних клініках, розміщені в «Антикварі» матеріали зна
ходять чималий розголос. Вибрані публікації доступні на веб
сайті журналу більш широкій аудиторії за посиланням: http://
antikvar.ua/tag/farfor/. Отже, розміщені в журналі матеріали 
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 популяризують українське мистецтво та його музейні збірки, не 
лише мають великий просвітницький та популяризаторський 
потенціал та яскраве патріотичнопубліцистичне звучання, але 
і є живим джерелом для подальшого поглибленого вивчення іс
торії фарфору і фаянсу вітчизняними дослідниками. 
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Галина Тимофєєва (Київ)

суЧАсні укрАїнські мАс-медіА  
тА інтернет-Простір:  

ПрАктикА донецьких нАукових 
ПеріодиЧних видАнь 2014–2018 років

На прикладі двох видань, що вимушені були покинути Донецьк унаслідок 
російської агресії – аналітичноінформаційного журналу «Схід» та «Донець
кого вісника НТШ»  – показана практика їх діяльності в екзильний період 
2014–2018 років.

By the way of example of two editions, enforced to leave Donetsk in conse
quence of the Russian aggression the practice of their activity in the exile period of 
2014–2018 is shown in the article. These are the analytical and information maga
zine the East and Donetsk Herald of Shevchenko Scientific Society.

Наукові журнали прийнято вважати основним і найоператив
нішим джерелом науковотехнічної інформації, що забезпечує 
найширше охоплення наукових напрямів. Дані про те, що по
над 92 % науковців вважають наукову періодику найкориснішим 
джерелом отримання інформації оприлюднила колись Націо
нальна бібліотека України імені В. І. Вернадського. 

Наукові журнали розташовувалися в основному при вищих 
навчальних закладах і більшість із них висвітлювала результати 
наукової роботи їхніх фахівців. Тому, коли розпочалася кампа
нія з переведення вищих навчальних закладів з тимчасово оку
пованих територій Донбасу, разом з ними переїхали й наукові 
видання. 

Журнал «Схід» (ISSN 1728–9343) – багатогалузеве наукове фа
хове видання з економіки, історії, філософії – у цьому сенсі був 
унікальним, оскільки мав декількох засновників, у тому числі два 

медіа-простір  
та інформаційна політика
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інститути НАН України і один виш, розташований поза зоною 
військового конфлікту. Отже, серед засновників журналу було два 
суб’єкти, афілійовані в Донецьку – це його видавець Громадська 
організація «Український культурологічний центр» та Інститут 
економіки промисловості НАН України. А  ще двоє  – Інститут 
філо софії НАН України та Запорізький національний університет. 

Треба відверто сказати, якщо допомога й підтримка конкрет
ним людям з Донбасу від конкретних людей з інших регіонів вра
зила весь світ, допомога армії від простих українців була неочі
куваною і абсолютно щирою, то питання допомоги установам та 
інституціям, які втрачали можливість працювати на захоплених 
територіях, навіть не порушувалися. 

Усі ми добре пам’ятаємо, що ініціатива про перенесення вишів 
з Донбасу виходила від самих вишів, і вже тільки потім з’явилися 
розпорядчі документи від держави, яка цей процес почала регу
лювати. Щодо видавничої справи, у тому числі наукових видань, 
то про порядок їх виходу і необхідність перенесення взагалі не 
йшлося. Були тільки рекомендації від підрозділів НАН України 
та окремі розпорядження МОН для дослідників не публікувати
ся у виданнях, які виходять на тимчасово окупованій території.

Отже, самі «потопаючі», які ризикували втратити і за ба
гато років напрацьовану репутацію, і  автуру, і  взагалі добре 
ставлення від наукової спільноти, взялися до справи. До кінця 
2014 року всі видання, які планували продовжувати працювати 
з науковим контентом України, у той чи інший спосіб здійснили 
перереєстрацію на території, що контролювалася українською  
владою.

Не став винятком і журнал «Схід», видавець якого – Україн
ський культурологічний центр – змінив донецьку реєстрацію на 
маріупольську. Примітно, що жоден зі співзасновників, які дава
ли згоду на участь у журналі, не поцікавилися його долею і не за
пропонували ані допомоги, ані поради, ані підтримки. Оскільки 
«Схід» мав дійсно добру репутацію серед науковців України, то 
добрі слова підтримки й тривоги щодо його подальшої долі все 
ж надходили, і досить багато. У зв’язку із цим хочеться згадати 
д. е. н., проф. І. Іващук з Тернополя, д. і. н., доцента Б. Левика зі 
Львова, к. е. н., доц. О. Кривицьку з Острога, д. і. н., проф. В. Ро
манцова з Маріуполя, к. ф. н., доц. В. Радчука , к. м. н., с. н. с. Л. Бо
лонову – з Києва (остання – переселенка з Донецька) та інших 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



486

 науковців, які багато робили для того, щоб «Схід» продовжував
ся. Редакція висловлює щиру подяку д. і. н., проф. В. Сергійчуку 
та д.  фізмат.  н., проф., голові НТШ Р.  Кушніру за фундування 
двох чисел журналу.

Так само на приватному рівні вирішилося й питання перереє
страції журналу. Член редколегії, завідувач кафедри історичних 
дисциплін Маріупольського державного університету, посприяв 
перереєстрації видавця журналу Українського культурологічно
го центру в Маріуполі, і отже, «Схід» отримав формальне право 
залишатися українським журналом, а  фактично й по духу він 
українським був зажди, від початку свого заснування.

Друга половина 2014–2018 року – важкі часи існування науко
вого журналу на умовах дистанційної роботи, оскільки і ре
дакційний штат, і редколегія знаходяться весь цей час у різних 
куточках України. Тож робочий процес за допомогою Інтерне
ту – для редакції вже буденна справа.

Ще у 2013 році, намагаючись через «Схід» представити науко
вий доробок українських науковців світові, ми зайшли на техно
логічну платформу «Наукова періодика України», створивши на 
ній сайт журналу та за допомогою її фахівців увійшовши до авто
ритетних наукометричних баз і бібліотек світу. Зокрема – Index 
Copernicus International  S.A. (Польща), причому міжнародний 
рейтинг журналу підвищується: Standardized Value: за 2012 рік – 
4. 06; за 2013 рік – 4.47; за 2014 рік – 6.50; INDEX COPERNICUS 
VALUE (ICV) за 2014 рік – 64.29; за 2015 рік – 64,77; за 2016 рік – 
70.8. Відтоді видавничий процес, пов’язаний з редакційним 
опрацюванням, публікацією та післяпублікаційною підтримкою 
статей було максимально перенесено в Інтернет і це дуже до
помагає нам зараз у роботі (сайт журналу на платформі OPEN 
JOURNAL SYSTEMS http://skhid.com.ua/).

Слід сказати, що за цей період жодної перерви у випусках 
журналу не було зроблено, номери завжди виходили вчасно, 
а редакторський портфель статей завжди був заповнений. 

У 2014–2018 роках підготовлено і випущено друком 22 номе
ри журналу середнім обсягом 10–12 друк. аркушів кожен (110–
130 сторінок формату А4, кегль 9):

2014 рік: № 6 (132); № 5 (131); № 4 (130); № 3 (129); № 2 (128); 
№ 1 (127);

2015 рік: № 8 (140) (2015): серія «Економічні науки»; № 7 (139) 
(2015): серія «Історичні науки»; № 6 (138) (2015): серія «Філософ
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ські  науки»; (2015) спецвипуск, серія «Державне управління»; 
№ 5 (137) (2015): серія «Економічні науки»; № 4 (136) (2015): серія 
«Філософські науки»; № 3 (135) (2015): серія «Історичні науки»; 
№ 2 (134) (2015); № 1(133) (2015);

2016 рік: № 6 (146); № 5 (145); № 4 (144); № 3 (143); № 2 (142); 
№ 1 (141) ;

2017 рік: № 6 (152); № 5 (151); № 4 (150); № 3 (149); № 2 (148); 
№ 1 (147);

2018  рік (до моменту нашої доповіді на Конгресі МАУ): 
№ 1 (153); № 2 (154).

З 2014 року й до сьогодні триває корегування тематики жур
налу згідно з поточним моментом, актуалізується роль «Сходу» 
як майданчика для дискусії, зокрема, ми всіляко заохочуємо ав
торів публікувати аналітичні матеріали, присвячені конфлікту 
на Сході України та інструментам пропаганди, які використову
ються в ході цієї гібридної війни. 

З 2015 року завдяки організаційним і фінансовим старанням 
редакційної колегії, а радше – її керівному ядру, усі статті журна
лу отримують унікальний ідентифікатор DOI, що дає ще більше 
можливостей доступу до публікацій журналу з будьякої точ
ки світу.

Ми постійно працюємо над наближенням до світових стан
дартів у описі джерел та поданні наукового матеріалу, намагає
мося збільшити кількість статей англійською мовою та залучати 
іноземних авторів.

У 2015  році журнал «Схід» було перереєстровано в МОН 
як фахове спеціалізоване видання з: історії, філософії, еко
номіки (Наказ Міністерства освіти і науки України №  747 від 
13.07.2015 р., додаток 17), історичні (Наказ Міністерства освіти 
і науки України № 1021 від 07.10.2015 р., додаток 11) та філософ
ські науки (Наказ Міністерства освіти і науки України № 528 від 
12.05.2015 р., додаток 10).

Фактично поліпшилася якість рецензування статей, до ро
боти рецензентів ми залучаємо багато фахівців з тієї чи іншої 
науко вої проблеми. 

Попри всі ці можливості, які дає робота в Інтернеті, відсут
ність єдиної журнальної локації (якою колись була редакція у 
Донецьку) обмежує наукову комунікацію тільки електронним 
листуванням, отже, ми не можемо вдаватися до організації на 
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своїй базі якихось масштабніших наукових заходів та обгово
рень. Якщо до 2014  року видавець журналу був досить само
стійним господарюючим суб’єктом, який, окрім спонсорських 
коштів на розвиток журналу, мав можливість виконувати інші 
видавничі проекти в межах статутної діяльності і тим самим 
утримувати редакційний штат, то сьогодні кожен із членів редак
ції повинен працювати деінде для отримання засобів на прожит
тя, а видання журналу стає таким собі хобі. Як довго так може 
тривати – поки що невідомо.

Донецький вісник Наукового товариства імені Шевченка, 
ISSN 1728–9572. Серійне видання Донецького відділення НТШ. 
Виходить з 2001 року.

Метою видання Донецького вісника НТШ є створення нових 
можливостей для науковців у публікації їх праць українською 
мовою, зокрема, у ПівденноСхідній Україні.

Ініціатива заснування належить дійсному члену НТШ, д. т. н., 
проф. В. Білецькому. Він же – редактор і відповідальний за ви
пуск Вісника. Редактор окремих випусків з мовознавства – д. фі
лол. н., проф., чл.кор. НАН України Анатолій Загнітко, з літе
ратурознавства – д. філол. н., проф. Віра Просалова. Технічний 
редактор ряду випусків Донецького вісника Наукового товари
ства імені Шевченка – Людмила Болонова.

Томи 1–5 мають інтегральний зміст. З т. 6 відбулася диферен
ціація за окремими науками та галузями, зокрема, окремі томи 
складають серії: «Мовознавство», «Літературознавство», «Істо
рія», «Філософія», «Науки про Землю», «Хімія», «Техніка‚ гірнича 
справа» та ін. Вісник повністю друкується в Інтернеті за адресою 
http://ruthenia.info, окремі числа – за адресою http://www.experts.
in.ua/.

За період 2001–2017 років вийшло у світ 44 томи Донецько
го вісника НТШ. У 2018 році вийшов друком т. 45 «Вісника», го
тується т. 46.

У 2014–2018 роках підготовлено і випущено друком 6 томів:
2014 рік: т. 40. Мовнолітературний освітній простір Донеч

чини. Донецьк, 2015.
2015 рік: т. 41: Мовнолітературні студії. – 256 с.
2016 рік: т. 42: ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ. – 276 с. 
2017 рік: т. 44. – (Культурологічні дослідження. Літературо

знавство. Літературне краєзнавство. Історичні та історіографіч
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ні аспекти досліджень. Історія техніки та технологій. Філософія. 
Україна і світ). – 302 с.

2017  рік: т.  43: Історія. Музейна справа. Бібліотечна справа. 
Літературознавство. Портрет сучасного Донбасу. – 220 с. 

2018 рік: т. 45: Проблеми філології. Літературознавство. Істо
рія. Освіта. Соціологія. Економіка та екологія. Пам’ятки культу
ри. Проблеми державотворення. – 302 с.

Усі томи підготовлені, вичитані, зверстані волонтерами
донеч чанами. Автура головним чином – зі Східної України, Ку
бані. Є окремі матеріали з Воронежа і Львова.

Друк матеріалів «Вісників Донецького відділення НТШ» – за 
кошт членів Донецького відділення НТШ. 

Висновки:
1. На прикладі двох видань, що вимушені були покинути До

нецьк унаслідок російської агресії – аналітичноінформаційного 
журналу «Схід» та «Донецького вісника НТШ» – показана прак
тика діяльності цих видань у екзильний період 2014–2018 років.

2. Разом ці два видання за період 2014 – травень 2018 років 
випустили 28 томів загальним обсягом 340 друкованих аркушів, 
близько 500 статей понад 600 авторів.

3. Донецькі наукові видання в екзильний період 2014–2018 ро
ків – журнал «Схід» та «Донецький вісник НТШ» – мали само
фінансування, яке переважно складалося з пожертв авторів та 
симпатиків цих видань. Близько 10 % склали спонсорські внески 
на видання окремих чисел журналу «Схід». Робота рецензентів 
та редакторів – практично волонтерська.

4. Попри відсутність єдиного локалізованого офісу, працю по 
Інтернету, відсутність фінансування, наукові видання Донецька 
показали високу стабільність роботи та стійкість до жорстких 
умов існування. Це є практично повністю заслугою колективу 
видавничих груп (редакцій) журналу «Схід» та «Донецького віс
ника НТШ».
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Олександр Удод 
(Київ)

істориЧнА нАукА  
в суЧАсному інформАціЙному  

Просторі укрАїни

У статті розглядається проблема взаємин історії як науки із засобами ма
сової інформації через призму загальної проблеми відносин історії (істори
ка) і влади. Характеризується явище «цифрової революції» та трансформація 
функцій історичної науки, тенденції та проблеми у вітчизняних масмедіа. 
Наголошується на піднесенні ролі істориків як публічних інтелектуалів та 
необхідності подолання комунікативної ізольованості України.

The problem of interrelation between History as a science with the mass media 
through the prism of the general issue of the connections of history (historian) 
and authority is considered in the article. The phenomenon of the digital revolution 
and the transformation of the historical science functions, trends and problems in 
the Ukrainian mass media are described. The raising of the historians significance 
as public intellectuals and the necessity to overcome the Ukraine communicative 
isolation are emphasized.

Проблема взаємодії історії як науки та колективної пам’яті й 
істориків як професійної спільноти із засобами масової інфор
мації, їх присутності в сучасному медійному просторі України є 
похідною від більш загальної проблеми – взаємин історика і вла
ди. У свою чергу тема «історик і влада» належить до вічних тем 
про творця і владу, або більш популярного і звичного словоспо
лучення «поет і цар». У біографії будьякого історика тема взає
мин із владою обов’язково фігурує при висвітленні його політич
них поглядів, у  характеристиці ступеня свободи його наукової 
творчості, у тому соціальному замовленні, яке влада пред’являє 
досліднику. 
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У радянську тоталітарну епоху (30–80ті  рр. ХХ  ст.), коли 
істо рична наука майже повністю була одержавлена, проблема 
взаємин із владою для істориків вирішувалася досить просто: 
прямий диктат, монополія державної ідеології, принцип партій
ності (комуністичної), марксистська методологія, скасування 
дискусій і, власне, плюралізму думок. Від почуття страху – зброї 
в руках влади – історик в радянську епоху ніколи не був вільний. 
Обов’язковість єдиної методології дослідження, шаблонний набір 
цитат у науковій роботі, сувора відповідність підходів, пояснень 
та оцінок висловлюванням «класиків марксизмуленінізму» – усе 
це нівелювало творчу особистість. Зрозуміло, що особистість 
яскрава, з великим талантом важче піддавалася такому нівелю
ванню й сірості. Але менш талановиті і кон’юнктурно заангажо
вані втрачали будьяку індивідуальність. Історики поступово 
розчинялися в загальній масі «гомо совєтікус». Інша ситуація (за 
зовнішніми ознаками) складається в умовах ілюзорно демокра
тичного українського суспільства початку ХХІ ст. Вплив влади 
на історика стає опосередкованим, багатоканальним, але зали
шається так само відвертим і неохоче завуальованим. Замість со
ціального замовлення чітко проявляється державний (залежно 
від швидкоплинності політичного режиму) інтерес майже в кож
ному історичнонауковому проекті. Кон’юнктура видозмінюєть
ся, але незмінною залишається її сутність: історики і влада шука
ють модерні способи легітимізації державного режиму. В умовах 
всеохоплюючого інформаційного суспільства суспільна думка, 
а  в її змісті й історична свідомість, потрапляє у пряму залеж
ність від засобів масової інформації. Над істориками, окрім уже 
традиційних видів влади, постає могутня сила нової – «четвер
тої» влади, влади ЗМІ. Не випадково метафора «четверта вла
да», яка приписується англійському романістові Генрі Філдінгу 
(1707–1754), пов’язана з виходом на політичну арену нового тоді 
класу – буржуазії, для якої газети, що теж з’явились у XVIII ст., 
стали засобом реалізації економічних, політичних та культурних 
цілей. Розвиток ЗМІ йшов у ногу з поступом у соціальній і куль
турній організації. Масмедіа стали одним із символів сучасного 
світу, активним каталізатором усіх громадських змін, без яких 
були б неможливими урбанізація, підйом життєвих стандартів 
і збільшення вільного часу, становлення сучасної бюрократії та 
інші глобальні соціокультурні процеси. Згодом засоби масових 
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комунікацій стали чи не основним інструментом економічних 
і політичних взаємодій і конфліктів, необхідною передумовою 
становлення ліберальної економіки й конституційної демокра
тії, так само, утім, як і бюрократизації економік, авторитарних 
і тоталітарних режимів. ЗМІ стали сучасним, вишуканим мето
дом впливу влади на суспільну свідомість, її творців та інтерпре
таторів. Через масмедіа історики потрапили в орбіту владних 
інтересів і стали виконувати волю їхніх власників. Риторика про 
свободу редакційної політики, заклики до її дотримання пере
творилися для обох сторін – влади й істориків – на зручну ширму 
 приховування справжніх інтересів і цілей.

Інтерес до проблеми взаємодії історії (істориків) і масмедіа 
останнім часом посилився як у Західній Європі, США, так і в 
Україні у  зв’язку зі становленням, розвитком і розповсюджен
ням публічної історії, формуванням експертного середовища 
для наукового супроводу трансформаційних суспільних змін за 
участі істориків, політологів, економістів та інших публічних ін
телектуалів. Тема переміщується у площину управлінської діяль
ності, свідченням чого, зокрема, є запровадження для фахівців з 
державного управління спеціального навчального курсу «Історія 
у сучасному інформаційному просторі України» у  Національ
ній академії державного управління при Президентові України. 
«Цифрова історія», або Digital history, як підхід до вивчення та 
репрезентації минулого, що ґрунтується на комп’ютерних ін
формаційних технологіях, Інтернеті та спеціальному програм
ному забезпеченні, стала генеральною темою обговорення на 
ХХІІ Міжнародному конгресі історичних наук у Китаї (м. Цзи
нань, серпень 2015 р.)

Науковий аналіз проблеми взаємодії історії та істориків і 
масмедіа в сучасній Україні має чітко окреслені три аспекти: ха
рактерні особливості сучасного медійного простору (умови ін
формаційного забезпечення розвитку історичної науки), форми 
представлення історії (історичної пам’яті) у  сучасному україн
ському інформаційному просторі, трансформації функцій істо
рика в публічній сфері під впливом так званої цифрової револю
ції в інформаційній сфері.

«Медіація історії» передбачає з’ясування суті так званого 
коннективного повороту в  сучасних історичних дослідженнях, 
пов’язаних з розвитком інформаційних і масмедійних техноло
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гій, що привели до серйозних якісних змін як у науковій, так і 
в дискурсивній сторонах історичного знання. Завдяки цифро
вій революції, що забезпечила універсальність доступу в медій
ну сферу, масмедіа, з одного боку, перетворились на всесвітню 
«сцену» для демонстрації різноманітного досвіду, отримано
го в результаті переживання конкретних історичних проблем, 
у прос тір для масового створення й переробки історичних смис
лів, значень і критеріїв інтерпретації, що перестали бути преро
гативою «визнаних» і традиційних історичних інституцій. З ін
шого боку – безпосередньо самі медіа й медійні продукти стали 
частиною історичного дискурсу, взявши на себе роль «місць 
пам’яті» і точок опертя для створення, усвідомлення та підтрим
ки історичної ідентичності.

Зрозуміти сучасне «тотальне медіасередовище», яке характе
ризується насамперед інтеграцією різних способів комунікації, 
так само можливо на засадах міждисциплінарного підходу, ви
користовуючи методи культурології, соціології, інформатики, іс
торії, політології та суміжних з ними наук [10, c. 159–165]. Саме 
поняття інформаційного суспільства не має загальноприйнятої 
точної і всеохопної дефініції, адже кожна з вищеназваних наук 
робить акцент на одній зі сторін цього масштабного явища, зва
жаючи на специфіку свого предметного поля. Інформаційне су 
спільство – це, вочевидь, наступний ступінь розвитку людства, 
на якому домінуючим об’єктом у сферах виробництва і спожи
вання стають інформаційна продукція та послуги. Ознаками 
його є: значні інформаційні ресурси; виробництво, зберігання 
та передача як аудіовізуальної продукції, так і ділової і розва
жальної інформації стає найважливішою частиною економі
ки; сформована інформаційна індустрія, яка включила в себе 
комп’ютерну й телекомунікаційну промисловість, розробників 
елементної бази та побутової електроніки, мультимедійну про
мисловість; громадяни мають технічні та правові можливості 
доступу до різноманітних джерел інформації. В інформаційному 
суспільстві новий імпульс і нові якості отримує вся система ма
сової комунікації, а надто та частина соціальної інформації, яка 
входить до її складу та охоплює світоглядну, духовну, естетич
ну, публіцистичну, побутову інформацію тощо. Інформаційний 
простір (поле) якраз і означає те середовище, у якому і завдяки 
якому виробляється, існує, циркулює, обертається інформація. 
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Це поняття  – інформаційний простір  – соціальнополітичне і 
вбирає в себе як територіальний, космічний, технічний, еконо
мічний фактори, так і людський, оскільки суспільна інформація 
призначається для людини, людина її споживач, без людини вона 
втрачає свій сенс.

Український медіапростір підпорядкований загальносвіто
вим тенденціям розвитку нової комунікативної системи (нових 
медіа), сутністю яких є союз інтерактивних комунікативних тех
нологій і цифрових засобів трансляції, у яких головним посеред
ником стає мережа Інтернет. Історія розвитку масмедіа – це не 
лише історія технічних інновацій, адже їх становлення пов’язане 
і з грандіозними соціальними інноваціями. Американський со
ціолог М.  Яновіц ще 1968  року в «Міжнародній енциклопедії 
соціальних наук» дав визначення засобам масової комунікації, 
акцентувавши увагу на тому, що «масова комунікація охоплює 
інститути і техніку, за допомогою яких спеціалізовані групи ви
користовують технологічні засоби (пресу, радіо, кіно і т. д.) для 
поширення символічного змісту на великі, гетерогенні і надзви
чайно розсіяні аудиторії» [цит. за: 10, c. 160].

Етапи розвитку масмедіа найтіснішим чином пов’язані зі 
змінами соціуму. Так, з часу виникнення перших газет у ХVІІІ ст. 
і до 1980х  років основою для засобів масової інформації (га
зети, журнали, радіо, телебачення) були друковані й аналогові 
носії. Суттєвої трансформації ЗМІ зазнали з кінця 80х  років 
ХХ  ст. під впливом стрімкого розвитку цифрових, мережевих, 
комп’ютерних, інформаційних, ігрових, мобільних технологій і 
комунікацій. Інтернет як віртуальний простір сприяв значному 
приростові знань, колосальному розширенню інформаційних 
меж і творенню нової інформаційної картини світу. Інтернет за 
своєю природою є багатобічним засобом масової комунікації, 
який вигідно відрізняється від традиційних ЗМІ та накладає 
свій відбиток на формування нового медіасередовища. Пере
ваги Інтернету такі: 1) мультимедійність, тобто об’єднання візу
альних, звукових, друкованих, відео та інших носіїв інформації; 
2) економічність: ціна пересилки, наприклад, листа електронною 
поштою набагато нижча, ніж його пересилка за допомогою зви
чайної пошти; 3)  персоналізація: забезпечення інформацією 
конкретного споживача (окрему особу або групу людей – цільо
ву аудиторію); 4) інтерактивність: Інтернет забезпечує діалог, так 
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званий зворотний зв’язок, а не монолог, як це є у традиційних 
ЗМІ; 5) відсутність посередників: можливість прямого доступу 
до носія інформації, нівелювання впливу редакційної політики, 
цензурних обмежень; 6) можливість створення соціальних груп 
(професійних спільнот) для обміну інформацією, пошуку й ви
користання першоджерел; 7) висока оперативність при створен
ні архівів (електронний документ та його архівація).

Нові явища в українському інформаційному просторі поро
джують певні тенденції щодо використання, зокрема, історичних 
знань масовим споживачем. Перша тенденція – це розширення 
інформаційного простору, що надає будьякій людині величезні 
можливості для пізнання минулого. Не лише історики, а й люди 
інших професій – громадяни, які цікавляться минулим, – мають 
змогу отримати будьяку інформацію, зокрема, через числен
ні пошукові системи в Інтернеті. Викладач вишу чи шкільний 
учитель історії потрапляють під жорсткий пресинг студентів 
та учнів, які мають змогу безпосередньо на лекції чи уроці пе
ревіряти через Інтернет навчальний матеріал, вишукувати інші 
версії чи трактування історичних подій. Відкривається багато 
відомостей, що тривалий час були недоступними не лише для 
пересічної людини, але й для більшості представників історич
ної науки. При цьому, природно, відбувається переосмислення 
подій минулого та виникають нові версії причин розвитку подій 
давнини, які суттєво відрізняються від академічних.

Друга тенденція – це протистояння професійної академічної 
спільноти і широкого руху істориківаматорів, які самотужки 
шукають відповіді на проблемні для історичної науки питання. 
Загальний рівень суспільної свідомості постійно зростає. Тому 
історична наука, зокрема історіографія, історична дидактика, не 
мають права відставати від цього процесу. Якщо представники 
історичної науки з результатами своєї праці перестають відпові
дати запитам суспільства, то за них починають працювати інші. 
Неодноразово в українському інформаційному просторі вибуха
ли скандали, пов’язані з профанацією та міфотворчістю в царині 
історії. Радіо, телеефір, журнали, газети, інтернетсередовище су
часної України повняться різноманітними фантазіями про далеке 
минуле українців. Про фантастичні «концепції» професора полі
тології В. Бебика («скіфотрипільська цивілізація», «український 
еллінізм», «українське походження Христа», «татаромонголь
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ська українська держава» та  ін.) ішлося у відомому відкритому 
листі журналу «Археологія» до масмедіа [1, c. 143–148]. Автори 
листа вважають, що фантастичні оповіді В. Бебика – це «профа
нація науки, вони дискредитують не тільки державне радіо, але 
й усю країну. Висловлювання подібних дурниць на будьякому 
суспільному рівні, а тим паче по національному радіо <…> ви
кликає саркастичну посмішку у вітчизняних істориків. А за кор
доном це може бути оцінено як свідчення недорозвиненості істо
ричної свідомості, невігластва “диких» українців”». Але при всій 
очевидності абсурдності бебиковських «теорій», з’являються й 
голоси на його підтримку [16; 17]. Це свідчить, очевидно, як про 
свободу думок, ідеологічний плюралізм, що є, безсумнівно, по
зитивною ознакою сучасного суспільного дискурсу в Україні, так 
і про значне засилля у ЗМІ псевдонаукового контенту. За словами 
І. Савельєвої та А. Полєтаєва, ми сьогодні спостерігаємо «нашес
тя медійної історії» [14, c. 486]. Збільшення долі медійного кон
тенту в масовій історичній свідомості спричиняє зміни в її змісті 
та конфігурації. Шкільна історична освіта вже не в змозі дати й 
утримувати системність у викладі та розумінні історії. Медійна 
історична белетристика шматує цілісний образ історії на окремі 
дискретні фрагменти. Академічна історична наука не може задо
вольнити обґрунтоване прагнення звичайної людини до пошуку 
«історичної правди». Пересічних громадян дратує відсутність 
у науковому світі погодженої версії історії, а наявність кількох 
точок зору чи оцінок історичних явищ і подій розглядається як 
нездатність науки знайти «істину». Річ у тім, що професійним іс
торикам громадська думка відмовляє у праві на переосмислення 
історії. Тому методологічна проблема «переписування історії» 
в суспільній свідомості набуває суто політичного забарвлення – 
кон’юнктура, інструменталізація історії, легітимізація влади і 
т. д. Для публіки зовсім не очевидно, що існування різних інтер
претацій тих самих подій і явищ є не тільки властивістю історич
ного знання, але й водночас свідченням його науковості.

До загальних тенденцій, які визначають сьогодні характер
ні особливості інформаційного простору, в  Україні додаються 
специфічні, суто вітчизняні ознаки. Найбільше на взаємодію іс
торії та істориків зі ЗМІ впливає олігархізація медіапростору в 
Україні [11, c.  358–363]. За підрахунками львівської дослідниці 
А. Палійчук, 80 % засобів масової інформації в Україні є приват
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ними, а їх власниками – різноманітні олігархічні утворення, які 
не зацікавлені у висвітленні об’єктивних процесів суспільнопо
літичного життя і подають упереджену й неправдиву інформа
цію. Під впливом олігархічних структур ЗМІ перетворюються 
з незалежної «четвертої влади» на інструмент для задоволення 
амбіцій олігархів. За висловом відомого публіциста Ю. Макаро
ва, коли економіка «четвертої влади» поставлена з ніг на голо
ву, суспільство позбавлене авторитетних підстав для ухвалення 
щоденних рішень. Аудиторія ЗМІ не довіряє журналістам. Через 
брак довіри люди не готові платити за інформацію, а  тому за
довольняються її відсутністю або її сурогатом, маніпуляцією, 
пропагандою. Негативні процеси, які відбувалися і за інерцією 
відбуваються й досі в інформаційному полі України, загрожу
ють, за оцінкою В.  Карпенка, її інформаційному суверенітету, 
а отже, і безпеці держави, а також самому її існуванню [6].

Різко загострилася ситуація в українському інформаційному 
просторі у зв’язку з агресією Російської Федерації проти України 
у 2014 році. Невід’ємною частиною «гібридної війни» стала ін
формаційна війна, а її першою жертвою – правда. «Усі брешуть. 
Конфлікт в Україні і трансформація російських медіа» – такий 
красномовний заголовок має стаття журналіста CNN Дж. Догер
ті, у  якій аналізуються методи інформаційної війни з боку РФ 
(дезінформація, напівправда, навішування ярликів) та засоби 
її ведення (електронні ЗМІ, цифрові комунікації, блоги та соці
альні мережі) [4]. Не тільки апелювання до історії, а й відверті 
фальсифікації на історичні теми стали в центрі інформаційної 
війни. Російські ЗМІ та блогери часто використовують неісную
чу, наприклад, цитату Отто фон Бісмарка про те, що Захід нібито 
має намір «розчленувати» Росію: «Могутність Росії може бути 
підірвана тільки відділенням від неї України <…> необхідно не 
тільки відірвати, але й протиставляти Україну Росії, стравити дві 
частини єдиного народу та спостерігати, як брат буде вбивати 
брата» [13]. Німецький історик У. Моргенштерн (Фонд Бісмарка, 
м. Фрідріхсру, ФРН) рішуче відкинув цю фальшивку, яка мала за 
мету не допустити утворення антиросійської коаліції в Європі.

Історія, історичні сюжети досить широко й інтенсивно пред
ставлені в сучасному українському медійному просторі. За твер
дженням фахівців, українські масмедіа відіграли значну роль 
у творенні національного історичного наративу [7, c.  208–222]. 
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Важливим засобом медійного впливу на історичну свідомість 
 аудиторії є відзначення святкових і пам’ятних дат, яке встанов
лює перелік та ієрархію важливості таких днів, а отже, й ідеоло
гій, що їх узаконюють. Медійне відзначення свят і днів скорботи 
охоплює різноманітні практики: інтерв’ю, новинні сюжети, ху
дожні фільми, спеціальні логотипи, оздоблення студій та ін.

Переваги сучасних ЗМІ (цифрові технології, мультимедій
ність) значно розширюють функції колись традиційної історич
ної науки та історичних знань. Не тільки формування й підтрим
ка національної ідентичності чи комеморативні практики, але 
й суттєвий вплив на становлення громадянського суспільства 
теж здійснює історія через ЗМІ. Публічна історія, доступність 
історичних знань, можливість усіх вільно висловлюватися на 
історичні теми є неод мінною ознакою власне інформаційного 
суспільства. Реаліті – історія, виробництво популярної історії – 
стають центральними темами сучасних масмедіа. «Інструмента
лізація історії в медіа» як навчальна дисципліна викладається в 
українських університетах з метою навчити студентів критично 
підходити до традиційних точок зору, оволодівати основними 
методами роботи з медіапродукцією і сучасними репрезентація
ми історичних подій в кіно та на телебаченні. На думку деяких іс
ториків, спостерігається надмірність історії в медіа. Львівський 
історик В. Расевич під час форуму «Дискусії про історію в ЗМІ: 
нашкоду чи на користь?» (29–31 травня 2013 р., м. Львів) [5] за
значав: «Симбіоз медіа та історії на сучасному етапі є шкідли
вим – це найпростіший спосіб мобілізації електорату – не тре
ба нічого робити, а можна просто пишатися. І політики замість 
того, щоб проводити реформи, за допомогою указів перепису
ють історію. Це неможливо, адже ефект нетривалий, він обмежу
ється каденцією політика» [9].

Медійний простір України має нерозвинену інфраструктуру:  
деякі сегменти зовсім випадають із загальної схеми, а тому зни
жують можливості популяризації історії. Україна переживає 
жахливу кризу книговидання: у  2017  році видано менше ніж 
1 книгу на одного українця, майже призупинився друк шкільних 
підручників. Зменшилася кількість періодичних видань – газет і 
журналів. Спостерігається засилля дилетантизму в галузі історії 
в інформаційному просторі, низька видавнича культура, відсут
ність наукового рецензування і т. д.
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Українську історію майже не знають за кордоном. Очевид
ною є комунікативна ізольованість України від решти світу. 
У  2011  році Інститут інноваційних технологій і змісту освіти 
(м. Київ) здійснив дослідження «Україна у підручниках та інфор
маційному просторі країн світу». Було узагальнено матеріали 
67 українських посольств. Висновок невтішний: світ незнайомий 
з історією України. Лише в деяких підручниках історії країнсусі
дів Україна згадується побіжно в контексті Київської Русі, Пер
шої і Другої світових воєн та розпаду СРСР [15].

Розширені можливості сучасного інформаційного простору 
України надають історикам шанс заявити про себе не тільки як 
про знавців минувшини, а й як про публічних інтелектуалів. Це 
фахівці, які мають якісну освіту і спроможні самостійно створю
вати цікавий культурний продукт. Істориківінтелектуалів мож
на умовно поділити на «університетських» і «медіатизованих», 
тобто на непомітних і присутніх у ЗМІ. Академічні й універси
тетські історики займаються розробкою специфічних і доволі 
вузькоспеціалізованих тем. Популярною спрощеною розробкою 
актуальних питань займаються публічні медіатизовані інтелек
туали. Інструменти добре апробовані: колонки в ЗМІ, блоги, ви
ступи в токшоу та на радіо, робота ведучим на каналі, а також 
написання та видання популярно написаних книг із (часто) до
волі провокаційними заголовками (Андрій Портнов «Вправи з 
історією поукраїнськи», Ярослав Грицак «Життя, смерть та інші 
неприємності», «Куди рухається світ», Петро Толочко «Україна 
у вогні євроінтеграції»). Панівним жанром праць публічних іс
ториків є історичні або філософські есе. Історики як публічні 
інтелектуали є своєрідними комунікаторами між світом «висо
ких» ідей та світом масової культури, масової політики, масових 
медіа. Трибуною для них є умовний масовий простір. Але в укра
їнських реаліях, коли немає суспільного договору між інтелек
туалами й політиками щодо етичних правил ведення дискусій, 
у засоби масової інформації, особливо на телебачення, перено
сяться найогидніші прийоми політичної боротьби  – нецензур
щина, бійки, образи і т. д. А тому історики, що заслуговують на 
звання інтелектуала, у  телевізійному просторі губляться. Вони 
часто говорять такою мовою, що не доходить ані до ведучого, 
ані до співрозмовника, ані до аудиторії. За словами А. Портнова, 
«теле ефір перетворює інтелектуала на клоуна» [12].
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Водночас медіа мають можливості практично з будьякого іс
торика зробити впізнавану постать, надати трибуну для діяль
ності в ролі експертів з поточних подій, їхнього аналізу, вихо
дячи із знання історичного досвіду та володіння методологією 
історичної науки.

Творче кредо історикаінтелектуала окреслив Ярослав Грицак 
у збірці своїх есеїв: « <…> як історик я відчуваю себе щасливим, 
що живу в часи і в країні, коли й де вирішується майбутнє Єв
ропи і, правдоподібно, цілого світу, – і своїми текстами, у міру 
сил і можливостей, я  можу бути причетним до цієї великої іс
торії» [3, c .9].
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Наталя Голованова 
(Київ) 

діАлог ексПертів укрАїни і сшА  
як склАдовА роЗвитку медіАПростору світу

У  статті розглянуто співпрацю експертів України і США  – науковців, 
журналістів, воєнкорів, політологів, фахівців, зокрема урядовців вищого 
щаб ля, – у 1996–2018 роках. Проаналізовано напрями цієї співпраці. Особ
ливу увагу надано спільній науковій, журналістській роботі та медіадіалогу 
Україна – США, у тому числі в англомовному середовищі. Увесь приведений 
досвід має особистий характер і свідчить про важливість та реальність праг
нення України до євроінтеграції та співробітництва зі США, а також про не
абиякий інтерес до України з боку США. 

The collaboration of experts from Ukraine and the USA – scientists, journalists, 
military commanders, political scientists, specialists, in particular, senior officials – 
in 1996–2018 is considered in the article. The directions of this cooperation are 
analyzed. Particular attention is paid to joint scientific, journalistic work and the 
UkrainianUSA media dialogue, including the Englishspeaking surroundings. The 
presented experience has a personal character and indicates the importance and 
reality of Ukraine aspirations for European integration and cooperation with the 
United States of America, as well as the unusual interest in Ukraine by the USA.

Роль співпраці інтелектуалів та експертів – як на вітчизняно
му рівні, так і на рівні міжнародному  – у постіндустріальному 
суспільстві стає вирішальною. Зокрема, це стосується співпраці 
експертів України і США. Таку співпрацю недостатньо досліджу
ють і, відповідно, недостатньо враховують при прийнятті рішень 
на офіційному рівні. 

Співробітництво інтелектуалів і експертів України і США 
відтворює українськоамериканські відносини як такі; створює 
контекст більш точного аналізу суспільнополітичного та куль
турного життя українського й американського суспільств; уточ
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нює геополітичну картину світу і впливає на політичні рішення; 
забезпечує розвиток медіапростору, науки, культури, перекла
дацької діяльності; розвиває соціальний простір країн, посилює 
їх зв’язки з іншими країнами світу.

Співпраця може мати творчий і самостійний характер, ор
ганізаційно незалежний від урядових структур обох країн, і 
водночас поєднувати як офіційні інституції, так і громадські 
об’єднання й окремих особистостей, причому не лише України 
та США, а й інших країн. Форми співпраці: професійні зв’язки, 
конференції і конгреси, програми обмінів та навчання, гранто
давча діяльність уряду і фундацій США, медіадіалог і медіа 
діяльність, побратимські зв’язки, особисті контакти. 

Від початку становлення філософської думки й понині  про
стежується звернення до проблем спілкування, діалогу, ко
мунікації. Ці питання вивчали у своїх працях Арістотель, 
М.  Бахтін, М.  Бубер, В.  фон Гумбольдт, Д.  Дьюї, І.  Кант, Е.  Ле
вінас, С. К’еркеґор, Ґ. Марсель, М. МерлоПонті, М. де Унамуно, 
С. Франк, М. Хайдеґґер, В. Ф. Шлейєрмахер, К. Ясперс та інші. 
Теоретичним проблемам філософії спілкування присвячено до
слідження В. Вандишева, М. Кагана, О. Пономарьова, В. Соков
ніна; обґрунтуванню спілкування та комунікації – В. Ільганаєвої, 
М. Кагана, Г. Почепцова, Б. Родіонова, А. Соколова, О. Холода, 
Ф. Шаркова; соціокультурним та іншим підходам у теорії медіа
простору – М. Поповича, В. Лозового, В. Мельника, Б. Потяти
ника, А. Ручки, О. Чаплигіна, В. Корженка, О. Крюкова, В. Дзюн
дзюка; міжкультурним взаємодіям, діалогу культур – М. Бахтіна, 
О. Генієвої, Т. Грушевицької, О. Радугіна; культурі спілкування – 
А. Коваля, Г. Чайки, Т. Чмут та інші.

Якщо вести мову про комунікацію як таку, то вона (за різними 
поглядами) є управлінням громадською думкою (теорії Е.  Бер
нейса, Г. Лассвела, О. Ліппманна), що ставить непрості запитан
ня щодо майбутнього демократії; засобом зняття семантичних 
дисонансів і відкриття шляху до раціональніших соціальних від
носин, до адекватного взаєморозуміння свідомостей (Ч. Огден, 
С. Річардсон); нездоланним бар’єром, марними вилазками з фор
теці індивідуальності (С. Беккет, І. Бергман, В. Вулф, Ф. Кафка, 
Д. Лукач); відкриттям іншості, ласкою та милістю (М. Гайдеггер, 
Е.  Левінас); творенням демократичної спільноти (Ю.  Габермас, 
Д.  Дьюї); понадлюдським простором (Г.  Бейтсон, М.  Маклюен, 
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Е.  Тоффлер, С.  Фуллер); терапевтичними стосунками (Ф.  Ро
джерс) [17, c. 40–42; 15]. 

Метою статті є доведення вирішальної ролі творчої співпраці 
інтелектуалів та експертів України й США, а також необхідність 
модернізації підходів інформаційної політики держави. 

Ми розглянемо такий досвід співробітництва інтелектуаль
них еліт України і США від середини 1990х  років до теперіш
нього часу, а саме: 

–  професійні зв’язки науковців України і США та Конгреси 
МАУ;

–  стажування українських журналістів у Цинциннаті 
2001 року і діяльність Побратимського комітету «Цинциннаті–
Харків»; 

–  проекти «Розвиток інформаційного простору південно
східної Харківщини», 2005 рік, і «Прозорі вибори–2006», здійсне
ні за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні;

– медіадіалог експертів за темою «Україна – США» у програмі 
«Рикошет» на Девідзонрадіо, НьюЙорк, 2012–2018 роки;

– медіадіалог експертів за темою «Україна – США» в публі
цистичній програмі Енріко Феміні на англомовному радіо «Voice 
to America», Арізона, США, 2014–2018 роки;

– спільна аналітична і видавнича діяльність (публікації книг, 
статей у збірниках, виданнях України, США, Ізраїлю, Канади та 
інших країн);

–  особисті зв’язки та зустрічі, у  тому числі й  у дискусійних 
клубах. 

Професійні зв’язки науковців України і США та Конгреси 
МАУ. Міжнародна асоціація україністів (далі – МАУ) заснована 
1989 року в Геркуланумі (Італія) на установчих зборах за участю  
вченихукраїнознавців з України, США, Канади, Італії, ФРН, 
Польщі, Бельгії, Голландії. Було визначено головні завдання асо
ціації: сприяння відновленню та розвиткові українознавства, 
збереженню пам’яток історії та культури, проведення україно
знавчих наукових форумів, координація діяльності національ
них асоціацій у різних країнах світу тощо. Нині нараховується 
понад двадцять національних асоціацій україністів (австралій
ська, американська, болгарська, італійська, канадська, китайська, 
німецька, польська, словацька, угорська, японська та ін.). Завдя
ки діяльності МАУ українська наука і культура все активніше 
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інтегруються у світовий контекст. Значно розширилася і збага
тилася тематична палітра україністики: постали нові теми, нове 
бачення не лише історикокультурного розвитку, а  й розвитку 
суспільного, громадськополітичного, державницького. Саме в 
цих галузях велике значення для України має міжнародний дос
від, теорія і практика зарубіжного державотворення, нові техно
логії в культурологічних та освітніх процесах.

Наша (особисто автора) історія співпраці почалася 22  роки 
тому, а саме: 26–29 серпня 1996 року. У ці дні в Харкові проходив 
ІІІ Міжнародний конгрес україністів, у якому брав участь Hugo 
Lane, у ті роки – аспірант University of Michigan, а нині – Adjunct 
Professor of History at York College (The City University of New 
York). Хьюго Лейн, син професорів з Великобританії, громадя
нин США, вивчав питання українського націоналізму, писав про 
польське радіо (він кілька років провів у Львові в період роботи 
над дисертацією). Завдяки його інформації Міжнародні конгре
си україністів (Харків, 1996 р.; Одеса, 1999 р.; Чернівці, 2002 р.; 
Донецьк, 2005 р.; Київ, 2008 р.; Київ, 2013 р.; Київ, 2018 р. (а іс
торія конгресів розпочалася 1990 р.)), співпраця з Оргкомітетом 
конгресів в особі Олександра Петровського, діяльність Міжна
родної та Національної асоціацій україністів, постаті її очільни
ків (у різні роки – Григорія Грабовича (США), Миколи Жулин
ського, Ярослава Ісаєвича, Ярослава Яцківа, Ганни Скрипник) 
стали важливими чинниками розвитку українознавчих студій і 
нашої діяльності зокрема [5; 6, c. 252–253; 7, с. 444–449]. 

Конгреси сприяли науковотворчим контактам, зокрема з 
україноамериканськими професорами. Вони зумовили нашу 
більш тісну співпрацю з науковцями Інституту історії АН Украї
ни, Оргкомітетом МАУ, а також участь у Міжнародному науко
вому конгресі «Українська історична наука на порозі ХХІ століт
тя» у Чернівцях у травні 2000 року. Ось ці імена [1, c. 194–206]:

Ася Гумецька, професор Мічіганського університету:
26–29  серпня 1999  року  – знайомство під час IV  Конгресу 

МАУ в Одесі; 
серпень 2012  року  – передача про українську мову на радіо 

«Ера», КиївАнн АрборНьюЙорк (у діалозі з американським 
журналістом Віктором Топаллером); серпень 2012 року – вере
сень 2013 року – написання з Асею Гумецькою інтерв’юбесіди в 
понад 40ка частинах; жодної частини ще не надруковано, адже 
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очікуємо виходу автобіографічної книги спільно із сестрою Асі; 
до цього часу – спілкування телефоном та електронною поштою. 

Євген Федоренко, учений-славіст, громадський діяч діаспори 
в США:

26–29  серпня 1999  року  – знайомство під час IV  Конгресу 
МАУ в Одесі, робота над статтею; 2012 рік – підготовка радіо
передачі (не вийшла) і спілкування.

Любомир Винар, американський і український історик, професор: 
16–18  травня 2000  року  – знайомство під час Міжнародно

го наукового конгресу «Українська історична наука на порозі 
ХХІ століття» у Чернівцях [4, c. 96–103], інтерв’ю для часопису 
«Українське слово»; лютий 2001 року – спілкування у США, Цин
циннаті–Клівленді; 2012–2014  роки  – спілкування телефоном. 
(Варто прочитати про Любомира Винара та його праці, зокрема 
див.: [2, c. 3–126; 3, c. 5–64; 16, c. 9–818]). 

Юрій Шевельов, американський і український філолог та пуб-
ліцист [19]:

26–29  серпня 2002  року  – разова іменна стипендія ім.  Юрія 
Шевельова від Мирослави Знаєнко під час V  Конгресу МАУ у 
Чернівцях. 

Це і Микола Мушинка. 
У 2009–2010 роках у нас вникла творча робота з професором 

Школи журналістики університету Індіани Оуеном Джонсоном. 
Предметом дослідження стало вивчення проблем сучасної преси 
США, зокрема переходу паперових видань у цифрові формати та 
фінансових засад існування медіа [8, c. 28–31].

З  2012 року триває наша творча співпраця з професором 
 єврейської історії ПівнічноЗахідного університету (Іллінойс), 
почесним доктором КиєвоМогилянської академії Йохананом 
Пет ровським-Штерном. Предметом співпраці є аналіз суспіль
ного і науковоосвітнього життя США та Ізраїлю (спільні раді
опередачі на Девідзонрадіо, публікації, засідання дискусійного 
клубу онлайн під керівництвом професора Національної акаде
мії державного управління при Президентові України Едуарда 
Афоніна з питань європейського вибору України).

У  2014–2016  роках ми аналізували політичну ситуацію в 
Україні в контексті співпраці зі США, країнами Європи та агре
сії Росії з доктором історичних наук, який 38 років живе й пра
цює у США, Юрієм Фельштинським (спільні радіопередачі на 
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Девідзонрадіо, радіо «Ера», публікації, наші зв’язки з редакція
ми видань України, США та інших країн з метою друку статей). 
2015 року вийшла книга Юрія Фельштинського у співавторстві з 
Михайлом Станчевим «Третья мировая: битва за Украину».

Побратимський комітет «Цинциннаті-Харків». У 1989 році 
на площі Fountain в Цинциннаті було підписано Угоду, яка офі
ційно проголосила Харків і Цинциннаті містамипобратимами. 
Протягом цього часу між Цинциннаті і Харковом відбулися об
міни в різних галузях. Зокрема, муніципальні програми, які фі
нансували урядові структури США: із загальних питань (1993), 
з питань кадрової роботи (1997), з питань роботи міського тран
спорту (1999). З 1996 року Цинциннаті і Харків беруть участь у 
програмі «Громадські зв’язки», у рамках якої бізнесмени, юрис
ти, адміністратори вузів, представники громадських організацій 
Харкова проходять професійне стажування у США. Американ
ські побратими надають Харкову велику гуманітарну допомогу.

У лютомуберезні 2001 року наша група журналістів стажу
валася в Цинциннаті та Вашингтоні за програмою «Громадські 
зв’язки» – проект «Гармонія». Ми відвідали видання «Cincinnati 
Enquirer», «Cincinnati Post», «Cincinnati Herald», «Cincinnati Maga
zine», «The Washington Post», «The Associated Press», видавництва, 
«Голос Америки», 5th Channel, «City Cable», поліцію, суд, міську 
раду, Cincinnati University, Інститут Кеннана, Open Society Insti
tute, культурні заклади. Під час стажування утворилося чимало 
особистих зв’язків, які й наразі підтримуємо,  – з  Олександром 
Етліним, Джен Шербін, Сонею і Бобом Дерджами. За враження
ми від поїздки згодом нами було написано книгу «Жовто синім 
по білому», яка ще не видана. 

Проекти за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США 
в Україні. Проекти «Розвиток інформаційного простору південно 
східної Харківщини», 2005 рік, і «Прозорі вибори–2006», здійсне
ні за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Украї
ні, залучили до роботи місцеві органи влади та редакції видань 
10ти районів Харківської області, 50 журналістів; були проведе
ні Круглі столи з питання співробітництва медіа і влади, під час 
виборів моніторили на місцях ситуацію. За результатами роботи 
було видано брошуру – навчальний посібник. 

Медіа-діалог експертів у «Рикошеті» на Девідзонрадіо, Нью-
Йорк, та на англомовному радіо Арізони «VTA». Програма 
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Вік тора Топаллера «Рикошет» на Девідзонрадіо, НьюЙорк, 
2012–2017 роки (з 2018 р. – ведучий Борис Гулько), присвячена 
питанням суспільнополітичного життя США та їх політичного 
оточення. Передача виходить щопонеділка, триває дві години 
(перша година – діалог експерта з ведучим, друга – відповіді екс
перта та ведучого на запитання слухачів), доступна в ефірі бага
тьох штатів Америки і онлайн – у всіх країнах світу. За межами 
США її активно слухають у Канаді, Ізраїлі, Німеччині, Україні, 
Грузії, країнах Балтії, Польщі, Білорусі, Росії. Теми передач 2012–
2018  років: іміграційна реформа у США, Obamacare, питання 
володіння зброєю і безпеки країни, тероризм, вибори, зовнішня 
політика, зокрема Близький Схід, ядерна загроза Ірану та агресія 
Росії. Експертами передачі є політологи, професори історії, жур
налісти та фахівці зі США та інших країн світу. Наша співпраця 
з програмою полягає в тому, що ми є постійними оглядачами пе
редачі – нами підготовлено понад 200 оглядів обсягом 15–20 сто
рінок, які є тематичними із зазначених питань і посилаються на 
англомовні джерела (наші переклади), російськомовні й україно
мовні, – використовуються до 50 різних джерел, в основному це 
періодичні видання, такі, як «Fox News», «The Wall Street Journal», 
«The Washington Post», «The American Thinker», «Tne Newsmax», 
«Breitbart», «The New York Times», «The Jerusalem Post», «Newsru.
co.il», «9 канал Ізраїлю», «Israelinfo», грузинське видання «Сво
бодная зона», Каспаров.ру, українські видання. Також нашою 
участю в підготовці передач є підготовка учасникаексперта для 
кожної передачі, починаючи з 2012  року. Вся наша діяльність 
провадиться на засадах творчої співпраці.

Особливістю передач 2014–2018 років стало те, що, починаю
чи із січня 2014 року, понад 60 передач «Рикошет» були присвя
чені Україні та взаємовідносинам Україна  – США. Вони стали 
своєрідним радіомостом між двома країнами з питань Майдану 
і боротьби за ідеали демократії та верховенства права в Україні, 
а потім – з питання анексії Росією Криму та з питань агресії Росії 
на Сході України. Експертамикоментаторами передач «Україна – 
США» стали (кожний з них неодноразово) українські воєнкори, 
командири батальйонів, політологи, журналісти, професори ву
зів, зокрема Роман Бочкала, Андрій Цаплієнко, Мамука Маму
лашвілі, Інна Золотухіна, Семен Семенченко, Валерій Калниш, 
Віра Черемних, польськобілоруська журналістка Наталя Радіна, 
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латвійська журналістка Галина Тимченко, український профе
сор Ігор Михайлин, американські професори Юрій Фельштин
ський, Андрій Ілларіонов, Йоханан ПетровськийШтерн, акаде
мік  Андрій Піонтковський, Костянтин Боровой, Борис Нємцов, 
радник Президента України Олександр Пасхавер, голова Ваад 
України Йосиф Зісельс, експредставник України в ООН Юрій 
Сергеєв. У кількох передачах коментатором подій (анексія Кри
му, агресія Росії на Сході України, вибори Президента України) 
була авторка цих рядків. Передачі «Україна – США» були позна
чені високим духом щодо збереження української ідентичності і 
цілісності держави, у них проголошувалася всебічна підтримка 
з боку США, водночас була наявна і критична компонента пе
редач  – як щодо недостатньо послідовної політики президента 
Обами, так і щодо внутрішніх проблем України. Передачі в ефірі 
звучали різкими, відвертими, супроводжувалися гарячою дис
кусією, адже завжди багато звучало запитань від слухачів. Такі 
дискусії в ефірі певним чином впливають на дух українськоаме
риканських стосунків загалом і на український дух зокрема. 

За результатами цього співробітництва вийшли і виходять 
наші статті з зазначених тем та інтерв’ю з експертами. Це низ
ка статей щодо консерватизму і діячів Республіканської партії 
США, статті з питань імміграційної реформи, з питань виборів у 
США, матеріали з українських питань [9–14; 20]. 

Наш медіадіалог англійською на тему «Україна  – США» в 
публіцистичній програмі Енріко Феміні на англомовному радіо 
«Voice to America» (Арізона, США, 2014–2015  рр.) відбувався 
щотижня по суботах у ранковому праймтаймі Арізони з травня 
2014  року до лютого 2015  року і періодично й нині триває (на 
громадських засадах). У програмі новин співзасновника радіо і 
ведучого Енріко Феміні ми обговорюємо протягом 10–15 хв усі 
головні поточні події в Україні  – у контексті США, Європи та 
агресії Росії. Радіо слухають у США і 9ти країнах світу в ефірі, 
в усіх країнах – онлайн [21].

Завдяки цим подіям і нашій медіадіяльності ми маємо постій
ні особисті контакти: візит чотирьох громадянок США із Цин
циннаті, Огайо, серед яких – Шерон Луз, член Побратимського 
комітету Цинциннаті – Харків, влітку 2001 року; візит членів По
братимського комітету Соні й Боба Дерджів з Кавінгтона, Кен
такі, восени 2001  року і навесні 2006  року; візит члена Побра
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тимського комітету Джен Шербін, журналістки із Цинциннаті, 
навесні 2010 року, організація з нею медіамосту Цинциннаті – 
Київ – Харків і низка її понад 100 публікацій про США в нашому 
перекладі в газеті «Український формат» [18]. Це також розши
рення зв’язків і особистих, творчих контактів із журналістами, 
воєнкорами, науковцями інших країн (Анн Нива, Франція; На
таля Радіна, Білорусь – Литва – Польща; Ігор Померанцев, Чехія 
тощо). Це робота з редакторами видань (Ігор Цесарський, Чика
го; Олександр Болясний, Бостон; Катерина Котлярова, 9 ізраїль
ський канал; Леонід Школьник, «МЗ», НьюЙорк – Єрусалим).

Отже, можемо дійти таких висновків. Поняття медіапросто
ру стає ключовим у темі взаємодії інтелектуальних еліт України 
й США. Медіапростір у сучасних підходах – складна, глобальна 
система, що самоорганізується, містить усі соціальнокультурні 
складові, які генерують інформаційні передумови та запити, і до 
структури медіапростору включаються як увесь обсяг інформа
ції, що циркулює в інформаційних потоках, так і засоби транс
ляції інформації та усної комунікації. У  свою чергу співпраця 
інтелектуальних еліт є одним з ключових питань у темі медіа
простору, складовою інформаційної політики держав. 

Ще одним висновком цієї статті є такий. Інтелектуальні спіль
ноти  – країн як таких і світової спільноти  – є рушіями модер
нізації суспільств і світу. Співпраця еліт України й США наразі 
актуальна не тільки для цих країн, вона актуальна у світі, адже 
в цієї співпраці є неодмінний контекст інших країн (експерти і 
дія чі цих країн, медіа і публікації, бібліотечні та архівні устано
ви, культурна спадщина тощо). Відтак усі питання самоорганіза
ції таких спільнот інтелектуалів, підтримки їх діяльності, з боку 
урядів також, забезпечення правових норм для поліпшення та
кої співпраці – у порядку денному. 
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Сергій Троян, Алла Киридон 
(Київ)

суЧАсні «віЙни ПАм’ятеЙ»  
в інформАціЙному Просторі

Інформаційна війна в гуманітарному сенсі виступає активним мето
дом трансформації інформаційного простору. Ідеться про певну систему 
нав’язування моделі світогляду, покликану забезпечити бажані типи по
ведінки; про атаку на структури, що породжують інформацію  – процеси 
мислення. У цьому сенсі одним із сучасних різновидів інформаційної війни 
виступають «війни пам’ятей». Ареною прояву подібних конфліктів можуть 
бути різні сфери суспільного життя. Яскравим прикладом дослідження «війн 
пам’ятей» став проект Олександра Еткінда під назвою «Війна пам’яті. Куль
турна динаміка в Росії, Польщі й Україні».

Information war in humanitarian meaning is an active method of information 
space transformation. It is about a certain system of world outlook model impo
sing, aimed to ensure the desired behaviour types; the attack on the structures, 
generating information – thinking processes. Wars of memories are considered as 
one of the modern varieties of information war in this sense. Various areas of so
cial life can be an arena of such conflicts manifestation. Oleksandr Etkind project, 
named A Memory War. Cultural Dynamics in Russia, Poland, and Ukraine has be
come a striking example of memories wars investigation.

Інформаційне протиборство в сучасному світі стало харак
терною рисою протистояння між різними державами чи суспіль
ствами. Яскравим його вираженням виступає інформаційна вій
на як комплексна дія (сукупність інформаційних операцій) на 
систему державного і військового управління сторони супро
тивника та її військовополітичне керівництво, яка вже в мир
ний час призводила б до ухвалення сприятливих для сторони
ініціатора інформаційної дії рішень, а в ході конфлікту повністю 
паралізувала б функціонування інфраструктури управління 
супротивника. 
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«Інформаційна війна» є наступницею іншого терміна – «пси
хологічна війна». Уперше термін «психологічна війна» 1920 року 
застосував британський історик Дж.  Фуллер, який аналізував 
події Першої світової війни. Саме цей термін через двадцять 
років офіційно взяли на озброєння американці. Відповідний 
англійський варіант цього поняття  – «політична війна». Пізні
ше з’явився термін «психологічні операції»: уперше його в доку
менті застосував капітан (потім контрадмірал) Е. Захаріас. Саме 
цей термін почали з 1957 року використовувати в американських 
офіційних документах, адже він дав змогу застосувати відповід
ний інструментарій в ситуації відсутності широкомасштабних 
військових операцій. Тобто цей інструментарій можна вживати 
не лише до ворогів, а й до нейтральних країн чи навіть союзни
ків. Освіта в цій сфері в США почалася зі Школи спеціальних 
операцій повітряних сил, де в 1967  році був запроваджений 
відповідний курс. Але вже 1968 року у зв’язку з відсутністю до
даткового фінансування його було закрито. З 1974 року у тій са
мій школі знову почалося навчання офіцерів стратегії і тактиці 
психо логічних операцій, їх планування і проведення.

Термін «інформаційна війна» з’явився ще в середині 80х років 
XX ст., коли, після закінчення чергової фази ескалації Холодної 
війни, перед Збройними силами США постали нові завдання. Він 
став активно згадуватися в пресі після проведення операції «Буря 
в пустелі» у 1991  році, де нові інформаційні технології вперше 
застосовувалися як засіб ведення бойових дій. Офіційно ж цей 
термін уперше використано в директиві міністра оборони США 
№  3600 від 21  грудня 1992  року. У  лютому 1996  року міністер
ство оборони США ввело в дію «Доктрину боротьби з системами 
управління». У ній висловлювалися принципи боротьби із систе
мами управління як застосування інформаційних воєн у військо
вій сфері. У жовтні 1998 року МО США вводить у дію «Об’єднану 
доктрину інформаційних операцій», де фігурували поняття «ін
формаційна війна» й «інформаційна операція». За британською 
версією інформаційна війна визначається як дія на інформаційні 
системи супротивника при одночасному захисті власних.

Зауважимо, що дві принципово різні сфери функціонування 
інформації – гуманітарна й технічна – задають два варіанти трак
тування терміна «інформаційна війна». У  гуманітарному сенсі, 
«інформаційна війна» розуміється як ті чи інші активні методи 
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трансформації інформаційного простору. Ідеться про певну си
стему (концепцію) нав’язування моделі світогляду, покликану 
забезпечити бажані типи поведінки; про атаку на структури, що 
породжують інформацію – процеси мислення.

Одним із сучасних різновидів інформаційної війни виступа
ють «війни пам’ятей». Переможцем таких інформаційних воєн 
стає та сторона, яка повніше здатна змоделювати поведінку су
противника в різних ситуаціях, визначити власний алгоритм по
ведінки, нарешті, реалізувати його, зокрема шляхом ефективного 
впливу на суспільну думку. Максимально всеосяжне моделюван
ня поведінки супротивника означає: у якомога більших обсягах 
збирати, зберігати й обробляти інформацію про нього; а також 
знати й розуміти його історію, культуру, релігію, побут тощо.

З нашої точки зору, «війни пам’ятей» це – різновид конфлік
тів пам’ятей; зіткнення інтересів окремих груп спільноти чи 
спільнот на ґрунті різних інтерпретацій образів минулого. «Війн 
пам’ятей» з огляду на класичне визначення війни противників 
не існує в реальності. Термін використовується в метафорично
му сенсі й упроваджений до наукового дискурсу для підсилен
ня напруги протистояння конфліктуючих сторін у відстоюванні 
різних моделей пам’яті. Ці «війни» не проходять одномоментно, 
вони пролонговані у часі й просторі.

При цьому «війни пам’ятей» мають щонайменше три вимі
ри  – історичний, політичний, соціоментальний (соціопсихоло
гічний). Ареною прояву подібних конфліктів можуть бути різні 
сфери суспільного життя. Конфлікти можуть ґрунтуватися на 
соціальних, етнічних, політичних, економічних, традиційних, 
мовних, релігійних, ідеологічних та інших засадах. Здебільшого 
«війни пам’ятей» виникають у суспільствах чи спільнотах, які за
знали травматичного досвіду. Відтак «війни пам’ятей», як прави
ло, «конструюються» насиллям і травмою, репрезентованими в 
минулому. Ускладнює ситуацію накладання старих і нових інди
відуальних і колективних травм пам’яті. Унаслідок такого «про
никнення» формується складна спільнота з доволі високим імпе
ративом обов’язку «пам’ятати».

Дуже часто пам’яттєві конфлікти переобтяжені надлишковим 
емоційним перевантаженням конфліктуючих сторін і потребу
ють подолання певних психологічних бар’єрів та зміни асоціа
цій. Причини розгортання конфліктів у меморіальному просторі 
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пов’язані передусім із активізацією потрактувань різних версій 
минулого й обумовлені множинністю чи неоднозначністю інтер
претацій версій цього минулого в різних соціальнополітичних 
умовах та з різним набутим досвідом у ході історичних транс
формацій. Відтак приводом для виникнення «війни пам’ятей» 
можуть слугувати: офіційна риторика, порушення традицій, по
літика в культурній сфері та містобудуванні, топоніміка (зокре
ма, назви об’єктів міської топоніміки), регіональні особливості, 
складні питання історії чи варіативність тлумачень подієвого 
ряду (зокрема й на міждержавному рівні), стереотипи, наратив, 
поховання загиблих, пам’ятники та інші меморіальні знаки, від
значення подій, вшанування осіб, символи тощо.

У сенсі усвідомлення характеру та причин розгортання «війн 
пам’ятей» вагомими видаються міркування В. Сьюелл (W. Sewell) 
щодо оцінки окремих подій, які впливають на характер стійких 
паттернів поведінки (змінюють характер сприйняття чи стій
кість поведінкових характеристик), а  також їх інтерпретацій. 
Подію В. Сьюелл розглядає як таку, що в своїй основі має смисли 
й задає зміни в системах смислів. Відтак актуалізується необхід
ність аналізу впливу минулих культурних паттернів на сьогоден
ня: «Історичні за масштабом події важливо піддавати теоретич
ному аналізу з огляду на те, що вони трансформують хід історії, 
задаючи непередбачувані напрями ходу суспільного розвитку й 
змінюючи каузальну вісь соціальних інтеракцій». Водночас до
слідник підкреслює необхідність оцінки події з огляду на кон
текст та набуття нових смислів у силу розвитку. Заслуговує на 
увагу теза автора, що подіям притаманне явище інертності (path 
dependency), тобто попередні події зумовлюють події майбутні. 
Актуалізація конкретної події (передусім ідеться про знакову іс
торичну подію, яка вплинула на хід суспільного розвитку) слу
гує маркером актуалізації смислів і значень розвитку культури 
й соціуму. Дослідник наголошує, що події у своїй основі наділені 
смислами й задають переміни в системах смислів. Вибір і ство
рення символів для пам’ятних подій опосередковані інтересами 
багатьох груп впливу.

Водночас необхідно чітко усвідомлювати, що між подією  / 
свідченнями очевидців та інтерпретаціями подій пролягає сут
тєва дистанція. Будьяке свідчення чи трактування подій, від
творення знань тощо фігуруватиме як частина певної рамки 
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інтерпретації, яка в свою чергу визначається системою ціннос
тей і дискурсивними практиками, семіотичними механізмами 
й конфігурацією владних відносин. Дистанція між подією (гра
ничною подією) та її актуалізацією в подальшому неминуче при
зводить до неодноразових стирань та відтворень, а відтак до ні
велювання чи до метафоризації подієвого ряду тощо. На наше 
сприйняття чи відтворення подієвого ряду минулого чи його 
репрезентації впливає спадок часових напластувань, а відповід
но контекст формування й відтворення того чи іншого явища 
чи події. Пам’ять про події реанімованого минулого здебільшого 
не буває одновимірною: вона альтернативна, а відтак імпліцитно 
породжує розбіжності в потрактуванні подієвого ряду.

«Війни пам’ятей» є інтерактивним процесом, який розгор
тається в сучасному з приводу інтерпретацій подій минуло
го. Часова перспектива потребує уваги до аналізу динаміки та 
особ ливостей розвитку конфлікту. Це у свою чергу зумовлює 
необхідність виділення стадій і фаз його виникнення та розгор
тання у часі, вивчення динамічних показників і аналізу процесів 
конфліктної взаємодії. Отже, у своєму розвитку будьякий кон
флікт проходить через кілька стадій, які у свою чергу поділяють
ся на фази. На підставі розгляду часткового різновиду (етнічних 
конфліктів), відомий психолог П. Шихірєв узагальнює моделю
вання соціальних конфліктів, зазначаючи: «Всі вони проходять 
подібний шлях. Фаза перша, романтична: я прагну до перемоги, 
мій суперник зім’ятий, я його задавлю, підкорю, примушу діяти 
в моїх інтересах. Наступна фаза – це фаза апатії, коли з’являється 
відчуття, що завдання придушення суперника, яке спочатку не 
здавалося особливо складним, виконати не так вже і просто. По
тім настає фаза глухого кута – враження, що перемогти супер
ника не тільки не просто, а навіть неможливо. Після цього настає 
фаза відчаю. Людина починає розуміти, що її суперник також 
хоче чогось для себе дуже важливого. Ось тут і виникає основа 
для переговорів». Очевидно, що в цій моделі еволюції конфлік
ту за основу приймається соціальнопсихологічний компонент 
конфлікту.

Принагідно звертаємо особливу увагу на той факт, що при 
формуванні новітньої культури відповідальної та діалогічної 
міжсусідської пам’яті важливим видається врахування дискур
су етики діалогу двосторонніх відносин. Саме вона скеровує єв
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ропейську культуру пам’яті від міжсусідської «історії взаємних 
зрад» (Р.  Траба) дo «спільних імпульсів досвіду» (Р.  Козеллек), 
здатних у довгостроковій перспективі деконструювати травмо
вані тоталітаризмами свідомості. Її постулати базуються, зо
крема, на зміцненні спільних позитивних й солідарних «пунктів 
віднесення» (наприклад, етосі християнського прощення) та 
терпеливому взаємному розпрацюванні «бункерів» національ
них кривд і образ.

П.  Рікер запропонував моделі діалогічної праці з колектив
ними пам’ятями: модель перекладу – скерована на обмін смис
лами, закладеними у семантичний світогляд кожної культури та 
просторів, де означується її пам’ять; модель обміну пам’ятями – 
спрямована на прийняття «історії іншого» та її визнання; модель 
прощення – направлена на спільному перегляді пам’яті про ми
нуле з метою конструювання дискурсу милосердя та взаємно
го співчуття. Пам’ять, за твердженням П.  Нора, перестає бути 
«сукупністю елементів минулого, які слід запам’ятати, щоб при
готувати ґрунт для бажаного майбутнього; вона стає способом 
усвідомити власне сьогодення». Відтак, за слушним зауваженням 
німецького дослідника Х. Вельцера, якби минуле було лише іс
торією, воно було б замороженим і не боліло б. Насправді в ми
нулому менше минулого, ніж багатьом видається. Цією обста
виною пояснюється те, що з приводу того чи іншого минулого 
відбувається стільки конкурентної боротьби, конфліктів і боїв 
або «війн пам’ятей».

У сучасних умовах яскравим прикладом дослідження «війн 
пам’ятей» став проект Олександра Еткінда під назвою «Війна 
пам’яті. Культурна динаміка в Росії, Польщі й Україні / A Memory 
War: Cultural Dynamics in Russia, Poland, and Ukraine», спрямова
ний на вивчення політик пам’яті в Україні, Росії та Польщі. Його 
реалізація розпочалася в 2010  році і тривала впродовж трьох 
років. Методологічні основи проекту запозичувалися з критич
них і аналітичних практик сучасних гуманітарних дисциплін, 
а  завданням його було дослідження впливу публічної пам’яті і 
уявлень про травматичні події XX  ст. на розвиток східноєвро
пейських національних спільнот.

У рамках проекту дослідження здійснювалося у п’ятьох єв
ропейських університетах  – Кембриджському (Велика Брита
нія), Ґронінґенському (Нідерланди), Берґенському (Норвегія), 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



519

Ґельсінському (Фінляндія) й Тартуському (Естонія). Характерні 
й основні напрямки досліджень: події відображення пам’яті в 
транснаціональному просторі; мова пам’яті в Росії і в Україні; про 
користь і шкоду історії в політиці ідентичності у Східній Євро
пі; потужність політик пам’яті в Східній Європі: сек’юритизації 
зі спадщиною комунізму в Польщі, Росії та Україні; імперіалізм 
муче ництва: страждання і пам’ять у польських, російських та 
українських фільмах і романах. Цікава також постать самого 
керівника проекту пана О.  Еткінда. Він є русистом, істориком 
культури, фахівцем з питань психоаналізу та теорії літератури, 
автором книг «Ерос неможливого. Історія психоаналізу в Росії», 
«Содом і Психея. Нариси інтелектуальної історії Срібного сто
ліття» та ряду інших праць.

Під час проведення досліджень учені й політики розглядали 
культурні та політичні трансформації в Східній Європі крізь 
призму т. зв. парадигми «перехідного періоду», переходу від то
талітаризму до практик сучасної ліберальної демократії. Дослід
ники, задіяні в рамках проекту, націлювалися на розширення 
використання парадигми пам’яті в описі цих трансформаційних 
процесів, множинності відповідей на виклики, породжені трав
матичною спадщиною імперського і радянського минулого.

Загалом здійснюваний у 2010–2013 роках (з 1 жовтня 2010 р. 
по 31 вересня 2013 р.) проект був пов’язаний з дослідженням ди
наміки культурних форм пам’яті, їх взаємодії в Польщі, Україні 
та Росії. Він покликаний встановити якусь нову «метрику», дати 
новий вимір процесам глибоких змін, що почалися після колапсу 
Радянського блоку, а  також виявити приховані перешкоди, що 
підстерігають нації всередині культурного домену в цьому регіо
ні і гальмують подальші трансформації всередині національних 
спільнот на значно глибшому рівні. Зауважимо, що хоча проект 
уже завершився, але його результати ще вимагають детального і 
всебічного опрацювання та широкого оприлюднення.

Однак уже зараз необхідно констатувати, що в сучасному ін
формаційному полі відбулася надзвичайна актуалізація проблем 
історичної пам’яті, болісних сторінок історичного минулого для 
суспільного і державного простору ЦентральноСхідної Євро
пи. Іншими словами, за французьким істориком П’єром Нора, 
можна сказати, що тут «пам’ять надала історії нового імпульсу, 
обновила підходи до минулого і проникла у всі періоди та галу
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зі дослідження». Не менш влучно з цього приводу висловився 
і німецький науковець Йорн Рюзен: «Пам’ять змінює часовий 
статус минулого так, що воно, не перестаючи бути минулим, 
стає простотаки сучасним і відкриває перспективу на майбут
нє». Але важливо при цьому не допустити, на що звернули ува
гу в своєму відомому «Зверненні з Блуа» 11  жовтня 2008  року 
представники Товариства «Свобода для історії» (Liberté pour 
l’Histoire), прямого втручання державної влади в справи істори
ків, диктату в плані, що і як робити в сфері політики пам’яті, кого 
«карати», а кого «милувати». Вони, зокрема, написали: «Історія 
не може стати невільницею поточних подій, її не можна писати 
під диктат пам’ятей, що змагаються між собою. У вільній країні 
до компетенції політичної влади не належить визначення істо
ричної правди або обмеження свободи істориків за допомогою 
каральних санкцій  <…> Ми звертаємося до публічної влади, 
щоб донести до неї, що наскільки вона відповідальна за опіку над 
колективною пам’яттю, настільки ж вона не повинна встановлю
вати в правових категоріях історичних догм, які можуть суттєво 
обмежити інтелектуальну свободу істориків».

Загалом уважаємо за надзвичайно важливу справу в кон
тексті аналізу порушеної проблеми наголосити на необхідності 
відходу від концепції фронтиру, тобто межі взаємодії і проти
стояння різних народів, культур чи цивілізацій, у бік концеп
ції спів праці, наведення мостів єднання і порозуміння в такій 
складній і суперечливій царині, якою є колективна пам’ять та 
історична свідомість народів на просторі Центральної і Східної 
Європи. Роль і значення істориків – як окремих науковців, так і 
академічних спільнот і спеціальних інституцій – у цьому процесі 
важко переоцінити. 

Здатність забувати в поєднанні зі здатністю пам’ятати, на наш 
погляд, – це вже не що інше, як уміння піднятися аж до висот 
історичного мислення і наснажити ним соціальну пам’ять поко
лінь, уже існуючий історичний досвід в ім’я майбутнього як ін
новаційного історичного шансу. На загал таке уміння пам’ятати 
і забувати приходить не саме, а досягається через активну діяль
ність історичної свідомості в царині осмислення і переосмислен
ня минулого через призму сучасного і для майбутнього. Констру
ювання політики пам’яті має ґрунтуватися не на міфотворчості 
й неприйнятті іншої точки зору, а на максимально можливому 
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міждисциплінарному дослідженні всієї складності й тонкості 
історичних процесів, особливо тих, які стосуються часто дуже 
суперечливого спільного минулого. Такий висновок, на нашу 
думку, актуальний і справедливий для сучасних дискурсів полі
тики пам’яті в країнах Центральної і Східної Європи, реалізації 
в цьому контексті різноманітних інформаційних і наукових до
слідницьких проектів.
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Олена Руда 
(Київ)

ЗАконодАвЧе врегулювАння  
сфери Змі тА культури в укрАїні: 

дерЖАвні Пріоритети і сусПільниЙ ЗАПит

У статті розглянуто особливості законодавчого забезпечення функціо
нування державної мови в українських медіа. Проаналізовано результати 
масового опитування щодо бажаної мовної ситуації в українських засобах 
масової комунікації. Опитування виявило регіонально марковане ставлення 
до напрямів мовного будівництва. 

The peculiarities of the legislative support of the state language use in Ukrai
nian media are considered in the article. The results of mass survey concerning 
the desirable linguistic situation in Ukrainian mass media of communication are 
analyzed. The regionally marked attitude towards the strategy of language functio
ning is detected. 

Після проголошення незалежності перед державою постало 
завдання створити необхідну законодавчу базу, що закріпила б 
українську мову в статусі державної – мови телебачення, рекла
ми й вивісок, державної служби, органів влади, вищих навчаль
них закладів. По суті, було запущено механізм дерусифікації, що
правда, за мінімального адміністративного тиску й без прямого 
заохочення, які б могли забезпечити швидкий перехід до вико
ристання державної мови в перелічених царинах. А тому майже 
в усіх сферах, зокрема в культурноінформаційному просторі, 
рівень поширення української мови не відповідає ані етнічному 
розподілу населення, ані кількості громадян, які вважають рід
ною українську чи російську мову, ані реальній мовній практиці. 

Зокрема, частка російськомовного контенту тут – як продук
ції власне українського виробництва, так і імпортованої з РФ – 
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не відповідає не лише відсотку росіян у складі населення, але й 
відсотку тих, хто вказує російську мову як рідну (згідно з резуль
татами останнього перепису 2001 р., російську мову назвали рід
ною 29,6 % населення країни, українську – 67,5 % [4]). Якщо го
ворити мовою сухих цифр, то це близько 50 % книжкового ринку 
російською мовою, понад 60 % російськомовної преси, 31 % ро
сійськомовного і 35  % двомовного телеефіру [1], близько 60  % 
російськомовних і близько чверті двомовних сайтів в УАнеті [2; 
14]. Щодо наймасовішого в Україні медіаканалу – телебачення, – 
то українська мова загалом переважає лише в мовленні УТ1 та 
державних обласних телерадіокомпаній, які мають украй низькі 
рейтинги та незначну аудиторію. Здебільшого російськомовни
ми залишаються найрейтинговіші програми, а саме телесеріали, 
гумористичні програми, концерти транслюються винятково або 
переважно російською, навіть ті з них, що вироблені в Україні. 
Варто брати до уваги ще й той факт, що територію України охоп
лено кабельними мережами, які транслюють міжнародні версії 
російських телеканалів.

Попри толерантність мовної політики українізації порівняно 
з мовною політикою Латвії та Естонії, політикою тієї ж Росії та 
деяких європейських країн, наприклад Франції, поступове роз
ширення функцій української мови супроводжене негативними 
суспільними реакціями. Поруч із оцінкою двомовності ЗМІ як 
«задавненої хвороби», яка формує особливий тип української 
етно мовної ідентичності та загрожує дедалі більшою русифі
кацією суспільства, досі побутують уявлення про білінгвізм як 
закономірне, «історично зумовлене» явище, «певний здобуток 
у культурі спілкування», а  отже, як об’єктивна реальність, яку 
пропонують законодавчо закріпити.

Антагоністичні тенденції в сучасному суспільстві – прагнен
ня до відродження своєрідності українського народу, з  одного 
боку, і утвердження права кожного на вільний вибір мововжит
ку [13]  – підживлюють певну напруженість мовного простору 
України. Справді, не викликає заперечень теза, що пріоритетни
ми в мовній політиці мають бути права людини, зокрема на за
безпечення культурноінформаційних потреб обраною мовою. 
Ця теза є головним аргументом законодавчих ініціатив, що ба
зуються на виборі мови ЗМІ споживачами. Однак у двомовному 
суспільстві права й інтереси громадян, що належать до різних 
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мовних спільнот, стикаються. Частина громадськості закликає 
владу увідповіднити фактичний, а не юридичний статус мов ет
нічному складу населення і в побудові мовної стратегії спирати
ся на дані мовної самоідентифікації громадян. Пошук формули 
розв’язання цього протиріччя і є, власне, мовною політикою дер
жави, що, з одного боку, не повинна викликати незадоволення 
жодної частини населення, а з іншого – враховувати соціолінг
вістичну оцінку функціонування мов.

Здійснюваний на регулярній основі моніторинг мовної ситуа
ції в усіх сферах українського суспільного життя [1; 3; 6; 12–14] 
переконує в невисокому рівні актуалізації мовних проблем у ма
совій свідомості громадян переважної більшості регіональних, 
етнічних, лінгвальних, соціальних груп і в тому, що у вікових, 
освітніх групах респондентів немає чіткої консолідації щодо 
мови, якою б вони хотіли споживати інформаційнорозважаль
ну продукцію. Проте ситуація в українському мовному просторі 
дуже стрімко змінюється з огляду на швидкі соціальнополітичні 
зміни в державі, неабияку динамічність у законодавчому полі й 
активне залучення громадськості в процес мовного будівництва, 
що зумовлює зміну ставлення широких кіл населення до мовно
го питання. Інформаційний простір, з одного боку, відображає 
мовні преференції суспільства, а з іншого, – формує їх. А тому 
бажано провадити мовнореформаторські кроки з урахуванням 
не лише мовної ситуації сьогодні, а й з огляду на очікування й 
сподівання різних мовних груп населення і готовності громадян 
сприймати й виконувати ті чи ті законодавчі вказівки. Для цього 
необхідно знати наміри, бажання, смаки в мовній сфері засобів 
масової комунікації, з одного боку, і їх реалізацію – з іншого. Від 
того, наскільки задоволені запити населення такого роду, зале
жить оцінка ефективності мовної політики держави в цій галузі, 
а  також усвідомлення населенням комфортності  / некомфорт
ності життя. Важливим є й аналіз динаміки мовних преференцій 
у часі й у зв’язку з уже здійсненими мовними реформами.

У Конституції України немає прямих вказівок щодо мови 
ЗМІ. Чинний до 2012 року Закон «Про мови в Українській РСР» 
від 1989 р. [11] (чинний він і сьогодні, після постанови Консти
туційного суду України про неконституційність прийнятого в 
2012 році Закону «Про засади державної мовної політики» [10] і 
до прийняття очікуваного нового мовного закону) теж не особ
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ливо роз’яснював ситуацію, лише зазначаючи, що «в Українській 
РСР мовою офіційних засобів масової інформації є українська 
мова. Мовою офіційних засобів масової інформації можуть та
кож бути мови інших національностей». Закони «Про інфор
мацію» та «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 
Україні» відводять мові другорядну роль, надаючи право ухва
лювати рішення щодо мови власникам.

Жевріють надії, що новий мовний закон зруйнує усталену в 
Україні традицію чітко не ієрархізувати обов’язок використову
вати державну мову та право вживати «прийнятну» і визначить, 
який критерій – мовної (етнічної) ідентифікації чи мовних пре
ференцій  – мусить бути покладений в основу групування гро
мадян для захисту їхніх мовних прав. Найбільш підтримуваний 
в експертній спільноті мовний законопроект № 5670 «Про дер
жавну мову» (після розгляду в профільному комітеті отримав 
назву «Про забезпечення функціонування української мови як 
державної» (№  5670д)  [9]), підготовлений групою науковців і 
громадських активістів, містить таке положення: «Стаття 20. … 
6.  З  метою задоволення потреб національних меншин, інозем
ної аудиторії чи з освітньою метою телерадіоорганізації можуть 
здійснювати мовлення іншими мовами. Сумарна тривалість 
іншо мовних телерадіопрограм і передач не може перевищувати 
для телерадіоорганізацій, що здійснюють мовлення на територію 
менш ніж половини областей України і при цьому не здійснюють 
ретрансляції або систематичної трансляції програм інших теле
радіоорганізацій, в тому числі програм спільного виробництва 
з іншими телерадіоорганізаціями, 20  % від часу добового мов
лення, для інших телерадіоорганізацій – 10 % від часу добового 
мовлення». 

Однак не розв’яже, схоже, новий мовний закон проблему ро
сійськоукраїнської двомовності преси й книговидання в Украї
ні. Зокрема, у ньому йдеться про таке: «Стаття 21. 1. Друковані за
соби масової інформації в Україні видаються державною мовою. 
Допускається видання друкованих засобів масової інформації у 
двох чи більше мовних версіях, одна з яких – державною мовою. 
Усі мовні версії повинні видаватись під однаковою назвою, від
повідати одне одному за змістом, обсягом та способом друку, а їх 
випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів 
і видаватись в один день». 
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В Україні кількість двомовних українськоросійських видань 
щороку зростає (в  2017  р. їх було 6,2  %). Це паралельні різно
мовні версії одного й того самого видання або газети і журнали, 
що містять матеріали водночас двома мовами. Вивчення вихід
них даних про видавців і засновників свідчить, що двомовними 
переважно реєструються ЗМІ, що мають приватну форму влас
ності. Отримана ліцензія на видання двома мовами не означає 
фактичного їх використання, бо найчастіше вони є російсько
мовними. Мотивацією власників ЗМІ, який має два ідентичних 
різномовних варіанти, є задоволення мовних преференцій щодо 
споживання інформації різних груп громадян. Тобто видання 
прагне до розширення читацької аудиторії, ґрунтуючись на пе
реконанні, що мова є вагомим фактором вибору джерела інфор
мації. Натомість мотивації власників і видавців продукції, у якій 
використані одночасно дві мови, мають економічну природу, 
а саме заощадження на перекладах українсько чи російськомов
них авторів. Вони стоять на тій позиції, що в українському дво
мовному суспільстві, у якому майже всі принаймні на рецептив
ному рівні володіють двома мовами, мова видання не грає такої 
ролі, як зміст. 

Двомовність процвітає і на телевізійній ниві. Як і в пресі, тут 
існують передачі, що дублюються двома мовами, наприклад ви
пуски новин. Та частіше в студії з двох ведучих хтось говорить 
українською, а хтось російською. За задумом директорів чи про
дюсерів, така мовна поведінка створює комфорт для запрошених 
гостей та глядачів, які належать до різних мовних груп, а також 
атмосферу невимушеності й толерантності.

З’ясувати, чи справді двомовні ЗМІ задовольняють запити 
двомовного українського суспільства в інформаційній і роз
важальній продукції двома мовами, а  чи потрапили в пастку 
поширених соціомовних стереотипів, допомогло опитування 
студентів журналістських факультетів [5]  – завтрашніх редак
торів, які невдовзі відповідно до своїх уявлень створюватимуть 
інформаційну продукцію. Зокрема, ставлення до дублювання 
джерел інформації двома мовами лояльніше, ніж до змішування 
української та російської в одному виданні, теле і радіопередачі. 
А от використання одночасно двох мов у ЗМІ не до душі більшій 
частині з небайдужих до цього питання. Оскільки серед білінг
вів із різною компетенцією в двох мовах змішування в одному 
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джерелі двох мов не отримало підтримки, робимо висновок, що 
такі продукти аж ніяк не призначені для двомовних громадян, 
а викликають лише роздратування і стають на заваді підвищен
ню компетенції в кожній із мов. 

Галас навколо спроб втручання в мовну політику в сфері 
ЗМІ, які робилися час від часу на урядовому рівні починаючи з 
2006 року, не вщухає. Це можна пояснити тим, що свободі преси 
приділяється особлива увага і всередині країни, і на міжнародному 
рівні, а тому будьяке втручання сприймається як неприйнятне.  
Ще на початку 2006 року кабінет Ю. Єханурова видав постано
ву, яка встановлювала квоту обов’язкового дублювання фільмів 
для прокату, демонстрування і домашнього відео українською 
мовою. Згідно з нею з 1 вересня 2006 року дистриб’ютори повин
ні були дублювати не менше 20 % продукції, з 1 січня 2007го – 
50 %, а з 1 липня 2007го – не менше 70 %. Завдяки цій постанові 
розпочався процес дублювання або принаймні титрування кіно
фільмів українською мовою. Кінодистриб’ютори оскаржили по
станову уряду в суді. Уряд В. Януковича (04.08.2006 – 18.12.2007) 
відмовився від обстоювання постанови попереднього уряду у 
вищих судових інстанціях. Однак 22 грудня 2006 року було під
писано Меморандум про співпрацю між Міністерством культу
ри і туризму України та українськими дистриб’юторами фільмів. 
Згідно з документом до кінця 2007  року 100  % дитячих кіно
фільмів і 50 % інших картин іноземного виробництва мали бути 
дубльовані українською мовою. Завдяки урядовому втручанню 
в мовну сферу кінопрокату ще в далекому 2006 році намітилася 
стійка тенденція до збільшення частки фільмів із дублюванням 
або озвученням українською мовою. Якщо в 2014 р. питома вага 
таких фільмів становила 65 %, то в 2015му цей показник досяг 
85 %, в 2016 році – 89 %, а в 2017 році – 87 %. Відповідно частка 
фільмів, які демонструвалися з російським звуком і українськи
ми субтитрами, скоротилася з 29 % в 2014му до 12 % в 2015 році 
і менш ніж 4 % у 2016 році.

Упродовж останніх років знову активізувалися спроби врегу
лювати мовну ситуацію в медійній сфері. 23 травня 2017 року в 
парламенті було прийнято законопроект № 5313[7], який уводить 
на телебаченні квоти передач і фільмів українською мовою: 75 % 
для загальнонаціональних та регіональних телеканалів, 60 % для 
місцевих і 75  % для новинних програм. Останніми днями дис
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кусії в громадських і мистецьких колах відродилися у зв’язку із 
підвищенням квот українськомовної продукції в радіоефірі. До 
прикладу, в Україні 8 листопада 2016 року набув чинності Закон 
«Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіо
мовлення» (щодо частки пісень державною мовою в музичних 
радіопрограмах і радіопередачах)» [8]. Згідно з цим документом 
квота на пісні українською мовою у радіоефірі в часових про
міжках із 7:00 до 14:00 та з 15:00 до 22:00 запроваджується по
ступово: впродовж першого року їх має бути щонайменше 25 %, 
другого – 30 %, третього – 35 %. Цим же законом запроваджу
ється й мінімальна частка української мови для ведення радіо
програм дикторами та ведучими. З 8 листопада 2017 року вона 
мала становити 55 % на добу, ну а з 8 листопада 2018го – 60 %. 
Наприкінці 2017 року Національна рада з питань телебачення і 
радіомовлення відзвітувала, що загальнонаціональні радіостан
ції перевищили квоту в 25 % на 13 %, місцеві й регіональні – на 
19 %. Із радіомовленням висновки ще більше вражають. Примі
ром, на сьогодні ефір – усі передачі та розмови ведучих – україн
ськомовний на 88 %.

З одного боку, ми знаємо реальну картину функціонування 
мов у сфері ЗМІ й культури. З  іншого боку, завдяки масовому 
опитуванню, проведеному за підтримки фонду «Фольксваген» у 
2017 році в межах трилатерального проекту Bi- and multilingua-
lis mbetween conflict intensification and conflict resolution. Ethno-lin-
guistic conflicts, language politics and contact situations in post-Soviet 
Ukraine and Russia AZ № 90217 (індивідуальні інтерв’ю вічнавіч 
за місцем проживання 2007 респондентів із усіх регіонів Украї
ни, окрім територій, не контрольованих українською владою), 
ми отримали дані фактичного споживання інформаційного й 
культурного продукту двома мовами.

Зокрема, мова є важливим фактором лише під час вибору 
книги або газети для читання. Вона має дещо менше значення 
під час вибору радіо і телепрограм. Найменше звертають увагу 
на мову фільмів. Вибираючи інформаційний ресурс за мовним 
критерієм, люди зазвичай віддають перевагу мові свого щоден
ного використання. Споживання українськомовної продукції 
респондентами принаймні двох мовних груп – переважно укра
їнськомовними і двомовними –перевищує реальне її представ
лення в масмедіа. Це означає, що споживачі попри все шукають 
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і знаходять продукцію українською мовою. Але також це озна
чає, що виробники медіапродукту, власники каналів або не во
лодіють правдивими даними про мовні преференції українців і 
перебільшують реальний попит на російськомовну продукцію, 
або не зважають на нього. 

З третього боку, ми з’ясували, якою бачать мовну ситуацію у 
ЗМІ самі українці. Зокрема, громадяни схильні в своїй уяві ство
рювати картину з функціонуванням української мови значно 
кращу, ніж вона є насправді. Загалом наскрізною є задоволеність 
мовною ситуацією у цій сфері. Опитані не бачать перешкод у за
доволенні культурноінформаційних потреб і для російськомов
ного, і для українськомовного населення, хіба що представники 
цих двох мовних груп усе ж помічають перегини на користь дру
гої мови з пари. 

Ще четверту картину становлять очікування громадян щодо 
представлення мов у медіа. На запитання «Якби завтра переваж
на бiльшiсть друкованих видань та теле й радiопрограм почала 
виходити українською мовою, як би Ви до того поставилися?» 
60,5  % респондентів відповіли, що поставилися б позитивно, 
18,9 % – що негативно, 16,5 % зазначили, що їм це байдуже. 

У групах за показником рідної мови відповіді розподілили
ся так. Зпоміж тих, хто вважає рідною українську мову, радо 
б сприйняли українізацію інформаційного простору 80,7  %, не 
схвалили б такі зміни 5,7 % і ніяк не відреагували б 11,1 %. Серед 
тих, хто рідною назвав російську мову, протилежна оцінка тако
го кроку: позитивно поставилися б 12,5 %, негативно – 58,6 %, 
залишилися би байдужими 22,7 %. Думки громадян, які назвали 
дві мови з пари рідними, щодо такої перспективи не такі полюс
ні: 34,7  % опитаних схвалили б переважну українськомовність 
преси, радіо і ТБ, 28,1 % негативно б поставилися, ще 29,2 % за
лишилися би байдужими.

89,5 % респондентів на заході, 74,2 % в центрі, 60,7 % на пів
ночі і лише 43 % на сході й 35,8 % на півдні країни позитивно 
оцінюють перспективу переважання української мови в інформ
просторі. В західних областях вкрай мало тих, кому не подоба
ються такі перспективи (2,7 %), натомість на півдні противників 
українізації медіа майже половина (45,9 %). 

На пропозицію уявити ситуацію, за якої переважна бiльшiсть 
друкованих видань та теле і радiопрограм почала виходити ро
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сійською мовою, 21,6 % опитаних відповіли, що оцінюють таку 
можливість позитивно, 49,3 % – що негативно і 23 % – що їм це 
байдуже. 

Такі можливі зміни схвалюють 53,1 % опитаних із рідною ро
сійською, 9,7 % тих, хто назвав рідною українську, і 34,4 % рес
пондентів, які вважають обидві мови рідними. Негативну оцінку 
такій перспективі дали 67,1  % зпоміж тих, хто вказав рідною 
мовою українську, 13,1 % з рідною російською і 20,9 % з тих, хто 
назвав дві мови рідними. До речі, респонденти з останньої гру
пи дали найбільше відповідей «мені байдуже» на обидва запро
понованих запитання, що вказує на їхню несформовану мовну 
ідентифікацію. 

Привертає увагу, що ті респонденти, які вважають, що мов
на ситуацiя в Українi забезпечує можливостi українськомовного 
населення задовольнити культурноiнформацiйнi потреби, все 
ж переважно позитивно поставилися б до ситуації, за якої пере
важна бiльшiсть друкованих видань та теле і радiопрограм по
чала б виходити українською мовою (схвальних відповідей у цій 
групі отримали 62,2 %, 19 % заперечних і 16,6 % «мені байдуже») 
і  негативно поставилися б до розширення присутності росій
ської мови (51,1 % при 20,7 % «позитивно» і 23,7 % «байдуже»). 

За регіонами проживання опитаних ставлення до якнайшир
шого представлення російської мови в інформпросторі теж про
мовисте. На заході (83 %), в центрі (55,4 %), на півночі (55,2 %) 
більшість із опитаних негативно б поставилася до цього. Група 
респондентів, які проживають у східних районах країни, по
ділилася на майже рівні підгрупи тих, хто схвалив би такі змі
ни, і тих, хто не вітає русифікацію медіа (33,7 % і 29,6 %). Удвічі 
більше прихильників переважної наявності російської мови в 
інформ просторі, ніж тих, хто не бачить у цьому потреби, мешкає 
на півдні України. Варто зауважити велику кількість опитаних у 
південних (24,5 %) і східних (32,6 %) районах, які дали відповідь 
«мені байдуже». 

Розглянуті чотири картини – реального функціонування мов 
у сфері масмедіа і культури; фактичного споживання продукції 
двома мовами; те, якою бачать мовну ситуацію у ЗМІ самі укра
їнці; а також очікування громадян щодо представлення україн
ської та російської мов у цій сфері – повністю не накладаються. 
Ці подекуди великі незбіги у разі порівняння даних і викликали 
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наш інтерес як такі, що виявляють недоліки державної мовної 
політики у цій царині. 

Як свідчать відповіді на ряд запитань про мовні преференції, 
близько 20 % українців амбівалентні щодо мови інформаційно
го продукту, який споживають, і не мають власних переконань 
щодо того, якою має бути державна мовна політика у цій сфері.

Водночас отримані результати дають змогу спрогнозувати 
суспільний резонанс у разі активнішого законодавчого врегулю
вання мовної сфери ЗМІ й культури. Аналіз відповідей на по
слідовний ряд запитань свідчить, що близько 20 % українського 
населення так чи так не вітатимуть подальшу українізацію ін
формаційнокультурного простору. Відомості про мовні пре
ференції таких громадян у різних масмедійних жанрах (при
міром, більша лояльність до художньої, спеціальної літератури, 
кінематографічної продукції українською мовою), а  також про 
їхнє переважне проживання в південному регіоні повинні бути 
враховані під час формування різноаспектних програм із упро
вадження української мови у всі сфери життя держави. 
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Дмитро Сизонов 
(Київ)

медіЙниЙ фрАЗеологіЗм  
у лексикогрАфіЧніЙ ПерсПективі: 

неолінгвістиЧниЙ оПис

Розглядається славістична традиція лексикографічного опису фразеоло
гізмів  / медійних фразеологізмів. Аналізуються перші словники та лексико
графічні розвідки з репрезентації фразеологізмів на матеріалі засобів масової 
інформації, зокрема в українській (Л. Шевченко, В. Широков, О. Тараненко,), 
російській (Г. Солганик, Ю. Апресян, В. Мокієнко), польській (С. Гайда, В. Пі
сарек) наукових традиціях. Особлива увага звернена на наш словник за науко
вою редакцією проф. Л. Шевченко «Нові слова та фразеологізми в українських 
медіа», який є інноваційним для сучасного українського медіалінгвістичного 
простору. Акцентується увага на перспективах укладення неословників з ме
дійної фразеології у слов’янській лінгвістиці, а також на нових методиках, що 
застосовуються до опису подібних словників функціонального типу.

Lexicographic description of media phraseological units within Slavonic tradition 
is considered. The first dictionaries as well as lexicographical scientific articles about 
phraseological units representation based on the mass media materials are analyzed. 
In particular, they include the works by L. Shevchenko, V. Shyrokov, O. Taranenko 
from Ukrainian, H. Solhanyk, Yu. Apresian, V. Mokiyenko from Russian, S. Haida, 
V. Pisarek from Polish scientific traditions. Peculiar attention is paid to our dictionary 
New Words and Phraseological Units in Ukrainian Media under the scientific editor
ship of the professor L. Shevchenko. This is the innovative work for modern Ukrai
nian Medialinguistics. What is more, attention is drawn to the prospects of neodic
tionaries composition in Media Phraseology within Slavonic Linguistics as well as to 
new methods, used for similar functional type dictionaries description.

Сучасна медійна лексикографія вважається перспективним 
напрямком у контексті медіалінгвістики – інноваційного дослід
ницького простору сучасного славістичного соціогуманітарного 
знання. Наголосимо, що саме медійна лексикографія має особли
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вий інтерес серед лінгвістів світу (див. роботи Д. Перріна, В. Пі
сарека, Дж. Роунза та ін.). Це свідчить про збільшення медійних 
лексикографічних видань у сучасній філології, особливо в межах 
функціонального напрямку, де основні акценти розставляються 
на динамічних процесах розвитку мови.

У США, наприклад, ще з другої половини ХХ ст. розвивається 
т.  зв. практична (прагматична) лексикографія, пов’язана з пра
цями прагмалінгвіста, продовжувача ідей дискриптивної лінг
вістики, професора Мічіганського університету П. Нілза; а зго
дом  – медійна лексикографія, пов’язана з працями професора 
Університету Центральної Флориди Н. Сеєра.

Такі тенденції ми пов’язуємо передусім із еволюцією погля
дів на сучасний світ, роль ЗМІ у формуванні громадянського 
су спіль ства, громадської думки, ідеології тощо, широкого роз
витку прикладної лінгвістики, що вивчається вже не тільки у 
системноструктурній науковій парадигмі, а ширше – функціо
нальностилістичній.

Тож, медійна лексикографія починається у США і сьогодні 
має свою реалізацію у найпопулярніших Інтернетсловниках 
(Cambridge Dictionary, Oxford Dictionary та ін.). До того ж, у США 
2012 року вийшов словникдовідник нових слів та значень, які є 
частовживаними у масмедіа, корпорації «Apple». За 2012 рік такі 
словники перекладені дванадцятьма мовами світу і включають 
близько 1000 одиниць, що вживаються в масмедіа на позначен
ня нових слів, понять та словосполучень.

У Європі погляди на медійну лексикографію пов’язані із сучас
ною теорією медіааналізу (передбачає спостереження за мовою 
ЗМІ з метою виявлення слів, словосполучень і речень, що актуа
лізовані для сучасного соціуму та які в майбутньому стануть 
основ ними для укладання функціональних словників медіа сфери). 
Подібним методом були створені, наприклад, словник П.  Ріса 
«Глобальні масмедіа світу» (80ті роки), словникдовідник англій
ського вченого Р. Крейґа «Internet Mass Media» (90ті роки) та ін.

Детальніше про перспективу нового напрямку («медійна 
лексикографія») наголошує у своїх працях провідний голланд
ський теоретик мови масмедіа, почесний професор у Школі 
досліджень у галузі комунікації (ASCOR) Амстердамського уні
верситету Д. МакКвейл (глибше про його ідеї йдеться у праці  
Л. Шевченко [11]).
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Якщо говорити про історію європейської медійної лексикогра
фії, то важливими у цьому контексті були праці французького со
ціолога та теоретика мови ЗМІ А. Моля (1970–1980ті роки ХХ ст.) 
та голландського вченого Т. ван Дейка (1990–2000ті роки).

У ХХІ ст. особливо актуальним видається функціональности
лістичний, прагматикокогнітивний та дискурсивний підходи до 
медіалексикографії (див. праці Дж. Лічча, Ч. Грісса, Н. Арутюнової, 
Т.  Добросклонської, Л.  Шевченко та  ін.). Зауважимо, що медійна 
лексикографія вбирає в себе не тільки системноструктурний опис 
та відповідну формалізацію, а й будується на функціональному ас
пекті: «функціональні показники мовних одиниць у такому реєстрі 
часто не враховуються, що призводить до відсутності у таких слов
никах коментаря щодо комунікативного потенціалу лексики, який 
відбивав би сучасний стан розвитку літературної мови» [5, с. 80].

Важливо тут наголосити, що медіалексикографія у лінгвіс
тичній науковій парадигмі нами розглядається набагато ширше, 
ніж у традиції теорії масової комунікації, адже саме лінгвістами 
дається компетентна оцінка реєстрового слова, що має свою іс
торію, мовний контекст, функціональне навантаження. Наведе
мо для більшої переконливості думку Л. Шевченко: «філологіч
ні словники натомість [порівняно з журналістськими.  – Д.  С.] 
зосе реджують увагу на лінгвістичному описі мовних одиниць і, 
залежно від визначеної лексикографічної мети, характеризують 
слово / словосполучення з погляду семантики, граматики, право
писних чи культуромовних норм та ін.» [11, с. 8].

Традиція функціональностилістичної фразеографії існує 
від початку ХХ ст.: це перші словники, які охоплювали широку 
функціональностилістичну палітру (від праць В.  Виноградо
ва та М. Міхельсона до В. Телії та Ю. Апресяна). У вітчизняній 
лінгвістиці, за словами Ю. Прадіда, «першим фразеологічним 
словником, що побачив світ в Україні, був словник перекладного 
типу – «Фразеологічний словник англійської мови з українськи
ми відповідниками» К. Баранцева» [4, с. 31] (див. словник авто
ра  [9]). Розширивши функціональностилістичне поле (вихід 
фразеологізма за межі художнього стилю), Г. Удовиченко складає 
реєстр українських ідіом: автором доводиться, що функціону
вання фразеологізмів можливе в усіх функціональних стилях та 
комунікативних ситуаціях, зокрема і в мові пуб ліцистики (див. 
словник автора [8]). Цей факт підтверджує і нашу тезу про сти
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льову універсальність фразеологізма, зокрема медійного фразео
логізма в інформаційному просторі.

Говорячи про розширення функціональностилістичного 
поля української фразеології, не можемо не згадати неословники 
незалежної України. До прикладу, індивідуальноавторське ху
дожнє мовлення стало джерелом для неословників, у яких зібрані 
ідеографічні фразеологізми (варто наголосити на електрон ному 
науковому проекті «Словник авторських лексичних новотворів 
в українській поезії XX–XXI ст.» Г. Вокальчук, а також словниках 
О. Скопненка, Т. Цимбалюк, Н. Нічик та ін. на основі ідіостиліс
тичних особливостей український авторів).

Наголосимо, що на сьогодні використання словників кінця 
ХХ ст. передбачає орієнтування на антропоцентричний підхід і 
зосередження уваги на прагматичному відношенні «словникко
ристувач». На думку сучасних американських дослідників Р. Пьє
нерсона та К. Віттекера [14], для ефективного користування лек
сикографічним джерелом потрібно вміти обирати відповідний 
тип словника для адекватного задоволення потреб користувачів, 
знати основні складники на макро й мікроструктурному рівнях, 
легко знаходити потрібну реєстрову одиницю, адекватно сприй
мати інформацію про мовну одиницю в лексикографічній праці.

Саме на функціональній прагматиці і будуються сучасні тео
рії створення неословників. Інструкції до таких словників, їхні 
структури, методика збору матеріалу та власне укладання вже 
на початку ХХІ  ст. були зроблені українськими мовознавцями 
О. Тараненком [7], Л. Шевченко [11], В. Дубічинським [2] та ін.

Звертаючись, наприклад, до праці О. Тараненка, наголосимо, що 
в ній активно обґрунтовані принципи укладання абсолютно но
вих словників з новою вербальною реальністю: навколо пе редусім 
семантичного та стилістичного аспектів української лексики. Ви
дання такого типу теоретикопрактичної літератури сприятиме 
кодифікації вже наявних принципів укладання словникової про
дукції та розробленню новітніх підходів у практичній лексикогра
фії. О. Тараненко у 10х роках ХХІ ст. наголошує на актуалізованих 
моделях у системі слово  / фразеотворення сучасної української 
мови. Автором пропонується під час складання реєстру зважати 
на активну динамізацію української мови, що пов’язано з екстра
лінгвальною мотивацією: масовим ужитком мовної одиниці в мов
ленні. Наголошується на трьох основних чинниках словотвірно
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номінативних процесів у появі нових слів / значень: 1) комплексне 
оновлення складу мову в пострадянський час, що виявляється у 
нових суспільнополітичних, культурних, економічних та інших 
векторах; 2) потреба у систематизації та нормуванні різних сегмен
тів словотвірної структури української мови, пошуку її ідентичнос
ті та повернення до т. зв. нормативних ідеалів; 3) розширення меж 
джерел поповнення активного словника українця: від розмовних 
елементів, просторіччя, молодіжного сленгу, політичного жаргону 
до стилістичного явища мовної гри, оказіонального словотворен
ня, стилістичної трансформації тощо (див. докладніше у моно
графічних працях О. Тараненка). Вважаємо, що ці фактори можна 
розширити, адже мова як система сьогодні має великий зовнішній 
вплив, а тому і розширення функціональних кордонів необмежене.

Розроблення комп’ютерних лексикографічних систем ґрунтов
но подано в монографії В. Широкова [13], у якій окреслено теорію 
сучасних мовноінформаційних систем та комплекс лінгвістич
них технологій при створенні т. зв. словника майбутнього, а також 
запропоновано нову концепцію та комп’ютерну технологію лекси
кографічної діяльності. Автор трактує лексикографію, дотримую
чись класичних поглядів у філології, що ґрунтуються на систем
ному баченні «теорії й методології лексикографування, власне 
процесу лексикографування та сукупності лексикографічних 
праць» [13, с. 114] і водночас накреслюється прагматична специ
фіка роботи зі створення нових словників. Відповідно, неоціненна 
роль у побудові словників нового типу належить саме Українсько
му мовноінформаційному фонду НАН України (у цьому контекс
ті не можемо не наголосити на новому перспективному проекті 
«Всеукраїнський лінгвістичний діалог», керівник  – В.  Широков; 
http://www.ulif.org.ua/vsieukrayinskiilinghvistichniidialogh0).

Згадаємо у цьому контексті і на глибинному реєстрі в елект
ронному вигляді фразеологічного ресурсу української мови, що 
представлений в академічних лексикографічних працях: слов
нику української мови у 20 томах [6], фразеологічному словнику 
української мови (у 2х кн.) [10] та ін.

Варто зробити акцент, що останнім часом тенденція до демо
кратизації мови виявляється передусім у масовій комунікації. Ві
домий факт, що в лексикографічних виданнях минулого століття 
як ілюстративний матеріал брався до уваги в основному художній 
текст (що логічно в контексті відтворення мовленнєвої норматив
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ності в художній комунікації). У лексикографічних працях ново
го часу акцент робиться на іншому типі комунікації, що вийшов  
на перше місце у своїй соціальній домінантності – це засоби ма
сової комунікації (важливо, що не тільки друкована преса, але й 
телебачення, радіо, реклама, Інтернет). Не можна оминати факт 
функціонування в таких текстах і фразеологізмів (традиційних, 
структурно й смислово трансформованих та абсолютно нових). 
Саме масова свідомість реципієнтів і тиражування цих одиниць у 
соціальному контексті й пояснює актуальність появи нових слов
ників, які б фіксували мовні новації сучасної комунікації.

І  логічним видається зацікавлення останнім часом лексико
графічного опису медіафразеології, зокрема нової. Серію слов
ників, у яких відбито сучасний стан розвитку української мови в 
медіа просторі, започатковано за ініціативи проф. Л. Шевченко й 
кафедрою стилістики та мовної комунікації Київського національ
ного університету імені  Тараса Шевченка: «нові типи словників 
медіакомунікації покликані вирішити ряд нових для української 
лінгвістики проблем, пов’язаних із тенденціями розвитку укра
їнської літературної мови, їх медійної репрезентації, питаннями 
наукового лексикографічного аналізу семантичної структури ба
гатозначного слова, проблемами запозичень, неології, фразеології, 
трансформації термінів у медійній комунікації» [12, с. 78].

Такими словниками нового типу вважаємо інноваційну серію 
«Нові слова та фразеологізми в українських медіа» (див. перше 
видання серії  [3]). У  реєстрі  – майже півтисячі нових мовних 
одиниць (лексем і фразеологізмів), що репрезентують сучасний 
український медіапростір. Авторами визначений критерій но
визни лексеми / фразеологізма та їхньої семантики, що враховує 
частотність і типовість функціонування нової одиниці (нового 
значення) у медійному контексті, відсутність тлумачення у слов
никах неологізмів, а також вироблена сучасна методика медіамо
ніторингу, що полягає у якісному скринінгу медіаджерел сучасної 
України. Все це дозволяє об’єктивувати динаміку розвитку сучас
ної української мови як реального джерела поповнення актив
ного словника. Саме метод медіамоніторингу скерував ко рект но 
описати мовні інновації, а метод суцільної вибірки дозволив не 
оминути жодного лексикофразеологічного новотвору у ЗМІ.

Крім того, словник дозволяє і пояснити причини появи та
ких лексикофразеологічних інновацій у мові, а також побачити 
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і проаналізувати медійні джерела, у яких такі новації виникають 
і широко функціонують.

Перспективним вважаємо комплексний аналіз реєстрових 
слів та усталених словосполучень, що виникають у ЗМІ під впли
вом як екстра, так і інтралінгвальних чинників. Вочевидь, по
літичні процеси, економіка, культура, освіта та інші типи кому
нікативної діяльності впливають на масову комунікацію. Тому 
основне завдання медіалінгвісталексикографа – коректне пред
ставлення неологізмів / неофразем у медіа для з’ясування їхніх 
стилістичних можливостей, що безумовно призводить до еволю
ції української літературної мови. 

Варто наголосити, що подібний інноваційний проект в Украї
ні фактично продовжує розпочату в різних наукових славістич
них школах лексикографічну роботу. Пригадаємо проект під 
керівництвом проф.  Г.  Солганика зі збору й аналізу мовного 
матеріалу, його реєстру на основі російських ЗМІ, проект Інсти
туту лінгвістичних досліджень, що передбачав укладання мов
ного матеріалу на основі преси та публіцистичної літератури 
60–90х років ХХ ст., польський лексикографічний проект Цент
ру пресознавчих досліджень при Ягеллонському університеті 
(керівник – В. Пісарек), а також численні словники та їх опис у 
вигляді наукових публікацій С.  Гайди, В.  Мокієнка, Н.  Клуши
ної та  ін. До речі, саме польський учений В. Пісарек є автором 
електронного Інтернетпроекту «Polskie media», на якому уні
фікована та представлена медійна термінологія / термінологічні 
сполучення / наукова фразеологія в Польщі. У 2011 році польські 
мовознавці видають аналог словника медійних термінів В. Піса
река в перекладі на англійську, французьку та німецьку мови.

Отже, опис матеріалу в сучасних медіасловниках будується на 
методі прагмалінгвістичного моніторингу, що враховує лінгво
прагматичний та соціопрагматичний аспекти укладання слов
ників подібного типу. У сучасних умовах розвитку лінгвістики 
особливого функціонального призначення набувають словники 
з опису динаміки української мови, що реалізується в засобах 
масової комунікації.

Ми можемо говорити про зсув сучасної парадигми у лексико
графії: системноструктурний підхід змінюється на функціо
нально дискурсивний в усіх лінгвістичних галузях, зокрема і 
лексикографії. Фактично у ХХІ ст. виникає потреба в укладанні 
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словників окремих комунікативних просторів, зокрема і мас
медійного. Це пояснюється формуванням нового т. зв. «інформа
ційного суспільства» [1, с. 12], що виявляється у більш вільному 
використанні мовних одиниць у масовій комунікації, часом відхо
дячи від норми, правил граматики чи орфографії. Парадоксально, 
але саме це дало поштовх до розширення комунікативного медіа
поля і, відповідно, використання ресурсу, що вважається новим 
відносно усталеної традиції, його фахового опису та аналізу. 
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Інна Лакомська  
(Одеса)

ПсихолінгвістиЧнА інтерПретАція фрАЗем  
в укрАїнських медіЙних ЗАголовкАх 

У статті досліджено психолінгвістичну специфіку використання фразем 
у заголовках українських засобів масової інформації. Окреслено функції за
головків як сугестійних концентрів повідомлення, а також з’ясовано потужні 
впливові потенції фразеологічних одиниць, що вживаються у їхньому складі. 
Шляхом проведення психолінгвістичного експерименту визначено сприй
няттєві особливості заголовкових фразем та виокремлено особливості деко
дування таких одиниць.

The psycholinguistic specificity of the phrasemes use in Ukrainian mass media 
headlines is investigated in the article. The captions functions as suggestive message 
concentrators are analyzed. Phraseological units powerful potential used in their 
composition are ascertained. The perception peculiarities of phrasemes in news
paper headlines are determined by way of a psycholinguistic experiment realiza
tion, the special features of such units decoding are distinguished.

Психолінгвістичний аспект функціонування фразеологізмів 
у мовленні представлено в сучасній науці малочисельними пра
цями, переважно зарубіжних дослідників (Р. Гіббс, Дж. Данбар, 
Дж.  Ейтчісон, О.  Залевська, В.  Левелт, Д.  Свінні, О.  Шумиліна, 
В.  Швейгерт та  ін.). У  більшості цих робіт представлено проб
лематику сприймання ідіом. Лише останнім часом це важливе 
прикладне питання привертає увагу психолінгвістів. Зокрема 
Г.  Степановою розкрито психолінгвістичний підхід до опису 
фразеологічних одиниць російської мови [11]; Н. Дмитрюк пред
ставлено фразеологічний соматікон як відображення архетипів 
мовної свідомості етносу [3]; Н.  Ковшовою здійснено лінгво
культурологічний аналіз і асоціативний експеримент у взаємо
дії: на прикладі фразеологізму зі словомкомпонентом хліб [6]. 
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Російський психолінгвіст О.  Залевська, вивчаючи особливос
ті ідентифікації фразеологізмів, виокремила наявні у сучасній 
науці пріоритетні напрями психолінгвістичного дослідження 
функціо нування фразеологічних одиниць у мовленні (лексико
ні) людини, а саме: різноманітні стратегії й опори, що використо
вуються в процесах розуміння фразеологічних одиниць [4]. 

Проте на сьогодні майже не вивчено специфіку сприйняття 
фразеологізмів, що вживаються у засобах масової інформації 
(ЗМІ), головною ознакою яких вчені визнають їхню впливову 
домінанту (Т.  Ковалевська, Н.  Кутуза, Н.  Непийвода, В.  Різун). 
З огляду на це актуальність нашого дослідження полягає у звер
ненні до проблем ефективного використання фразем у сфері ма
сової комунікації, а саме – пресі, у виявленні та описі механізмів 
мовленнєвого впливу та сприйняттєвої активності цих мовних 
одиниць у зазначеному жанровому сегменті. 

Як концентри медійного повідомлення в цьому аспекті дедалі 
більшу увагу науковців привертають газетні заголовки, що для 
реалізації ефективної сугестії мають виконувати такі функції: 
зацікавлювати, тобто мати у своїй структурі своєрідні «психо
лінгвальні гачки», або так звані якорі свідомості (термін нейро
лінгвістичного програмування); орієнтувати на «свого» читача, 
тобто містити те, що цікавить певну аудиторію, мати визначену 
адресну скерованість; співвідноситися з головною думкою текс
ту, тобто виступати стрижнем усього подальшого повідомлення 
[1, с. 78]. У цьому аспекті як активні впливові конструкти заго
ловків виступають фразеологічні одиниці, що акцентує на необ
хідності поглибленого вивчення таких комплексів. Зауважимо, 
що ФО більш продуктивно вживаються в газетних заголовках у 
трансформованому вигляді, що значно динамізує та пожвавлює 
інформацію. Проте, ступінь фраземних видозмін може мати різ
ний характер, внаслідок чого читач одразу впізнає закладений 
вислів або ж взагалі не може відтворити вихідну ФО, де у такому 
разі відбувається комунікативна невдача. У нашому досліджен
ні ми спробуємо проаналізувати сприйняття трансформованих 
фразем шляхом проведення психолінгвістичного експерименту 
та з’ясувати найбільш оптимальні шляхи видозмін ФО.

Отже, об’єктом дослідження є заголовки з фразеологічними 
одиницями в українській пресі, предметом – психолінгвістична 
специфіка сприйняття заголовкових ФО. Фактичним матеріалом  
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слугували відповідні заголовки (більше 500 позицій) газет: «Го
лос України» (ГУ), «Дзеркало тижня» (ДУ), «Україна молода» 
(УМ), «Урядовий кур’єр» (УК) за період 20082017 років.

Мета статті  – з’ясувати психолінгвістичні особливості заго
ловкових фразеологізмів. Поставлена мета передбачає необхід
ність вирішення таких завдань: 1) виокремити масив заголовків 
із фразеологізмами; 2)  провести психолінгвістичний експери
мент; 3) виявити найбільш вдалі шляхи побудови заголовків із 
ФО для прогнозованого впливу на реципієнта.

Для досягнення поставленої мети у роботі використано такі 
методи: описовий, що слугував для визначення характеристик і 
властивостей предмета дослідження; контекстуальноінтерпре
таційний, що дає можливість простежити особливості вживання 
ФО у заголовкових конструкціях; проведення психолінгвістич
ного експерименту за методом доповнення (В.  Тейлор) допо
могло виявити специфіку сприйняття трансформованих ФО та 
з’ясувати рівень прогнозованості декодування заголовків з таки
ми одиницями; кількісний метод використано для узагальнення 
отриманих результатів. Також частково застосовано методику 
Мілтонмодельної ідентифікації нейролінгвістичного програму
вання, що слугує з’ясуванню впливового потенціалу ФО.

Психолінгвістичний підхід до опису фразеологічних одиниць 
використовує А. Степанова в експериментальному дослідженні, 
присвяченому встановленню особливостей породження фразео
логічних одиниць у мовленні, типам їхніх можливих редукцій і 
трансформацій та стратегій продукування [11]. Фразеологіч
ними одиницями вона називає пару «стимулреакція», на осно
ві якої відтворюється відповідна ФО, зазначаючи, що такі пари 
можуть являти собою неузгоджене словосполучення (чудеса  – 
решето) або трансформовану ФО. Трансформація використову
ється для позначення будьякої модифікації ФО як закріпленої в 
словниках, так і випадкової, викликаної помилкою або умисним 
стилістичним перетворенням, і  визначається експериментато
ром як будьяка зміна канонічної форми ФО, а редукція – як ско
рочення компонентного складу. Результати дослідження А. Сте
панової доводять, що в більшості випадків при продукуванні ФО 
актуалізуються лише ключові компоненти, тобто, відбувається 
редукція компонентного складу. Такі компоненти названі семан
тичними опорами, ключовими компонентами ФО, які раніше від 
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інших актуалізуються при породженні ФО, озвучуючи її образ, 
і є достатніми для сприймання ФО носіями рідної мови. Таким 
чином, дослідниця підсумовує: первинним є озовнішнення об
разу ФО, які, вірогідно, саме у вигляді образів зберігаються в 
мовній свідомості носіїв мови, а граматика вторинна, тому час
то актуалізуються частотні структурні типи, а не відтворюється 
структура ФО при її породженні [11].

У зв’язку із сприйняттєвою специфікою мовних одиниць, по
годжуємося з думкою Н. Кутузи, яка досліджуючи впливові ха
рактеристики рекламних повідомлень, зазначає, що забезпечити 
вплив повідомлення можна за умови збігу кодованої та декодо
ваної інформації та акцентує на важливості проведення психо
лінгвістичних експериментів [7, с. 384]. Зважаючи на це, прово
димо психолінгвістичний експеримент, а саме метод доповнення 
мовного знаку за В. Тейлором. 

Одним із поширених у психолінгвістичних дослідженнях є 
метод доповнення, що також називають методикою завершен-
ня, яка вперше була запропонована американським дослідником 
В. Тейлором. Суть методики полягає в зумисній деформації мов
леннєвого повідомлення, яке в подальшому пропонується ре
ципієнтам для відновлення. Умовою, що забезпечує можливість 
відновлення деформованого висловлювання, слугує принцип 
надлишковості запропонованої фрази, що забезпечує сприйма
чеві навіть за наявності структурносемантичних «перешкод» 
(якими є пропуски елементів тексту) більшменш адекватне ро
зуміння усного або писемного мовлення [2].

Процедура експерименту полягає в такому: в тексті (вислов
люванні) пропускається кожне п’яте, шосте або будьяке інше 
слово. Кожне пропущене слово замінюється пропуском одна
кової довжини. Реципієнти мають відновити текст, вставляючи 
пропущені слова [2].

У  нашому дослідженні, спираючись на зазначену методику, 
проводимо експеримент, який полягає у відновленні фразеоло
гічних одиниць, структура та / або семантика яких зазнають змін 
(трансформуються) у певному контексті, а саме у газетних заго
ловках (див. наш матеріал про трансформовані ФО  – [8], [9]). 
Оскільки найпродуктивнішим різновидом видозмін фразео
логічних одиниць у нашому дослідженні є субституція (43  %), 
яка передбачає цілеспрямовану заміну одного, двох чи більше 
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компонентів фразеологічної одиниці, заголовки, що містять та
кий різновид трансформації стали матеріалом для експерименту. 
За нашими підрахунками, заголовки з ФО, у складі яких заміню
ється один компонент, є одним із найпоширеніших видів заміни 
(55 % у межах групи), заміна двох компонентів – 31 %, багато
компонентна заміна  – 14  %. Шляхом експерименту спробуємо 
з’ясувати, яка з цих замін є найбільш продуктивною у відтво
ренні (відновленні) вихідної ФО. В такий спосіб буде виявлено 
найбільш оптимальні для сприйняття та декодування шляхи 
субституції ФО та рівень «читабельності» відповідних газетних 
заголовків.

Такий експеримент вважаємо актуальним, оскільки, як зазна
чають дослідники, «у сфері ефективних комунікацій дієвість по
відомлення визначатиметься не суб’єктивними уявленнями до
слідника про якості цього повідомлення, а реакцією реципієнтів 
на це повідомлення» [10, с. 128].

Респондентами проведеного нами експерименту стали студен
ти ОНУ імені І. І. Мечникова філологічного факультету спеціаль
ності «українська мова та література» (45 осіб віком 1823 роки). 
Отже, у процесі експерименту реципієнтам було запропоновано 
заголовки (30 одиниць), що містять фразеологізми, де виокрем
лено різні ступені трансформації цих висловів (у  зазначених 
прикладах наведено заміну компонентів). Замінюватися може 
одне, два і більше слів, що відповідає розподілу заголовків на 
блоки (по 10 одиниць). Відповідно Блок І містить заміну одного 
слова, Блок ІІ  заміну двох слів, Блок ІІІ – багатокомпонентну за
міну, за якої зберігається структура відомого фразеологізму або 
може бути наявним один лексичний компонент традиційного 
стійкого сполучення, за допомогою якого відбувається фразео
логічна алюзія, натяк. Інформантам рекомендувалося написати 
вихідний фразеологізм, який, на їхню думку, використано у на
ведених конструкціях, поряд із наведеним газетним заголовком. 
Для експерименту було обрано такі заголовки:

Блок  І. 1.  «Блудний мер» (УМ, 09.12.10). 2.  «Бачили очі, 
що люстрували» (УМ, 03.07.14). 3.  «Народився в бронежиле-
ті» (УМ, 17.06.09). 4.  «Не кажи гоп, поки не нагрієшся» (УМ, 
11.04.14). 5. «Свій корупціонер «до тіла ближчий» (ГУ, 24.07.13). 
6.  «Політика всьому голова» (УК, 04.01.14). 7.  «У  городі бузина, 
а в Києві – Толочко» (УМ, 10.02.17). 8. «Нардепів восени рахують» 
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(УМ, 24.06.14). 9. «Мій дім – моя пастка» (УМ, 02.04.12). 10. «Чи 
таке страшне ГМО, як його малюють?» (ГУ, 24.01.13). 

Блок ІІ. 1. «Не політаємо, так поїмо» (УМ, 04.02.14). 2. «Ба-
зарний парадокс: хто рано встає, той програє» (ГУ, 27.10.16). 
3.  «Кредит до «бомжування» доведе» (УМ, 01.11.12). 4.  «Гривня 
іпотеку береже» (УМ, 13.02.14). 5. «Сім років відбудь – один від-
ріж» (УМ,. 05.01.08). 6. «Посієш паніку – пожнеш дивіденди» (УМ, 
18.02.11). 7. «Не все те корисне, що... вітамінне» (УМ, 16.10.12). 
8.  «Кум куму ока не виклює» (УМ, 25.12.14). 9.  «Не все грандам 
масло» (УМ, 04.11.10). 10. «Не мала баба клопоту – розмалювала 
Бога» (УМ, 25.09.12).

Блок  ІІІ. 1.  «Із українців по нитці  – уряду реформа» (УМ, 
12.02.11). 2.  «Ніде порожній пляшці впасти» (УМ, 22.05.09) 
3. «Президент з країни – опозиції легше?» (УМ, 07.06.11). 4. «Робо-
та не вовк: спробуй упіймай» (УМ, 03.10.12). 5. «Скрипка вчить, 
як одяг шить» (УМ, 11.10.13). 6.  «Моя хата скраю, і  я перший 
ворога зустрічаю» (УМ, 23.08.12). 7.  «Косівська синиця чи євро-
союзівський журавель» (ДУ, 19.04.13). 8.  «Дрібка музики у діжку 
воєнного дьогтю» (УМ, 10.02.17). 9. «Хто з хрестом прийде, той 
пензлем і дістане» (УМ, 12.08.10). 10. «Скажи мені, чий Крим, і я 
скажу, хто ти!» (ГУ, 28.02.18).

Отже, проведений експеримент дає підстави зробити такі 
висновки: 

1. Декодування фразем з однокомпонентною заміною відбу
вається продуктивніше, ніж інші види замін. Зокрема, одноком
понентну заміну декодували 80 % реципієнтів. Це можна пояс
нити тим, що легше відтворюються висловлення, з мінімальним 
ступенем відхилення від традиційної форми.

2.  Відновлення вихідної фраземи відбувається швидше та 
легше, якщо замінюваний компонент / компоненти зберігає час
тиномовну належність відповідно до вихідної фразеологічної 
одиниці. Наприклад, заголовок «Не кажи гоп, поки не нагрієшся» 
пор. Не кажи гоп, поки не перескочиш, де змінено дієслівну лек
сему не перескочиш на відповідну не  нагрієшся. Або заголовок, 
де відбувається заміна іменника «Політика всьому голова» пор. 
Хліб – всьому голова. Такі трансформації не становлять трудно
щів у відтворенні вихідної фраземи та розумінні заголовка.

Протилежна тенденція спостерігається у випадках, коли 
субститутом (замінником) є інша частина мови, наприклад: 
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 заголовок «Не все те корисне, що... вітамінне», де вжито відо
мий вислів Не все те золото, що блищить. Заміна компонентів, 
зокрема іменника золото → на прикметник корисне та дієслова 
блищить → на прикметник вітамінне, судячи з проаналізова
них респондентами відповідей – реакцій, складає труднощі у від
творенні вихідної фраземи.

3. Загалом, заміна у заголовкових фраземах має схоже оцін
не (позитивне або негативне) значення стосовно вихідної ФО, 
зрідка субститут може надавати нового відтінку значення, але 
загалом зберігати емоційний стрижень фраземи, наприклад: за
головок «Народився в бронежилеті» пор. ФО народився в сороч-
ці, де заміна лексеми сорочка на лексему бронежилет є позитив
нооцінною та створює ще більш експресивний ефект, оскільки 
гіперболізує значення вихідної ФО. Але наявні й такі заміни, що 
порушують оцінну прогнозованість фраземи, що може як надати 
заголовку емоційної енергії, так і ускладнити його сприйняття, 
наприклад: заголовок «Мій дім – моя пастка», де замінено ком
понент відомої приказки Мій дім – моя фортеця, що і було деко
довано більшістю респондентами як такий. Але деякі відповіді 
свідчать, що антонімічна заміна призводить до появи нової асо
ціації (відповідь інформанта: Язик мій – ворог мій), що вказує на 
вплив негативнооцінного компонента ФО – субститута пастка. 
Це може свідчити про не зовсім правильне відтворення вихідної 
фраземи, а отже, й про хибне сприйняття закладеної у повідом
ленні інформації.

4.  У  деяких фраземах, що були вжиті у запропонованих за
головках, інформанти не змогли точно відтворити пропущені 
слова або замінені компоненти, проте вжили синонімічні стійкі 
вислови, що вважаємо також за правильну відповідь та зарахо
вуємо як успішне декодування заголовка. Наприклад, заголовок 
«Ніде порожній пляшці впасти», який респонденти відтворили 
так: Ніде курці клюнути, Ніде яблуку впасти, Ніде голці впасти. 

Також заголовок «Кум куму ока не виклює», який було деко
довано як: Ворон воронові ока не виклює; Ворона вороні ока не 
виклює; Крук крукові ока не виклює; Вовк вовка не кусає. 

Зазначимо, що вжитий у фраземі стилістичний прийом тавто
логії став певним структурним шаблоном, що зумовив розмаїття 
декодування вихідної ФО у таких варіантах відповідей респон
дентів, що є фраземами: Рибак рибака бачить здалеку; Око за око 
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або фразами, що не є ФО, але вжиті за аналогією: Дятел дятлові 
ока не виклює; Орел орлу ока не виклює; Кум за кума, брат за бра-
та; Зараза до зарази не прилипає.

Також як відповідник до вжитої в заголовку ФО респонден
ти наводили близькі за значенням, проте не тотожні за струк
турою до вихідної фраземи, наприклад: заголовок «Президент з 
країни – опозиції легше», який переважна більшість інформантів 
декодувала як Баба з возу – кобилі (коням) легше, проте деякими 
реципієнтами цей заголовок було відтворено як Кішка з дому – 
миші впляс (приказка з російської мови). Припускаємо, що варі
ант такої відповіді зумовлено спільним для обох фразем семан
тичним стрижнем «дія – наслідок».

Схожим є варіант декодування такого заголовка: «З українців 
по нитці – уряду реформа», який більшість учасників експери
менту відновили як З миру по нитці – голому сорочка, але була 
наявна й така відповідь: Гуртом і батька легше бити, що має 
близьке значення до вихідної фраземи, а  саме: «разом у людей 
більше можливостей щось зробити». 

Наведене увиразнює, поперше, синонімічне багатство укра
їнської фразеології та, подруге, свідчить про обізнаність сту
дентської молоді у перлах народної творчості.

5.  Зазначимо, що для адекватного сприйняття та впливової 
сили вжиті у заголовках фраземи мають бути відомими читацькій 
аудиторії, оскільки це забезпечує дієвість повідомлення. Фразео
логічна одиниця, яку не можуть декодувати реципієнти, вказує 
на невдалість заголовка, тобто, очевидно, що читач не сприй
матиме закладену автором інформацію, або ж неправильно по
трактує її. У нашому експерименті таким заголовком вия вився: 
«Хто з хрестом прийде, той пензлем і дістане». Лише 3 інфор
манти з 45 осіб відтворили вислів, закладений у заголов ку – Хто 
взяв меч, від меча і загине. В основі цієї фрази лежить відомий 
євангельський вислів, що у повному вигляді звучить так: «Тоді 
каже йому Ісус: сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме 
меча, від меча загинуть» (Євангеліє від Матвія, гол. 26, ст. 52). 
Зазначимо, що вищенаведений заголовок містить певну пара
доксальність вислову, що має впливати на сприймача, що мож
на пояснити використанням у зазначеному заголовку техніки 
переривання патерну нейролінгвістичного програмування, яка 
порушує лінійність повідомлення і надає йому неочікуваності,  
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 оригінальності, що звичайно викликає збуджений емоційний 
стан у читача.

Отже, судячи з висновків проведеного експерименту, мак
симально відтворюваними будуть заголовки із заміною одного 
компонента, про що і свідчить їх домінування серед інших видів 
замін. Найбільш дієвою вважаємо субституцію із збереженням 
частиномовної належності замінюваних компонентів. Увираз
нювати заголовок може й зміна емоційної настанови фраземи на 
протилежну (позитивної на негативну або навпаки) щодо тради
ційного вислову, що порушує емоційну лінійність повідомлення, 
його прогнозованість та, на нашу думку, має потужний впливо
вий ефект, оскільки розрив шаблону (нейролінгвістичне пере
ривання патерну) спричиняє стан розгубленості, що відкриває 
шлях до нашої підсвідомості, здійснюючи вплив.

Перспективи подальших розвідок пов’язуємо з розширен
ням кількості респондентів у проведенні психолінгвістичного 
експерименту, до того ж, не тільки серед студентівфілологів, 
а  й серед студентів технічного фаху, що уможливить ґрунтов
ність дослідження та забезпечить виявлення різниці у специфіці 
сприйняття. 
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Юлія Доброносова 
(Київ)

медіАкомунікАціЙниЙ контекст роЗвитку 
суЧАсного укрАїнського теАтру  

в культурі медіАроЗмАїття

У статті обґрунтовано актуальність філософськоантропологічного 
осмислення медіакомунікаційного контексту розвитку сучасного україн
ського театру як частини сучасної культури медіарозмаїття.

The urgency of philosophical and anthropological comprehension of media 
communication context of the development of contemporary Ukrainian theater as 
a part of modern culture of media variety is proved in the article.

Сьогодні соціокультурним горизонтом розвитку українсько
го мистецтва є складна й динамічна сучасна медіакультура, яку 
можна означити як культуру медіарозмаїття. Медіакомунікацій
ний контекст, у якому відбувається самоактуалізація і самореалі
зація особи та самоідентифікація українства, сповнений викли
ків і ризиків, спільнодії і конфліктів образів та смислів, проявів 
парадоксальності комунікації і дискомунікації. Медіарозмаїття з 
усіма його ефектами потужно впливає на пізнавальні можливос
ті людини і змінює як самі мистецькі й креативні практики, так 
і практики сприйняття театру, живопису, музики, архітектури, 
кінематографа. Сьогодні актуальність мають міждисциплінар
ні дослідження практик сучасного українського театрального 
мистецтва в культурі медіарозмаїття. Це набуває особливого 
значення з огляду на те, що різні медіа дозволяють українським 
режисерам, драматургам, акторам самоактуалізовуватися, тво
рити нові практики комунікації, що сприяє самоздійсненню 
українського мистецтва в глобальному просторі медіакульту
ри. Таким чином, перед нами постає мета виявити особливості 
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медіа комунікаційного контексту розвитку сучасного україн
ського театру в культурі медіарозмаїття. Реалізація її потребу
ватиме від нас поміркованої міждисциплінарності з опорою на 
методологію філософської антропології і філософії культури. 
Концептуально цінними будуть праці дослідників медіа і медіа
комунікації (В. Флюссера, Д. Кампера, Н. Лумана, Л. Мановича, 
Л. Стародубцевої, О. Бурової, Д. Петренка, Л. Ороховської, К. Ба
таєвої), сучасних українських і зарубіжних дослідників театру й 
екранних мистецтв (Г.Т. Леманна, М. Бабецкі, Г. Джаначі, О. Лев
ченко, Н. Корнієнко, О. Островерх, Л. Закалюжного, О. Чепелик, 
Г. Чміль), ідеї дослідників медіамистецтва (О. Грау, Я. Пруденко, 
О. Балашової), медіаархеологів (Е. Хухтамо, З. Цілінськи). Про
тягом півтора десятиліття можна помітити інтерес науковців до 
теми впливу розвитку Інтернету і мережевої культури на прак
тики театру, що демонструють зацікавлення таких дослідників, 
як І. Танцюра, Л. Закалюжний, О. Левченко, однак можна кон
статувати, що осмислення медіакомунікаційного контексту роз
витку практик сучасного українського театрального мистецтва 
недостатньо досліджені. 

Особливості нових медіа і медіарозмаїття зумовили існуван
ня різноманітних експериментальних просторів самопізнання 
людини. На початку ХХІ  ст. український театр розвивається в 
складному медіакомунікаційному контексті, який володіє по
тужним потенціалом пізнання людиною самої себе і є по суті 
простором антропологічних експериментів. Артпростір нині 
динамічно медіатизується, причому інтенсифікується віртуаль
ний потенціал мистецтва і водночас  – його пізнавальний по
тенціал. Театр із найдавніших часів був і нині залишається по
тужним медіа (якщо останнє не ототожнювати із масмедіа, 
а  розуміти як засіб творення смислів). Недарма Пітер Боеніш  
стверджує, що нові форми театру виникають із появою нового 
інформаційного коду, а театральні практики випробовують нові 
можливості персонального досвіду [15]. Продовжуючи цю дум
ку, можна стверджувати, що історія театру була й залишається 
до сьогодні співзвучною історії медіа, із чим пов’язані можли
вості потужного впливу на практики сучасного українського 
теат ру медіакомунікаційного контексту. Пізнання людиною сві
ту та її самопізнання розгортаються в театральному мистецтві 
в усій їх парадоксальності й неоднозначності, тому медіальність 
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театру має значення і для філософської антропології. Дигіталь
не відтворення театрального видовища, репродукція і онлайн 
трансляція вистав як важливі прикмети цифрової культури час
то видаються дослідникам театру загрозливими і їх обговорення 
веде до посилення алярмізму щодо долі театру в майбутньому. 
Усвідомлюючи всі ризики й виклики сучасної медіакультури, хо
тілося б звернути увагу на пізнавальний потенціал, який відкри
вається тоді, коли творці театральних видовищ є відкритими до 
можливостей культури медіарозмаїття. 

Передусім розглянемо прикмети культури медіарозмаїття, 
що загалом є конфліктогенною і неоднозначно впливає на само
актуалізацію особи, її стосунки з Іншими та активність у соціу
мі. У сучасній медіакультурі горизонтальність і неієрархічність 
мережевої комунікації стимулюють появу нових комунікатив
них практик, котрі уможливлюють особистісне зростання й роз
виток різних форм кооперації і спільнодії, і водночас саме в ній 
проявляється індивідуалізація суспільства, аж до його атоміза
ції. Недарма дослідниця медіакультури Людмила Ороховська 
вказує, що характерною рисою нової технологічної культури є 
насадження готових образів та символів, формування калейдос
копічної свідомості глядачів [7, с. 17]. У горизонті медіарозмаїт
тя театр також починає говорити з глядачами, використовуючи 
медійні образи, тому, як слушно вказує М. Бабецькі, театр і дра
матургія набувають функцій масмедіа [14, с. 107]. Отже, медіа 
не лише використовуються режисерами як виражальні засоби 
або стають звичними комунікативними практиками в стосун
ках між акторами і глядачами, але й досліджуються в просторі 
мистецького антропологічного експерименту, на який пере
творюється сучасний український театр. Це уможливлюється, 
адже, як зазначає Д.  Петренко, людина є топосом радикальної 
відкритості, а медіа постають як множинність процесів вироб
ництва, фіксації, збереження, ретрансляції і відтворення обра
зів і знаків, що актуалізуються й підтримуються за допомогою 
техніки, причому ці процеси визначають трансіндивідуальні 
конфігурації зовнішнього, які мають потенцію відтворювати ан
тропологічні стратегії влади / знання та відкривати нові режими 
артикуляцій людського  [8]. Так, сучасна культура медіаобразів 
стає простором появи і зникнення експериментальних топосів, 
що в них реартикулюються складки людського і проявляє себе 
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інноваційний антропологічний досвід. Український театр, у яко
му проявляються мітки медіарозмаїття, дозволяє проявляти й 
пізнавати розмаїття медіадосвіду, і, як зазначає автор концепції 
«постдраматичного театру» Г.–Т. Леман, джерелом натхнення су
часного театру часто є саме нова естетика, пов’язана із повсюд
ною присутністю медійних засобів у повсякденному житті, тому, 
відмовившись від «текстоцентризму», сучасний театр звертаєть
ся до візуальних мистецтв і медіа [5]. Мабуть, тому медіарозма
їття часто стає центральним предметом осмислення і критики 
в роботах українських режисерів. Приклади цього знаходимо 
у виставах «Персона» (режисер Андрій Приходько) і «Летючий 
голландець» (режисер Олексій Кітель) на камерній сцені Націо
нального академічного драматичного театру імені Івана Фран
ка, «Це все вона» (режисер Влада Бєлозоренко) в  Київському 
академічному Молодому театрі, документальній виставі «Ми, 
Майдан» (режисер Ірина Кліщевська, автор Надія Симчич) 
Київського академічного театру «Колесо», у  видовищікабаре 
з елементами критики медіа «Це Шо» Київського театру «Дах». 
У перелічених роботах акцентується передусім на тому, що су
часна медіакультура є конфліктогенною і сповненою ризиків і 
викликів. Значним потенціалом у розгортанні цієї ідеї володіє і 
співприсутність реальної дії та віртуальної реальності в просто
рі й часі однієї вистави, що часто використовується сучасними 
українськими режисерами. Це значно розширює можливості дії 
і пізнавальні можливості театрального дійства, адже проблема
тизує співвідношення «тут і «там» акторів і подвоює (або навіть 
потроює) подію. Одночасність віртуального й реального тут не 
є просто засобом, а скоріше тим чинником, котрий наново кон
струює часопростір, і відповідно – сприйняття глядача. Недарма 
Габріела Джаначі в праці «Віртуальні театри: Вступ» наголошує 
на тому, що на виставах, де співіснують реальне й віртуальне, 
глядачеві дозволяють бути одночасно у двох місцях, тому здійс
нюється монтаж двох кодів, і в результаті театр перетворюється 
на гіпермедійний простір [16]. 

Уже згадувана Л. Ороховська зараховує до проявів кризи су
часної медіакультури панування телекратії, пріоритет інформа
ції над знанням, формування одновимірності мислення й пове
дінки індивідів і появу нового типу особистості (віртуала, який 
підмінює реальне життя його симулякром витіснення під впли
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вом життя у віртуальному світі неподільного індивіда фрагмен
тованим, позбавленим цілісності «дивідом») [7, с.  14]. Позиція 
дослідниці частково демонструє алярмізм, і не все з перелічено
го впливає на практики сучасного театру, але антропологічні на
слідки кризовості сучасної медіакультури є важливою частиною 
медіакомунікаційного контексту, у якому український театр нині 
розвивається. Л. Ороховська наполягає на тому, що сьогодні ми 
стикаємося з тенденцією індивідуалізації суспільства й перерос
танням її в процес атомізації, основою яких є нова модель кому
нікабельності, котру сформували нові медіамережі (як онлайн 
та офлайн), причому електронні масмедіа стали чинником, 
який посилив соціальну атомізацію як явище розпаду соціаль
них зв’язків, призвів до появи нових віртуальних спільнот, форм 
соціалізації, способів життя та форм соціальної активності. До
слідниця висновковує, що індивідуалізація суспільства прохо
дить у ракурсах монадності (особистість розгортає свій творчий 
потенціал) та атомізації (втрати солідарності) [7, с. 15]. Наведені 
тези мають бути доповнені врахуванням відмінностей сучасного 
медіарозмаїття від культури з домінантою масмедіа і специфіки 
трансформації медіа в напрямі, що його демонструють нові соці
альні медіамережі, тому в характеристиці медіарозмаїття до тези 
про новий ареал індивідуалізації соціуму ми повинні додати ще 
й вказівку на те, що нині формується новий феномен – віртуаль
ної соціальності або кіберсоціальності. Ці прикмети медіакому
нікаційного контексту осмислються й критикуються в практиках 
сучасного українського театру (вистави «Квітка Будяк», режисер 
Станіслав Мойсеєв, «DIVKA. Українська», режисер Олена Ро
ман, Національний академічний драматичний театр імені Івана 
Франка; «Це все вона», режисер Влада Бєлозоренко, Київський 
академічний Молодий театр). 

Театральне мистецтво є надзвичайно чутливим до того, що 
в медіарозмаїтті нових і гібридних медіа співіснує різна медіа
ція в горизонті цифрової культури, посутньо відмінної від вер
бальної, у якій раніше розвивалися практики театру. Як зазна
чає І.  Танцюра, у  сучасному театрі покладаються нові способи 
взає модії з медіа, котрі «не постають як виробник нескінченного 
потоку інформації, а  грають за правилами театрального про
стору та режисерського задуму» [11, c. 89]. Дослідник медіа Ві
лем Флюссер звертає увагу, що мисленнявбуквах представляє 
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світ та людину лінійно та як дещо, що відбувається, натомість 
у мисленніучислах вони постають як такі, що складаються із 
крапок, постають як мозаїка, тому з перекодуванням мислення 
з історичності в системний аналіз та системний синтез воно від
ступає із одномірності в нульмірність [12, с. 69–70]. Відступан
ня мислення в сучасних практиках цифрової культури дає йому 
дистанцію від самого себе і воно стає критичним щодо самого 
себе, тому, за словами Флюссера, відступання людини від самої 
себе містить зерно того, що по суті людина виявляється довільно 
поділеною, а «людина як суб’єкт калькуляції розчиняє сама себе 
у калькуляції» [12, с. 70]. Тож, на початку ХХІ ст. нові практики 
медіакомунікації часто оприсутнюють характерний загалом для 
культури медіарозмаїття рух від абстрагування до конкретизації, 
проте нерідко вона містить у собі вмонтовані абстракції, що стає 
підставою для появи розривів у комунікації Я та внутрішнього 
Іншого, необхідної для самоідентифікації і самоактуалізації. За 
словами Нелло Бариле, маркетинг досвіду, який є ефективною і 
поширеною сучасною бізнесстратегією, посідає чільне місце не 
лише в розвитку матеріальних продуктів, але й у виробництві 
медійних смислів у повсякденності. У ньому стратегічним ресур
сом виступає емоція, тому сама структура Web  2.0 перетворю
ється на механізм з трансформації інтеріорності її учасників на 
екстеріорність, коли «кожен елемент нашого емоційного життя, 
нашого досвіду і стосунків заслуговує, щоб бути опублікова
ним, перетворившись у споживацький контент» [1, c. 154]. Але 
Web 2.0 не знищує унікальності, а мультиплікує її, відтворює та 
інфантилізує, і для нас особливо важливим є висновок дослідни
ка про те, що поле, на якому відбувається гра із образами – поле 
автентичності, котру розглядають як ресурс, що його потрібно 
знаходити або / і стимулювати. У такому горизонті медіарозмаїт
тя сфера приватного виявляється вразливою, адже відтепер про
зорим стає те, що раніше таким не могло бути. Цей мотив сучас
ного медіакомунікаційного контексту осмислюється у виставах 
«Персона» (режисер Андрій Приходько), «Летючий голландець» 
(режисер Олексій Кітель) і «DIVKA. Українська» (режисер Олена 
Роман) Національного академічного драматичного театру імені 
Івана Франка та «Гокейна ніч в Канаді» Романа Веретельника, Га
лини Стефанової і Маргарити Кулічової в Національному центрі 
театрального мистецтва. У цих роботах зіткнення медіальності 
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масмедіа та нових медіа кілька разів протягом вистави виходить 
на перший план і проблематизується. Такі практики сучасного 
театру проявляють передусім внутрішню специфіку медіаль
ності, адже, ще Ніклас Луман наголошував на тому, що людина 
перебуває у невпинному коливанні між знаходженням «поза» 
та знаходженням «всередині», коли йдеться про медіа [6]. Варто 
звернути увагу на те, що зв’язок між різними поколіннями медіа 
(навіть старшими – усною оповіддю, письмом, книгою, фотогра
фією) та його вплив на самоідентифікацію часто стає потужним 
виражальним засобом у сучасних виставах («Morituri te salutant», 
режисер Дмитро Богомазов, відеоряд Павло Вавриневич, «Всі 
мої сини», режисер Станіслав Мойсеєв, Національного академіч
ного драматичного театру імені Івана Франка; «Серпень: Граф
ство Осейдж», режисер Стас Жирков, Київський академічний 
Молодий театр).

Драматизм існування людини в горизонті культури медіа
розмаїття пов’язаний з тим, що воно сповнене можливостей не 
лише комунікації, але й дискомунікації. Аналізуючи цей аспект 
цифрової культури, Лідія Стародубцева стверджує, що йдеться 
передусім про парадоксальність комунікації та дискомуніка
ції, котрі потребують одна одної [10, с.  60–62]. Продовжуючи 
думку дослідниці, можна констатувати, що сьогодні драматизм 
само актуалізації суб’єкта (як медіасуб’єкта) пов’язаний з його 
перебуванням між надміром і нестачею комунікації. Однією 
з екзистенціальних підстав поширення дискомунікації у світі 
медіарозмаїття є те, що діалогічні відносини між Я і Ти перед
бачають ідентифікацію першого, порівняно з другим, і навпаки, 
причому про тверде ядро Я не йдеться. Динаміка відступання 
від та наближення до, присутня в комунікативних практиках у 
медіа мережах, має екзистенціальні підстави, адже екзистенці
альний смисл першого породжує перспективу (пов’язану з мо
дерними медіапрактиками), а  друге може перспективу нівелю
вати. Регулярність такого «перемикання» з одного режиму на 
другий могла б позбавити екзистенціальне необхідної для нього 
віддаленості, що спирається на те, що перспектива є способом 
утворення певної організації проміжків та оточеності проміж
ками і пробілами. Яскравими прикладами цього сюжету сучас
ного медіакомунікаційного контексту рясніють вже згадувані 
нами вистави «Летючий голландець», «DIVKA. Українська», «Це 
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все вона». Причому автори їх не оминають і того, що з парадок
сальністю комунікації  / дискомунікації пов’язані й характерні 
для сучасного медіакомунікаційного контексту трансформації 
співвідношень приватного та публічного. Це знаходить відобра
ження в тематиці вистав сучасного театру та у випробовуванні 
його потенціалу гри з межами приватності у впливі видовища на 
глядача шляхом апеляції до його власного досвіду. Це особливо 
помітно в документальній виставі «Ми, Майдан» (режисер Ірина 
Кліщевська, автор Надія Симчич) Київського академічного теат
ру «Колесо», виставі «Щоденники Майдану» (режисер Андрій 
Май) Національного академічного драматичного театру імені 
Івана Франка, проектах «Театру переселенця» і мультимедійній 
виставі «Листи незнайомому другу з НьюЙорка» (Театральна 
лабораторія Мистецького Арсеналу). У  контексті спрямувань 
названих робіт варто згадати думку Д. Петренка про те, що де
монстрація медіаобразів є політичною, однак вона може зводи
тися до відтворення диспозитивів влади / знання, а може стати 
оприсутненням «радикального антропологічного досвіду спро-
тиву», коли формуються інноваційні практики і відбувається 
трансверсальна алеаторизація (процес, альтернативний ідеоло
гічній інтерпеляції, яка використовує аудіовізуальну образність 
для відтворення диспозитивів), що проявляє себе в кількох 
стратегіях: стратегії мерехтіння (медіаобраз перебуває в режимі 
мерехтіння між декорацією влади та її викриттям), стратегії ви
слизання (демонструє можливість конструювання альтернатив
них антропологічних практик, заснованих на розкритті штучної 
природи «нормативних» антропологічних медіаобразів влади і 
виявленні виключеного гегемонними режимами влади одинич
ного), стратегії нерозрізненості (в акті трансверсування зміщує 
і водночас винаходить те, що раніше називалося антропологіч
ною межею), причому всі ці три стратегії є ще й трьома етапами 
занурення в граничність антропологічного експериментування 
[див.: 8, с. 19–20]. 

У культурі медіарозмаїття формується і медіакультурне уяв
люване, а засоби репрезентації починають домінувати і заміню
ють всі інші орієнтири, на що справедливо вказує медіаархеолог 
Ерркі Хухтамо [13]. Сьогодні вповні проявляється потенціал 
медіа не лише як машин абстракцій або масмедіа як таких, що 
репрезентують реальність, але й як екзистенціальних посеред
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ників. На початку ХХІ ст. домінантні медіа попередніх століть і 
десятиліть посіли чільне місце серед виражальних засобів у су
часних виставах як такі, що підсилюють ті чи інші ефекти, здійс
нюють додатковий вплив на глядача, будучи водночас дечим 
більшим, ніж просто засіб виразності. Українські митці актив
но використовують медіальний потенціал фото і відеопроекцій 
або телебачення для підсилення виразності певних сенсів. Од
нак це й не дивно, адже зустріч внутрішньої медіальності теат
ру зі світом медіа відбулася ще в синтезі театру і медіа початку 
ХХ ст. в новаторських підходах Леся Курбаса. Мінімалістичну й 
акцентовану присутність певних медіа у внутрішньому просторі 
сцени можна спостерігати у виставах останніх п’яти років таких 
різних у своїй творчості українських режисерів, як Олексій Ку
жельний, Станіслав Мойсеєв, Юрій Одинокий, Андрій Білоус, 
Влад Троїць кий, Стас Жирков, Катерина Степанкова, Вірляна 
Ткач. Проте вже звичне для глядача використання відеопроек
цій і відеомеппінгу (створення трьохвимірних медіапроекцій) 
у сучасних театральних виставах має свою специфіку, бо в но
вих медіа ми стикаємося із зображенням, яке розглядається як 
набір активних крапок, насичених гіперпосиланнями. Прикла
ди цього знаходимо у виставах «Момент кохання» (режисер Та
рас Жирко), «Всі мої сини» і «Квітка Будяк» (режисер Станіслав 
Мойсеєв) Національного академічного драматичного театру іме
ні Івана Франка, «Рожевий міст» (режисер Катерина Степанкова) 
Київського академічного театру драми і комедії на Лівому березі, 
«Серпень: Графство Осейдж» (режисер Стас Жирков) Київського 
академічного Молодого театру. Власне, саме в них ми стикаємося 
через звернення до співіснування медіальностей з виявленням 
потенціалу театру як медіа не лише в пізнанні екзистенціаль
них вимірів існування людини, але й проблематизації людського 
та його меж. Таким чином, театр укотре повідомляє нам, що в 
медіакультурі стикаються дискурси і смисли, адже, як зазначає  
театрознавець О. Левченко, відбувається процес «перетягування» 
реальності на сцену не з самої реальності, а з медіа, проте «йдеть
ся не про повторення сюжетів, а про відчуття того, як виглядає 
“правдиво реальне”, суттєве, врештірешт цікаве» [3, с. 236].

Міркуючи про мистецтво у всесвітній мережі, Борис Гройс на
зиває Інтернет місцем, у якому суб’єкт спочатку прозорий і до
ступний для спостереження, а вже згодом він набуває технічного 
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захисту, котрий може приховати первинно доступну таємницю 
[2, c. 7–8]. Всесвітня мережа забезпечує можливість глобалізації 
особистості як реальної особи з офлайнового світу, тож особисте 
стає глобальним, а глобальне – особистим. Гройс зазначає: «Су
часний суб’єкт – передусім охоронець таємниці. Певною мірою 
це відповідає традиційному визначенню суб’єкта: суб’єкт – той, 
хто знає про себе щось, що, можливо, знає Бог, але інші люди точ
но не знають, тому що вони онтологічно не мають змоги “читати 
чужі думки”. Утім, сьогодні ми маємо справу з таємницями, які 
мають не онтологічний, а технологічний захиcт» [2, c. 7] Отже, 
у сучасному медіакомунікаційному контексті інтенсифікуються 
виклики самоактуалізації, і  це відображається в практиках су
часного українського театру, зокрема, у вже не раз згаданих ви
ставах «Летючий голландець» (режисер Олексій Кітель) і «Це все 
вона» (режисер Влада Бєлозоренко) у Київському академічному 
Молодому театрі. 

Медіадосвід особи в сучасному медіакомунікаційному кон
тексті є полімедіальним, і з акцентуванням на цьому, вочевидь, 
пов’язані найяскравіші приклади використання химерного ми
готіння присутності  / відсутності медіарозмаїття (і  водночас 
присутності / відсутності в ньому суб’єкта) у роботах сучасних 
українських митців. О.  Левченко відзначає, що нині змінюєть
ся передусім відчуття сцени як простору специфічної художньої 
комунікації (нетехнологічного інтерактиву), адже активізується 
не споглядальний, а комунікаційний та інтерактивний аспекти, 
тому театр має входити в постійні зони «сталкерського ризику» 
і зацікавлювати не метафорою життя, а самим життям, збереже
ним і виявленим через автентичність акторів, тому й актор за 
такого горизонту розуміння є і сам медіумом або медіатором 
смислів, що сплітають сценумережу [4]. У такому випадку вико
ристання означення театру як медіа, до якої вдається О. Левчен
ко, невипадкове. Творення просторів засобами сучасної мульти
медійності дозволяє театру розвивати потенціал осмислення меж 
людського та акцентувати на тому, що медіа не мають природних 
меж, а часом є комплексами бажань, уявлень, спрямувань, умон
тованих у культурні коди комунікації, а отже, поява в просторі 
вистави тої чи іншої медіальності означає в тому числі й відси
лання до соціальної та культурної практик комунікації. Неймо
вірним за силою експерименту прикладом осягнення потенціалу 
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нових медіа досі залишається вистава «Хозарський словник, або 
Реквієм за театром» (режисер Анна Аелксандрович), яка відбула
ся ще 2007 року в Національному центрі театрального мистецтва 
імені Леся Курбаса. На полімедіальності акцентується і у виставі 
«Але вітер» Київського театру «Дах», у якій твориться особливий 
часопростір в діалозі вітру, шумів, живих барабанів та відеопро
екцій. Яскравим зразком використання медіарозмаїття є і муль
тимедійні проекти Вірляни Ткач (режисер Ярої Мистецької гру
пи, постановниця трьох десятків вистав у театру «La MaMa») за 
поезіями Олега Лишеги, зокрема, вистава «Ворон», у якій відбу
вається діалог різних медіальностей, у тому числі й через органі
зацію простору сцени як простору мультимедійності. Особливий 
смисл у цьому видовищі має медіадіалог, що уможливлюється 
через залучення до творення мультимедійної реальності і спо
нукання глядача до актуалізації власного полімедіального дос
віду музики Алли Загайкевич, сама творчість якої є прикладом 
формування нових варіантів медіальності, руху до нових спів
відношень абстрактного / конкретного і яка, за словами дослід
ниці І. Ракунової, «моделює власний звуковий світ, заснований 
на “грі” з акустичною природою в рамках авторської концепції 
електронного звуку» [9, с. 120]. У випадку з проникнення нової 
медіальності, пов’язаної із цифровими медіа, у театральне видо
вище через музику й медіадосвід композитора постає новітній 
синтез на основі проектування сприйняття, і глядач стикається 
із конкретизуючою, проектуючою силою уяви (В. Флюссер), ха
рактерною особливістю якої є не «відступання від», а «наближен-
ня до». У  іншій виставі «1917  / 2017: Тичина, Жадан і Собаки» 
Вірляна Ткач розвиває на основі вивільнення парадоксів кому
нікації гру з різними поколіннями медіа в моменти, коли в діа
лог вступають музика бандуристановатора Юліана Китастого 
та експерименти гурту «Собаки», гра зі світлом Євгена Копйова 
і проекції Вальдемарта Клюзка. Окремим важливим нюансом 
у цій роботі є акцентування на самоідентифікації української 
культури в просторі й часі та використання інтерактивності. 

Таким чином, медіатизація більшості сфер життя соціуму 
потужно впливає на розвиток театрального мистецтва. Театр 
 завжди був і залишається територією нових антропологічних 
дос відів і експериментів, він випробовує пізнавальні можливості 
і його творців, і глядачів, а їхня зустріч у комунікації приводить 
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не лише до розгадування таємниць стосунків Я і Ти, але й до 
творення нового знання про людину. До сьогодні використання 
відеопроекцій і відеомеппінгу, впровадження елементів інтерак
тивності й мережування, звернення до потенціалу документаль
ного театру залишаються найбільш поширеними способами 
взає модії із медіа в просторі театральної вистави. Однак укра
їнські митці вдаються і до гри з парадоксами полімедіальності і 
комунікації / дискомунікації, різноманітних варіантів розкриття 
специфіки медіарозмаїття і конфліктів між різними поколіннями 
медіа, їх впливів на самоактуалізацію особистості, до того ж усе 
це веде до формування особливої медіакреативності сучасного 
українського театру. Мультимедійність формує і варіативність, 
характерну для актуальних театральних практик, які в такий 
спосіб укотре підтверджують свій власний медіальний потен
ціал і наново актуалізують свою роль у пізнанні екзистенціаль
ної специфіки, вимірів і меж людського існування. Зважаючи на 
це, перспективними ми вважаємо міждисциплінарні досліджен
ня медіакреативності та впливу медіарозмаїття на інтерактивні 
практики сучасних українських театрів і відображення в них  
самоідентифікації українства в сучасному глобалізованому і 
медіа тизованому світі. 
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Іванна Цар 
(Київ)

мовні Преференції молоді  
у сПриЙнятті інформАції

У  статті за матеріалами анкетування, проведеного серед молодих киян, 
проаналізовано, яку мову вибирає молодь для сприйняття інформації з теле
бачення, радіо, Інтернету, для перегляду фільмів та читання. З’ясовано, що 
більшість молодих киян готова сприймати інформацію українською мовою, 
проте не завжди має змогу це робити через переважання в інформаційному 
просторі російської мови.

The article is based on the polling materials, conducted among young Kyivans.  
The language, which the youth choose to receive information from television, ra
dio, the Internet, to watch films and read, is analyzed. It is revealed that the ma
jority of young Kyivans is ready to accept information in Ukrainian, but it is not 
always accessible because of the Russian language predominance in the informa
tion scope.

У  вітчизняних соціолінгвістичних дослідженнях мовної си
туації в країні та мовної поведінки громадян одним з важливих 
об’єктів аналізу є сфера мови засобів масової комунікації (С. Со
колова  [6], О. Руда  [5]). Крім мовознавців, цією проблемою ці
кавляться соціологи, політологи, журналісти та інші. Такий 
інтерес зумовлений тим, що мовне середовище ЗМК значною 
мірою впливає на загальний мовний простір як окремого міста, 
так і всієї держави, а той, зі свого боку, обумовлює мовну пове
дінку громадян. Проблема полягає в тому, що в українських реа
ліях «попит» на українську мову в суспільстві та «пропозиція» 
українськомовного продукту в ЗМК нетотожні. Аналіз мовних 
преференцій молодих киян у цій сфері чітко демонструє таку 
нетотожність. 
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Щоб з’ясувати мовні преференції молоді, ми використали 
дані 302 анкет, власноруч зібраних  2017  року з метою аналізу 
мовної поведінки молодих киян залежно від їхніх власних соці
альних характеристик та ситуації спілкування. Респонденти ві
ком 16–30 років, здебільшого з вищою освітою. Для порівняння 
скористалися 435 анкетами, зібраними в Інституті української 
мови 2013 року (тобто до Революції Гідності) – з усього масиву 
відібрано анкети молоді. Усіх опитаних розподілено на 2 групи 
залежно від того, чи вони народилися й отримали принаймні се
редню освіту в Києві, чи приїхали до нього в дорослому віці. Для 
зручності викладу далі представники першої групи фігурують як 
«корінні кияни». Зауважимо, що дослідження не претендує на 
статистичну достовірність, проте дає змогу виявити певні тен
денції в мовній поведінці молоді.

У  цій розвідці проаналізовано, яким мовам віддають пере
вагу молоді кияни, дивлячись телебачення, слухаючи радіо, шу
каючи інформацію в Інтернеті, переглядаючи фільми, читаючи 
літературу. 

37  % корінних киян вказали, що їм зручніше слухати радіо, 
дивитися телепередачі українською мовою; 48 % байдуже, 15 % 
вибрали російську. Якщо враховувати відповіді всіх киян, а  не 
лише киян за походженням, то відмінність між групами стано
вить 1–3 % на користь української мови, що може лише свідчи
ти про незначну тенденцію. Зауважимо, що кількість тих, кому 
зручніше сприймати медіа українською, на 11  % більша порів
няно з тими, які вказали, що їм найкомфортніше спілкуватися 
українською, і на 18 % більша порівняно з тими, хто спілкується 
українською в повсякденні, тобто показники пасивного вико
ристання української мови є кращими порівняно з її активним 
вжитком.

Серед киян, які в повсякденні спілкуються українською, зруч
ніше слухати радіо й дивитися телепрограми українською 78 %, 
байдуже – 22 %. Російську мову у відповідях на це питання не 
зазначив ніхто. 

Навіть серед російськомовних у побуті лише 30 % зручніше 
слухати радіо й дивитися телепрограми російською мовою; 22 % 
обирають українську, водночас значна частка тих, кому байду
же – 48 %. Більшості «гармонійних» (за їхнім власним визначен
ням) білінгвів байдуже, якою мовою слухати радіо чи дивитися 
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телевізор – 64 %; 30 % віддають перевагу українській мові, 5 % – 
російській.

Проаналізовані відповіді демонструють, що як зпоміж «гар
монійних» білінгвів, так і серед переважно російськомовних 
киян більшості байдуже, якою мовою сприймати масмедіа. Од
нак у сучасних умовах існує відмінність між бажаною мовою 
сприйняття інформації й реальною мовою радіо та телебачення.

Наприклад, за матеріалами громадського моніторингу най
рейтинговіших телеканалів (за жовтень 2016 року), представле
ного рухом «Простір свободи», частка програм українською мо
вою в телеефірі за останні роки практично не змінилася. Проте 
помітна тенденція до зростання кількості двомовних програм. 
Хоч співвідношення між повністю російськомовними й част
ково російськомовними програмами змінилося, сумарна частка 
цих програм зберігається на рівні близько 70  %  [7]. Незбалан
сованість між мовним попитом і пропозицією в медіасфері 
демонст рує й наше дослідження: у той час як телебачення «про
понує» 70  % сумарно російськомовного та білінгвального про
дукту, лише 15 % молоді зручніше сприймати його російською. 
Тож можемо припустити, що із збільшенням частки українсько
мовного теле та радіоефіру попит на теле та радіопродукцію в 
молодіжному середовищі не зменшиться. 

Варто зауважити, що, згідно з сучасними соціологічними 
дослідженнями, телебачення та радіо не є пріоритетними дже
релами інформації серед молоді. Так, опитування, проведене 
компанією Research&BrandingGroup у лютому 2017  року, по
казує, що молодь віком до 30 років віддає перевагу Інтернету, 
а  найвищий рівень довіри до телебачення спостерігається се
ред осіб пенсійного віку  [4]. Крім того, вибір телебачення чи 
Інтернету як засобу одержання інформації корелює з рівнем 
освіти споживачів. Люди з вищим рівнем освіти частіше послу
говуються Інтернетом, ніж ті, у  кого нижчий освітній статус. 
Тому можемо стверджувати, що телебачення, хоча й має ваго
мий вплив на формування мовного середовища молоді, проте 
поступається в цьому плані Інтернетові. Утім мовна поведінка 
молоді в інтернетпросторі складається не на користь україн 
ської мови.

Для пошуку інформації в Інтернеті лише українську ви
користовують 18  % респондентів, тільки російську  – 33  %. 
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Водночас найбільша кількість тих, хто вибирає для цього 
обидві мови (44 %) та англійську (поряд з українською та росій 
ською – 6 %).

З переважно українськомовних в Інтернетпросторі україн
ську використовує менше половини (43 %), обидві мови – 52 %, 
решта  – англійську. Російськомовні для пошуку інформації 
послуговуються здебільшого російською (56 %) або обома мо
вами (34  %), українською лише 8  %. З «гармонійних» білінг
вів обидві мови використовує 59 %, російську – 26 %, україн 
ську – 13 %.

 В Інтернеті немає меж між державами чи мовами. Українці 
можуть вільно заходити на іноземні сайти й використовувати 
інформацію будьякою мовою. За даними дослідження бізнес
консалтингової компанії Gemius у 2016 році, українці переваж
но відвідують сайти для отримання інформації з масмедіа, по
купок, розваг, пошуку інформації, спілкування, встановлення 
програмного забезпечення [2]. Тоді як ЗМІ певною мірою пред
ставлені українською мовою в інтернетпросторі, то у сфері 
розваг чи пошуку інформації (окрім, освіти, оскільки вона пе
реважно українськомовна і, відповідно, більшість освітніх ма
теріалів публікується в Інтернеті українською) українська мова 
значно поступається російській. За даними вебоглядачів, 79 % 
українських сайтів використовують російську мову, а в домен
ній зоні «.ua» українська мова аж на третьому місці за викорис
танням після російської та англійської  [3]. Тому закономірно, 
що за браком українськомовних джерел молоді кияни, кожно
му з яких так чи інакше притаманний певний тип білінгвізму, 
звертаються з метою отримання інформації до російськомов
них ресурсів.

Вибір мови перегляду фільмів ми проаналізували за трьома 
категоріями: 1)  радянські фільми; 2)  російські фільми; 3)  інші 
іноземні фільми. Такий розподіл зумовлений тим, що важливо 
зафіксувати не лише вибір мови для перегляду цих фільмів, а й 
ставлення до них. Варто зауважити, що чимало молодих киян 
не дивиться радянських та російських фільмів взагалі (див. 
табл. 1). Найбільше таких відповідей зафіксовано в колах моло
ді, якій комфортно спілкуватися українською мовою та обома  
мовами. 
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Таблиця 1.
Мова перегляду фільмів

мова перегляду 
радянських фільмів

мова перегляду 
російських фільмів

Усі 
опитані

Кияни  
за походженням

Усі 
опитані

Кияни за 
походженням

українська 9 % 9 % 4 % 4 %

російська 42 % 44 % 53 % 58 %

з субтитрами 1 % 1 % 1 % -

мені байдуже 25 % 27 % 15 % 15 %

я їх не дивлюся 23 % 19 % 26 % 23 %
мова перегляду інших іноземних фільмів

Усі опитані Кияни за походженням

українська 37 % 30 %
російська 15% 15 %
мова оригіналу 13 % 13 %
українська і мова оригіналу 3 % 3 %

мова оригіналу і з 
субтитрами

1 % 1 %

з субтитрами 6 % 6 %
мені байдуже 25 % 29 %

Радянські фільми. 25 % молоді, для якої найкомфортнішою є 
українська мова, вибирає мовою перегляду радянських фільмів 
українську, 34 % – російську, 25 % байдуже, якою мовою диви
тися ці фільми, а 13 % їх взагалі не дивиться. У групі мовців з 
найкомфортнішою російською 6 % вибирають мовою перегляду 
радянських фільмів українську, 54  %  – російську, 25  % байду
же, 13 % їх не дивиться. Респонденти, для яких комфортними є 
обидві мови, відповіли, що дивляться радянські фільми росій
ською – 41 %, їм байдуже – 26 %, не дивляться взагалі – 31 %. 

Російські фільми. Серед киян, для яких найкомфортнішою мо
вою є українська, однакова кількість респондентів дивиться ро
сійські фільми російською або ж не дивиться їх взагалі – по 38 % 
(див. табл. 2); 13 % назвали мовою перегляду російських фільмів 
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українську, 13 % – байдуже. Зпоміж тих, для кого найкомфорт
ніша російська мова, 81 % переглядає нею російські фільми, 12 % 
байдуже, 6 % не дивляться їх. Респонденти, для яких комфорт
ними є обидві мови, переважно дивляться російські фільми ро
сійською – 46 %, 31 % не дивиться їх взагалі, 21 % байдуже, і 2 % 
обирають мовою перегляду українську. Деякі респонденти, ви
бираючи російську як мову перегляду радянських фільмів, писа
ли коментар «мовою оригіналу».

Таблиця 2.
Мова перегляду російських фільмів  

залежно від найкомфортнішої мови

найкомфортніша мова
мова перегляду 
російських фільмів

українська російська обидві

українська 13 % - 2 %
російська 38 % 81 % 46 %
мені байдуже 13 % 12 % 21 %
я їх не дивлюся 38 % 6% 31 %

Інші іноземні фільми. Більшість опитаних з найкомфортнішою 
мовою українською вибирають її і для перегляду інших (крім ро
сійських) іноземних фільмів (56  %). Крім того, 9  % респонден
тів цієї групи вказали у відповідях українську й мову оригіналу. 
Російську обрали тільки 3  % опитаних. 6  % віддають перевагу 
пере гляду іноземних фільмів з субтитрами, 3 % – з субтитрами й 
мовою оригіналу, 13 % – байдуже.

Серед респондентів з найкомфортнішою мовою російською 
17  % назвали українську мовою перегляду іноземних фільмів, 
27 % обрали російську, 2 % – українську й російську, 13 % – мову 
оригіналу, 4 % – українську й мову оригіналу, 4 % – російську й 
мову оригіналу, 2 % – з субтитрами, 29 % – байдуже. Зауважимо, 
що в цій групі основним мотивом вибору української мови для 
перегляду іноземних фільмів став якісний український дубляж. 
Про це свідчать і коментарі у відповідях: «ну українською приколь-
ніше», «на украинском более смешно, интереснее», «иностранные 
только на украинском».
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Найбільша кількість опитаних, яким комфортно спілкувати
ся обома мовами, обрала мовою перегляду іноземних фільмів 
українську – 28 %; 21 % байдуже; 18 % вказали мову оригіналу. 
Решта відповідей розподілилася з приблизно однаковими кіль
кісними показниками: російська – 10 %, українська й російська – 
10 %, з субтитрами – 13 %. 

Отже, поява якісного українськомовного продукту на ринку 
кінопрокату сприяє зростанню попиту на іноземні фільми, адап
товані українською мовою, зокрема й серед російськомовної 
молоді. 

З  іншого боку, вибір російської мови для перегляду інозем
них фільмів може бути зумовлений тим, що молодь часто віддає 
перевагу перегляду фільмів в Інтернеті, а російськомовні сайти 
оновлюються оперативніше й пропонують повніший асорти
мент кінопродукції, ніж українськомовні.

Оскільки молодь отримала (отримує) середню й вищу освіту 
переважно українською мовою, то, відповідно, навіть російсько
мовні в побуті розуміють українську й добре вміють нею читати. 
82 % білінгвів вказали, що їм зручно читати обома мовами; решті – 
українською (18 %); винятково російську як зручний засіб читан
ня не назвав жоден з опитаних цієї групи. Це притому, що 19 % 
білінгвів вказали, що їм зручніше спілкуватися російською мовою, 
64 % – обома, а 17 % – українською. Тобто фактично всім білінг
вам зручно сприймати друковану інформацію українською мовою, 
тоді як не всім однаково комфортно спілкуватися українською.

61  % респондентів, що спілкуються в побуті українською, 
зручно нею читати; 35 % – зручно читати обома мовами, 4 % – 
російською. Лише 34 % російськомовних вказали, що їм зручно 
читати тільки російською; 52 % – обома мовами, 14 % – україн
ською. Навіть 20 % російськомовних, які зберігають мовну стій
кість у повсякденній комунікації, вказали, що їм зручно читати 
обома мовами. Таким чином, мовна ситуація в Києві у сфері кни
годрукування та періодики, де переважає російська мова, є па
радоксальною й невмотивованою, адже серед молоді винятково 
російською зручно читати тільки 4 % українськомовних і 34 % ро
сійськомовних. Згідно з отриманими результатами, припускаємо, 
що збільшення кількості українськомовних видань не спричи
нить незручностей в колах молоді, а сприятиме збільшенню кіль
кості тих, хто принаймні пасивно володіє українською мовою. 
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Щоб виявити динаміку мовних преференцій молоді в ЗМІ, ми 
порівняли дані, отримані в 2017 році, з результатами соціолінг
вістичного опитування 2012 – 2013 років. Порівняльний аналіз 
показав, що, незважаючи на домінування в активному вжитку 
двомовного та російськомовного спілкування, помітні певні 
зміни в пасивному використанні української та російської мов, 
зокрема збільшення (приблизно на 10 %) частки молодих киян, 
яким зручно сприймати інформацію українською мовою, що від
бувається здебільшого за рахунок зменшення кількості тих, кому 
байдуже, якою мовою послуговуватися в цій сфері (див. рис. 1, 2) 
або хто взагалі не відповів на питання (4 % у 2013 році не відпо
віли на питання про зручну мову читання).
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Рис. 1. Мова, якою зручно  Рис. 2. Мова, якою зручно читати
 слухати радіо, дивитися 
 телебачення

Так, якщо у 2013 році 25 % респондентів вказали, що їм зручно 
слухати радіо, дивитися телебачення українською, то в 2017 році 
таких уже 35 %, натомість зменшилася кількість тих, кому зручно 
використовувати російську (з 17 % до 15 %), та тих, кому байду
же (з 58 % до 48 %). Схожа тенденція й у випадку з мовою, якою 
зручно читати: у 2013 році лише 18 % опитаних вказали, що їм 
зручно читати українською, а в 2017 році – 27 %; дещо збільши
лася й кількість тих, кому зручно читати російською – з 10 % до 
15 %, водночас стало менше тих, кому байдуже – з 68 % до 58 %.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



573

Отже, результати дослідження показують, що в українсько
му молодіжному середовищі фактично немає спротиву розши
ренню функціонування української мови в медіа сфері. Молодь 
вільно володіє і російською, і  українською мовами й за умови 
наявності українськомовного середовища готова сприймати ін
формацію українською. Тож будьяка гостра критика щодо роз
ширення функціонування української мови на радіо, телебачен
ні тощо є безпідставною й штучно створеною з маніпулятивною 
метою. Навпаки, наявність якісного й цікавого для молоді про
дукту може заохотити її до споживання інформації саме україн
ською мовою.
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Діана Дзюба 
(Київ)  

осоБливості суЧАсної індустрії телеБАЧення 
тА інтерПретАція реАльності

Чим різноманітнішими ставали технічні можливості телебачення і шир
шою палітра телевізійних форм, тим складнішими були відносини дійснос
ті та її існування в екранній реальності. Особливо зараз, коли технологія 
виробництва телевізійного контенту і психологія телеперегляду постійно 
змінюється. 

The more diverse the technical possibilities of television and the wider palette of 
television forms have become, the more complex are the relations of actuality and its 
existence in the screen reality. Especially now, when the technology of television con
tent production and the psychology of television waching are changing constantly.

У телебачення та реальності особливі відносини. Чимдалі різ
номанітнішими стають технічні можливості телебачення і шир
шою палітра телевізійних форм, тим складнішими є відносини 
дійсності та її існування в екранній реальності. Особливо в епо
ху найновіших технологічних можливостей, які трансформува
ли звичну форму існування телебачення як потоку інформації і 
образів, коли стрімко змінюється і технологія телевиробництва, 
і психологія глядацького телеперегляду.

Процес інтерпретації реальності на телебаченні одночасно 
може функціонувати і як особливий вид мистецької креативної 
практики, і як засіб масової комунікації, тобто як масмедіа.

У статті пропонується розглянути телебачення як специфіч
ний інструмент інтерпретації реальності, яка здійснюється під 
впливом як соціокультурних, так і індустріальних факторів.

Сьогочасне суспільство визначається як глобалізоване, ін
формаційне, медійне суспільство. У  всіх цих визначеннях ва
гомою часткою є процес поширення інформації. Тут доречно 
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 торк нутися питання близьких, але не тотожних понять: мас
медіа та ЗМІ (засоби масової інформації). Масмедіа – посеред
ник у комунікації, ЗМІ  – засіб розповсюдження інформації. 
У цьому контексті «різниця між ЗМІ та медіа – це різниця між 
постановкою балету на сцені й хороводом, до якого може при
єднатися  кожен» [7].

Телебачення  – наймасовіше медіа сучасності. Навіть світова 
мережа Інтернет допоки не досягла масштабів охоплення теле
візійним сигналом. Використовуючи соціологічні дані, можна 
сказати, що для 58 % українців головним джерелом інформації в 
Україні як і раніше залишається телебачення, а отже, саме воно 
багато в чому визначає і формує сучасну медіареальність (за ре
зультатами опитування Research & Branding Group, 2017 рік) [9].

Завдяки новітнім технологіям, які значною мірою змінили 
способи створення екранного зображення і звука, визначення 
естетики телевізійної достовірності вже не є настільки однознач
ним, оскільки використання нової знімальної техніки і цифрових 
технологій здатне, з одного боку, робити зображення реального 
об’єкта виразнішим, ніж у дійсності, а з іншого – створювати на 
екрані неіснуючу реальність [5].

І тому науковим дослідникам на часі обговорювати вірту-
альну (Virtual Reality – VR) і доповнену (Augmented Reality – AR) 
реальності, які вже проникли в безліч сфер життя та активно 
залучаються до різних видів мистецтв (музеї, література, музи
ка, кіно, телебачення). Більшає кількість митців, які створюють 
предмети мистецтва одночасно у двох реальностях: звичайній і 
доповненій, що дозволяє інтерпретувати їх порізному.

І  спеціалісти медіасфери (журналісти, режисери, продюсери 
та ін.) виступають вже не просто трансляторами повідомлень, 
а й творцями загальнозначущих смислів. Телебачення не подає 
фрагмент реальності, а радше виробляє чи конструює його. Ре
альність не існує в об’єктивності емпіризму, реальність є про
дуктом дискурсу. Телевізійна камера або мікрофон не фіксу
ють реальність, а  кодують її. Кодування надає реальності сенс 
(зміст), який є ідеологічним. Репрезентоване є ідеологією, а  не 
реаль ністю [8].

Флагмани чотирьох українських медіахолдінгів (телеканали 
«Україна», 1+1, СТБ, Новий канал, ICTV, Інтер) – не просто роз
повсюджувачі інформації за допомогою технічних засобів, вони 
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регулятори процесу повсякденної практики збору, обробки й 
поширення повідомлень задля установки порядку денного для 
країни в цілому і кожного телеглядача окремо. Відбувається не 
просто трансляція інформації, а зразків культури, які формують 
сучасне суспільство. 

Латинське medium (той, що знаходиться в середині), яке дало 
назву терміну «медіа», дозволяє висвітлити в медіа ідею посеред
ництва. Це значить він не є тим, чиїм посередником виступає, 
але водночас представляє (заміщає) того, чиїм посередником є. 
Його реальність в тому, щоб бути не реальним, а бути видимістю 
реальності. Глядачі, часто приймають телевізійну реальність за 
справжню, а події, які потрапляють у фокус уваги ТВ, – за дійсно 
важливі.

Не відчуваючи підміни емпіричної дійсності пропонованої 
медіареальністю, аудиторія орієнтується багато в чому не на 
саму реальність, а на її телевізійну інтерпретацію. Ця інтерпре
тація, що формує образ події або проблеми, стає важливіше того, 
що відбувається в реальності, а висвітлення подій – важливіше 
самих подій. Найчастіше будьяке явище дійсності, незалеж
но від свого масштабу, може стати посправжньому помітним, 
тільки якщо потрапить на телеекран і в силу цього придбає по
літичну значимість. І навпаки, навіть велика подія, якщо воно не 
помічено ТВ, може не справити ніякого ефекту.

Новий тип соціокультурного простору  – медіареальність  – 
став результатом функціонування медіакультури, яка виявилась 
не просто середовищем інформаційної та масової культури, а на
багато ширшим і вагомішим соціокультурним явищем.

Звісно, медіареальність є реальністю штучно створеною, але, 
тим не менше вона є такою, що стає в даний час все більш вагомою 
в реальному житті сучасного суспільства. Очевидним є і зворот
ній хід: в процесі освоєння людиною медійного простору,буденна 
реальність все активніше запозичує риси медіареальності.

Одним з перших дослідників медіареальності був німецький 
теоретик Ніклас Луман, який виявляв її подвійний характер. 
Перша, за його визначенням, це «реальна реальність». Вона бу
дується на теорії соціальної комунікації, яка є не тільки актом 
відправки повідомлення і не його змісту як такого. Н. Луман від
значає триєдність інформації (змісту), повідомлення (передачі 
змісту) і розуміння повідомлення адресатом. 
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Друга реальність конструюється із самих медіа, але водночас 
їй надається самостійний статус (подія, про яку вже розповіли, 
передається знову вже як нове повідомлення). Тобто у масмедіа 
немає доступу до іншої реальності, крім тієї, яку вони самі ж і 
конструюють. На цьому рівні можливе стирання кордонів між 
розумінням світу яким він є насправді, і  тим, як він виглядає, 
наприклад, на екрані телевізора. У цьому виявляється створення 
засобами масмедіа особливої ілюзії, яка для інших виглядає як 
реальність.

Тож, на думку Н. Лумана, медіа, що володіють власною скон
струйованою реальністю, здатні контролювати й визначати зна
чимість інформації. Це мінірамка, що окреслює певний шматок 
інформаційного поля, вихоплений з простору і відокремлений 
від нього, – стверджував дослідник у відомій праці «Реальність 
масмедіа» [3].

Окремі аспекти медіареальності розглядаються в працях 
Ж. Бод ріяра, П. Верільо, Ж. Дельоза, Ж. Дерріди, М. Маклюена, 
Н. Лумана, М. Фуко, В. Конєва, О. Кузнєцової, С. Лішаєва, Є. Нім, 
О. Петровської, В. Савчука. Проблеми медіареальності та медіа
тизації соціокультурного простору поглиблено розробляються в 
працях українських дослідників, зокрема В.  Головей, М.  Журби, 
Н. Зражевської, В. Ільганаєвої, В. Ісаєва, Т. Лугуценко, М. Мазорен
ко, Д. Петренка, Б. Потятинника, Л. Стародубцевої, Г. Чміль та ін.

Найважливіший висновок більшості досліджень: на сучасно
му етапі соціокультурний простір реалізується у вимірі медіа
реальності.

Сучасні вітчизняні дослідники медіареальності розрізняють 
декілька середовищ, що утворюють нові умови суспільного жит
тя. Це, зокрема:

● техносфера, яка побудована на інформаційномереже
вих магістралях та мультимедійних технологіях;

● семіосфера, що обіймає будьякі потоки інформації, ко
мунікаційні предмети, складає обіг структурованої інформа
ції, формалізованих знань і формує середовище смислів, що 
забезпечують розуміння та взаєморозуміння діючих суб’єктів 
суспільства;

● сфера діяльності, яка об’єднує комунікаційні структури, 
що їх організують й управляють, створюють їх споживання та 
впливають на стан соціального інтелекту [1. с. 35].
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Бурхливий розвиток технологій загострило проблему залеж
ності медіареальності від віртуальної реальності (VR) і кібер
простору. Не зупиняючись детально на цій проблематиці, варто 
відзначити, що поняття віртуальної реальності вперше з’явилося 
в 70х роках ХХ ст., а сучасне його визначення пов’язують у тому 
числі і з медіареальністю, а саме як «моделювання якоїсь мож
ливої реальності за допомогою високих технологій, таких як 
комп’ютерна техніка і, ширше, вся сфера масмедіа» [2, с. 3].

До речі, окремі дослідники (О. Кузнєцова, С. Уразова) вислов
люють думку (досить суперечливу хоча й небезпідставну), що 
становлення медіареальності як соціокультурного феномену по
чалося з появою телебачення.

Ще в 90х роках минулого століття медіадослідник В. Михал
кович, аналізуючи феномен телебачення, зазначає, що історичне 
значення телебачення в тому, що «воно перетворило взаємини 
людини з реальністю» [4, c. 10]. 

З  позицій сьогодення можемо зробити уточнення: науково
технічна революція змінила ставлення людини з реальністю, 
а  проникнення телебачення в кожен будинок, в  повсякденне 
життя людей, стало значущим етапом в цьому процесі. Ми є 
свідками як в умовах сучасної медіареальності виникають нові 
(віртуальні) спільноти. Долаючи простір і час, вони зближують 
людей із найвіддаленіших куточків земної кулі. Яскравим при
кладом таких процесів є сучасні соціальні мережі.

Реальність, яку створюють масмедіа, зокрема телебачення, 
існує в різноманітних формах медіатекстів (творах медіакульту
ри). Це набір символів і знаків, які складають повідомлення, що 
викладене в будьякому вигляді і жанрі медіа (у пресі – стаття, 
у кінематографі – фільм, на телебаченні – реалітішоу, відеокліп, 
серіал тощо). 

Телебачення як мистецька практика. Традиційне мистец
тво, віддзеркалюючи світ в художніх образах, не претендувала на 
те, щоб «його образи приймалися за реальність». Різні види мис
тецтва в різні епохи могли з більшою або меншою мірою подіб
ності імітувати реальність, тим більше, що умовність в мистец тві 
цінувалася не менше високо, ніж життєподібність.

Докорінно ситуація змінилася на зламі XIX–ХХ ст., коли тех
нічні засоби фіксації реальності (фотографія, грамофонна запис, 
радіо і кіно) створили у людства ілюзію того, що воно може під
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порядкувати собі простір і час. Фотографія «зупинила мить», 
фіксуючи момент реальності. А в основу естетики кінематогра
фа, який відкрив еру екранної культури, ліг «ефект реальності та 
достовірності». Потім цей ефект «був ще більш посилений при 
появі телебачення, яке не без підстави сприймалося як бачення 
на відстані зновутаки того ж самого, цілісного, нерозчленовано
го шматка реальності – шматка, не переробленої і не підданого 
ніяким специфічним маніпуляціям, крім чисто технічного пере
носу на більшменш віддалене відстань від місця дії до екранів 
телевізійних приймачів» [6, c. 10]

Відомо, що телебачення змушене було пройти кілька етапів, 
перш ніж «картинка» на екрані телевізора стала такою, якою ми 
бачимо її сьогодні.

Перший телевізійний екран був розміром не більше сірникової 
коробки. Сьогодні рішуче наступає цифрове телебачення високої 
чіткості і постійно поліпшуються колірні і інші параметри зобра
ження. Сучасна знімальна техніка допомагає виконанню творчого 
завдання. Навіть в екстремальних умовах професійні оператори  
завдяки новітній техніці, яка допомагає плавно знімати в русі, 
(квадро коптери, камери типу GoPro, стабілізуючі пристосування 
та ін.), отримують виразні кадри, зняті з повітря, під водою, на швид
кості. Більш того, в структуру телевізійних програм тепер все час
тіше включаються кадри з використанням комп’ютерної графіки, 
анімації 3D, використовується поєднання реального і віртуального, 
поліекран, хромакей та інші досягнення дигітальних технологій. 

Проблема реальності на телебаченні або іншими словами пи
тання про ступінь достовірності того, що бачить глядач на теле
візійному екрані, з’явився ще на світанку телебачення. Роздуми 
на цю тему розпочаті ще теоретиками кіно, серед яких Д. Вертов, 
Е. Шуб, С. Дробашенко, Л. Рошаль, і тривають до теперішнього 
часу: Л. Джулай, Л. Малькова, Г. Прожіко та ін. З цього ж почав ви
вчення телебачення С. Ейзенштейн, який  був у захваті від «дива 
телебачення». Слідом за ними про «феномен достовірності» теле
бачення говорили Е. Багіров, В. Вільчек та ін., про його особливі 
відносини з реальністю – А. Вартанов, В. Михалкович та ін.

Згодом телебачення сформувалося як індустрія, яку стали ви
вчати здебільшого з точки зору умов виробництва, а не законів 
мистецтва. Постійно і активно ведуться дослідження аудиторії, 
особливостей сприйняття тих чи інших телевізійних програм. 
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Це допомагає практикам ТВ точніше виконувати комерційне 
 завдання: мінімум витрат, максимум рейтингів. А  ось дослі
дження телебачення як виду екранного мистецтва, яке має свою 
си стему жанрів і типологію творів, свою специфіку художньої 
мови, на жаль, практично не ведуться. 

Про інтерпретацію реальності можна говорити як стосовно 
конкретного телеканалу, так і телебачення в цілому. Процес тлу
мачення реальності відбувається як в рамках оригінальних ав
торських передач, так і в форматних циклових програмах. 

Серед типів сучасного телевізійного продукту найцікавішим, 
з огляду на обрану тему статті, є реалітішоу. Вони настільки міц
но й надовго зайняли вагоме місце в культурному середовищі, 
що час їх панування навіть визначають як «постдокументарі» 
(пост – документальна) культура.

Корпус програм, об’єднаних в окрему групу під загальною 
назвою «реаліті», надзвичайно різноплановий і різноманітний. 
У жанровій площині реалітішоу розташоване на прикордонних 
територіях між інформацією та розважальними програмами, до
кументалістикою і драмою. Від початку визначення «реальне те
лебачення» використовувалося як категорія для позиціонування 
в програмі телеканалу популярних передач, де камера докумен
тально фіксувала те, що відбувалося в реальному житті (напри
клад чергування поліцейських містом).

Реалітішоу  – найпопулярніший сегмент телевізійного кон
тенту, особливо в Україні, де в телеефірі було показано декілька 
десятків різноманітних реалітішоу. Особливо популярними в 
національному телепросторі є реалітішоу про стосунки «Міняю 
жінку», «Одруження наосліп», шоу вдосконалення» Зважені та 
щасливі», «Від пацанки до панянки» та всілякі талантшоу «Го
лос країни», «Голос. Діти», «Х фактор», «Танцюють всі!» та інші) 

Більшість з них  – форматні і українські медіапрофі вже на
вчилися їх адаптувати з урахуванням специфіки національного 
телеперегляду, психології вітчизняного глядача. Для форматної 
програми телевізійна реальність є картина дійсності, обумовлена 
форматом програми. Формат визначає не тільки процес створен
ня програми, з його допомогою творці передачі намагаються керу
вати процесом сприйняття видовища якомога ширшої аудиторії. 

Отже, телевізійна реальність складається з елементів соціаль
них, політичних і культурних міфів, які впливають на культуру 
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суспільства. Отримуючи екранне втілення, міфотворча теле
візійна реальність впливає на процес формування загальнона
ціональної картини світу, а в деяких випадках на уявлення про 
життя світового співтовариства в цілому.

Телевізійна реальність приваблює глядачів не її життєподіб
ністю, а, швидше, відповідністю панівним в суспільстві смакам, 
які частково формуються тим же телебаченням. 

В основі цих смаків лежать зразки масової культури, інтер
претовані в другій половині ХХ ст. культурою постмодернізму. 
Однак вплив на них чинять і індивідуальні смаки керівництва 
каналу, і державна ідеологія, і політичне замовлення. Телереаль
ність конкретного телеканалу детермінується ідеологією каналу 
(медіабренд телеканалу), який формується з урахуванням охоп
лення аудиторії з метою комерційної успішності каналу, а про
являється в програмній політиці каналу.

Телевізійна реальність дає глядачам уявлення про простір і 
час, про схему відносин між об’єктами, про набір формул поряд
ку, системі правил, які керують світом. 

Специфіка інтерпретації реальності телебаченням обумов
лена не тільки демонстрацією медіареальності на екрані, завдя
ки чому телебачення опинилося серед екранних мистецтв, а  й 
теле візійною технологією, яка постійно змінюється і вдоскона
люється, умовами виробництва телевізійного контенту, місцем 
телебачення в сучасній медіа системі, а також домінуючою в той 
чи інший період ідеологією і суспільною свідомістю. Реалітішоу, 
яке за своєю природою і сутністю покликане фіксувати перебіг 
повсякденності, поводиться з нею за законами драматичного та 
театрального мистецтва, перетворюючи цю повсякденну реаль
ність у предмет зображення і розігрування. Засилля форматних 
програм на телебаченні обумовлено крім комерційних чинників 
у тому числі й тим, що формат є способом структурування ре
альності, засобом її впізнання та усвідомлення глядачами.
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