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Розділ 4. 

ПОСТАТЬ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЧНОГО 

МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ 

 

Персоналії в історії української освіти: український народний 

танець через призму творчості Василя Верховинця (А. Дем’янчук)
1
 

 

Проблемні питання нівелювання унікальних особливостей 

традиційної національної культури народів світу в умовах суспільної 

глобалізації та транс націоналізації неодноразово порушувалися на 

форумах світових міжнародних організацій. Серед культурно-мистецьких 

надбань українського народу народний танець, який характеризується 

невичерпним багатством тем і сюжетів, посідає визначне місце.  

Збереження традицій українського народного танцю та становлення 

професійної школи української народно-сценічної хореографії в 

культурній спадщині України належить Василю Верховинцю
2
 (справжнє 

прізвище Костів, 1880–1938 роки) – визначному українському хореографу, 

основоположнику української хореографічної освіти першої половини ХХ 

століття. Його копітка титанічна праця охоплювала неймовірно широкий 

спектр діяльності – від науково-дослідної, етнографічної, фольклорної, 

режисерсько-постановочної, балетмейстерської та педагогічної діяльності 

тощо. 

                                                             
1 За матеріалами публікації: Дем’янчук А. Персоналії в історії української освіти: 

український народний танець через призму творчості Василя Верховинця / А. Дем’янчук 

// Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матер. VІ Міжн. електронної 

наук.-практ.конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 14–15 березня 2019 року) / За заг. ред. 

Т. Мартинюк, Н. Ігнатенко. – Мелітополь : Поліграфічний центр «Люкс», 2019. – С. 38–

43. 

2 Василь Костів обрав свій псевдонім – Верховинець за порадою видатного 
українського артиста Миколи Тобілевича (Садовського). 
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В. Верховинець створював нові професійні постановки із записаних 

українських танців не тільки зберіг глибинну суть і національну духовність 

українського танцю поєднаного із національним костюмом та фольклором, 

але й створив нові високопрофесійні твори. Значний вплив на формування 

духовного та патріотичного світогляду мала постава батьків – Миколи та 

Марії Костівих. Відомо, що його батько збирав і записував українські 

народні пісні, давні легенди, обряди та інший фольклорний матеріал, 

очолював сільський хор односельців, організовував тематичні концерти 

української пісні та поезії в Старому Мізуні та навколишніх селах. Мати 

Марія маючи чудовий голос часто співала Василькові українські народні 

пісні [9, с. 461]. Батьки навчили сина любові до Бога, рідного краю та 

ближнього. Прикладом можуть слугувати слова його учня Степана 

Янківського, який згадує: «Діти бідних часто приходили до школи голодні. 

Василь Миколайович піде в місто, купить чорного хліба, по кусневі дасть, 

а тоді питає урок»
 
[6, с. 10]. 

У навчально-виховний процес В. Верховинець впроваджував 

кращі традиції української народної творчості. Йому було дуже боляче, 

що багатий ігровий матеріал, створений і породжений народною 

фантазією, поступово забувається і безслідно гине, ніким не записаний і 

не впорядкований [6, с. 14]. Тому з ентузіазмом розпочав велику 

етнографічно-дослідницьку роботу: здійснив перші спроби запису, 

досліджував український пісенний, танцювальний, ігровий фольклор. В 

галицьких школах керував великими учнівськими хорами, до репертуару 

яких включав обробки українських народних пісень з елементами 

народної хореографії. Організував і здійснив велику кількість 

театральних постановок у Калуському повіті. 

Розкриттю акторського таланту В. Верховинця сприяла творча 

співпраця з видатним українським артистом Миколою Тобілевичем 

(Садовським) та іншими видатними митцями, зокрема, корифеями 
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української сцени: Г. Борисоглібською, М. Заньковецькою, 

І. Мар’яненком, С. Паньківським, О. Полянською. У хореографічних 

постановках намагався передати справжній національний колорит та 

духовність українського народного танцю. Про успішність цих 

постановок, зокрема, гуцульського танцю «Аркан» поставленому в опері 

С. Монюшка «Галька» свідчать рядки у статті на театральний сезон 

1909–1910 років: «...Як велику заслугу театру Садовського треба 

зазначити постановку опери «Галька». Ця спроба постановки серйозної 

опери на сцені українського театру вдалася, звичайно, якнайкраще з 

вокального і сценічного боку, а деякі місця, як, наприклад, танець 

«Аркан», були просто блискучі» [4, с. 17]. 

Під час гастрольних подорожей В. Верховинець вивчає побут і 

творчість українського народу в селах Галичини, Київщини, 

Полтавщини, Херсонщини, Поділля тощо. Але з прикрістю зазначав: 

«Виводяться по селах стародавні обряди народні з їх культом, гине 

стародавня пісня. Коли захочемо що-небудь записати, треба поїхати в 

глухі закутки, в такі села, де нове теперішнє життя не пустило свого 

коріння, де нема фабрик, або залізної дороги, де ще не заведено по 

церквах чотириголосного співу, або де сільська інтелігенція чи 

властителі сіл самі старовиною цікавляться, її люблять і піддержують» 

[2, с. 71]. Під керівництвом М. Лисенка здійснює ґрунтовну науково-

дослідну працю, записуючи і  обробляючи великий етнографічний та 

фольклорний матеріал. 

Досліджуючи обрядовий і пісенний фольклор В. Верховинець 

глибоко вивчав український народний танець, збираючи і записуючи по 

селах автентичний хореографічний матеріал. Написав першу наукову 

працю «Українське весілля» (1912), що є повним записом народного 

весільного обряду з музичним додатком (понад сто сорок мелодій). Цей 

запис, зокрема, відзначає редактор «Етнографічного збірника товариства 
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імені Т. Шевченка» [2, с. 71]. Продовживши науково-творчу роботу 

написав фундаментальну теоретичну працю в галузі хореографії «Теорія 

українського народного танцю» (1919) [3], у якій уперше в Україні 

систематизував й узагальнив творчі здобутки української нації в царині 

хореографічного мистецтва, розробив методику навчання. Їй дали високу 

оцінку видатні українські балетмейстери – П. Вірський, В. Вронський, 

Н. Скорульська, Г. Березова тощо [8, с. 10; 9, с. 467]. 

На українській сцені цього періоду набули поширення негативні 

«вульгаризаторські» тенденції, за якими народне танцювальне мистецтво 

подавалось окремими «митцями» і цілими трупами в спотвореному, 

далекому від першоджерела вигляді. В. Верховинець прагнув захистити 

народний танець від усього того, що могло б його змінити чи 

спотворити. Зокрема. він писав: «Тут треба нагадати той самий момент, 

який породив цю вульгаризацію, а історія її не сьогоднішня: на Україні, 

особливо, коли була одна тільки трупа Старицького, а далі Садовського 

та Заньковецької, тоді п’єси йшли зразково. Кожна мистецька ділянка в 

тих театрах – і пісня, і танок, живе слово, костюм, грим – мали своє 

місце, свою міру, одне одного не переважаючи, одне з другим 

гармоніюючи. Але ж у сім’ї не без виродка. Були артисти, які слідкували 

за тим, яка з п’єс більше подобається, більш «хлібна», і тоді 

помножилося труп, що почали наполягати на танці та накопичуванні 

пісень де треба і де не треба. Почалась так звана «малоросійщина», та 

така, що запанувала по всьому просторі колишньої Росії, така, що іноді 

важко було з нею конкурувати першорядному українському театру. В 

чому ж саме вона виявилась в дореволюційному театрі? За винятком 

трупи Садовського, в інших трупах все зводилося до смішного. І сміх, і 

плач були обернені на дикий безглуздий регіт та неправдоподібне 

ревіння. Костюм – величезний вінок на голові, з безліччю стьожок, буси 

замість намиста, півпуда стеклярусу, нашитого на вбрання, все це не 
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мало нічого спільного з тим народним костюмом, який ми завжди 

можемо бачити чи то на селі, чи в кожному першому-ліпшому музеї. 

Танок, не танок, а циркова акробатика. Пісня не пісня, а один крик, 

галасування та вигуки. От така «малоросійщина» подекуди збереглася і 

до наших часів. Але коли раніше не було української преси, то наші 

«малоросіянці» могли собі спокійно грошики нагромаджувати та ще й 

помагати царатові висміювати українське мистецтво, всю українську 

націю» [4, с. 19]. В. Верховинець називав цих псевдо артистів 

«пародистами та імітаторами українського народного танцю, 

препоганими його копіїстами і тими фальшивими проповідниками, що 

нехтують і топчуть ногами танцювальне мистецтво» [3, с. 120].  

Для подолання цих негативних тенденцій та розвитку 

національної хореографії, В. Верховинець здійснив новаторське 

доповнення до другого видання підручника (1920), розробив 

репертуарно-методичний посібник «Весняночка» (1924) [1] у якому 

подані обробка і систематизація пісенного та ігрового матеріалу, 

написання авторських музичних творів. Відомий музикознавець і 

фольклорист професор М. Грінченко в статті «Музична робота з дітьми», 

що була опублікована в 1926 році в «Музичній газеті», зазначив: «Для 

молодого керівника дитячими групами це єдиний, найбільш свіжий і 

найбільш повний матеріал, іншого зараз на нашому ринкові нема» [6, 

с. 8]. В Полтавському інституті народної освіти створив жіночий 

театралізований хоровий ансамбль «Жінхоранс» (1930 році) ставши 

основоположником нового мистецького жанру – театралізованої пісні. 

Репертуарну основу колективу становили фольклорні пісенні, 

хореографічні, ігрові зразки, зокрема, українські пісні «Сиділа на 

колодці», «Ой чия то хата біла», «Ой дівчина по гриби ходила», «Очерет 

лугом гуде», українські танці «Василиха», «Шевчик», «Віз», «Журавель» 

[4, с. 27], народні ігри і хороводи «Мак», «Шум», «Кривий танок», 
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«Кроковеє колесо» [1, с. 190]. 

В. Верховинець мріяв про створення українського балету, 

усвідомлюючи епохально-культурну значущість цієї знаменної події. У 

«Теорії українського народного танцю» він писав: «Наш балет, якщо 

йому судилося коли-небудь народитись, мусить бути народним, 

своєрідним, а таким він стане тоді, коли в нього увіллється багатство 

народного танцю з його мальовничими фігурами й широкою, нічим не 

обмеженою фантазією думок і коли він буде перейнятий духом веселих 

танцювальних пісень, повних кипучості, енергії, бадьорості та 

невимушеної щирої розваги справжнього народного життя» [3, с. 124]. Ці 

випереджаючі час ідеї реалізувались у новаторській співпраці 

В. Верховинця з головним балетмейстером Харківського оперного театру 

В. Литвиненком з постановки першого українського балету «Пан 

Каньовський» (музика М. Вериківського) (1930). Прем’єра спектаклю 

«Пан Каньовський» відбулась у Харкові 19 квітня 1931 року. За 

свідченням першої виконавиці партії Бондарівни Валентини Дуленко, під 

час роботи над спектаклем В. Верховинець «…багато не говорив, а 

більше показував різні елементи народного танцю, пояснював, як їх слід 

виконувати… Василь Миколайович постійно підкреслював, що в 

народному танці все повинно співати – голова, руки, ноги, плечі, а 

головне – душа. Танець – це щось внутрішнє, і, якщо він не живе у 

виконавці, то це буде лише набір танцювальних рухів» [4, с. 28].  

Завдяки знань українського фольклору, педагогічній і 

хореографічній майстерності В. Верховинця «в балетному мистецтві 

України прозвучало нове слово: на основі українського народного танцю, 

технічно збагаченого і, певною мірою, зближеного з класичним, 

народився спектакль, за прикладом якого потім були створені “Лілея” 

К. Данькевича, “Лісова пісня” М. Скорульського, “Маруся Богуславка” 

А. Свєчникова та інші національні балетні вистави» [5, с. 41].  
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Важливим етапом у творчості педагога став виступ танцювальної 

групи від України на Першому міжнародному фестивалі народного 

танцю в Лондоні у «Альберт-холі». Українські танцюристи отримали 

першу премію фестивалю, золоту медаль і високу оцінку європейських 

спеціалістів і критиків. Про цей виступ лондонська газета «Таймс» від 18 

липня 1935 року писала: «Все це було новим для нас. (…) танцюристи з 

України виконували «Гопак» із такою професіональною майстерністю, 

що сколихнули публіку, розпалили її ентузіазм... Ми побачили, який 

прямий вплив мають народні танці на балет, хоча, незважаючи на 

віртуозність, це, по суті, були чисто народні танці...» [4, с. 31]. 

Хореографічна спадщина В. Верховинця була впроваджена 

П. Вірським у створеному 1937 році Державному ансамблю танцю 

України – послідовнику хореографічної школи та ідей педагога [7, с. 11–

12]. 

Наукова і мистецька спадщина В. Верховинця має надзвичайно 

велике значення для подальшого розвитку української культури. 

Вагомим внеском у вивчення хореографічної спадщини В. Верховинця 

слід вважати наукові публікації і дисертаційне дослідження Ярослава 

Верховинця на тему «В. М. Верховинець – хореограф. Творчий метод» у 

якій систематизовано й узагальнено теоретичні і практичні здобутки 

відомого хореографа [10, с. 50]. 
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Розділ 5. 

СУЧАСНИЙ ПОЛІЖАНРОВИЙ ДИСКУРС ХОРЕОГРАФІЧНОГО 

МИСТЕЦТВА 

 

Роль образотворчого мистецтва в оформленні балетних постановок 

(А. Дем’янчук)
3
 

 

Творчість невіддільна від людської культури, її призначення – вище 

духовне буття, в якому фарби, звуки і слова стають засобами мовлення 

духа. У своїй глибинній сутності будь-який різновид мистецтва є 

релігійною дійсністю, бо рідко коли, а радше ніколи, той, хто 

«доторкнувся» до твору, залишається «нейтральним». Можна навіть 

                                                             
3 За матеріалами публікації. Дем’янчук А. Роль образотворчого мистецтва в 

оформленні балетних постановок / А. Дем’янчук // Молодий вчений : науковий журнал. 
– Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2018. – Вип. № 7 (59). – С. 19–23.  
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сказати, що будь-який витвір є свого роду деревом пізнання... Річ лише у 

тім: добра чи зла? [15, с. 129]. Тут доцільно пригадати історію 

британського маляра Обрія Бердслі
4
, який, вмираючи у віці 26 років від 

туберкульозу, написав до видавця свого альбому: «Благаю знищ всі 

примірники «Лісістрати
5
» та інші розпусні малюнки… Пишу зі смертного 

ложа». Зверху його листа був напис «Христос нам Господь і Суддя» [15, 

с. 131]. Цей художник зрозумів, що його малюнки можуть стати комусь 

каменем спотикання. «На жаль, в сучасному гедоністичному світі під 

удари бубна і струни електронних гітар звершується кривавий танок 

смерті, подібний до того, який виводила дочка Іродіяди на просьбу Ірода, 

що коштував голови найбільшого серед народжених від жінок – Івана 

Хрестителя (…). І тоді те, що покликане підносити людину і прославляти 

Творця, не виконує свого призначення, не є мистецтвом, а 

псевдомистецтвом…»
 
– написала львівська поетеса Наталія Назар [15, 

с. 131]. 

Отже, покликання мистецтва і митця полягає у служінні добру, 

правді і красі. Це значною мірою стосується мистецтва сценографії, яка є 

невід’ємною складовою хореографічного твору. Зауважимо, що 

хореографічний образ твору поєднує у собі просторові (образотворчі) й 

часові (музичні) мистецтва з використанням новітніх (цифрових) 

технологій, надзвичайно сильно впливає на глядача, викликаючи незабутні 

враження, які подекуди залишаються у пам’яті на все життя. 

Хореографічний твір – це синтез творчості композитора, сценографа та 

                                                             
4 Обрі Вінсент Бердслі (англ. Aubrey Vincent Beardsley) (21 серпня 1872, Брайтон, 

графство Сассекс, Сполучене Королівство – 16 березня 1898, Мантон, Франція) – 
британський художник, графік, ілюстратор, поет, представник англійського естетизму і 
модерну 90-х рр. ХХ століття. 

5 «Лісістрата» – п’єса Арістофана, 411 р. до н. е. Ця комедія була поставлена на 
Ленеях 411 р. до н. е. під ім'ям Каллістрата. Назва твору походить від головної дійової 
особи Лісістрати. 



Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс).              

Колективна монографія 
 

балетмейстера, а його мистецький рівень прямо пропорційно залежить від 

їхнього таланту. 

Створення нового в мистецтві хореографії, так як і в будь якому 

іншому мистецтві, неможливе без професійних знань та навичок, 

регулярної наполегливої праці (доброго фізичного та психічного стану). 

Але не тільки цього потрібно, щоб здобути належне місце у цьому виді 

творчості.  

Зауважимо, що оформлення театральних вистав засобами 

монументального живопису сягає епохи Ренесансу, а його утвердження 

відбулося в епоху бароко. 

Автором однієї з перших декораційних перспектив був видатний зодчий 

Донато Браманте, а «митці, які створювали їх, були майстрами 

універсального складу (одночасно й архітектори, і живописці, і 

скульптори) – Б. Перуцці, Бастьяно Де Сангалло, Б. Ланчіланкі, нарешті, 

Себастьяно Серліо, який у трактаті про сцену сформулював три канонічні 

типи перспективної декорації (для трагедії, для комедії й для пасторалі) й 

основний принцип їх розташування стосовно акторів: виконавці – на 

першому плані, мальована декорація в глибині як образотворче тло» [21, 

с. 15]. Проте втілення найбільших контрастів у цьому мистецтві 

візуального оформлення відбулося у ХХ століття Аналізуючи вистави 

українського авангарду першої третини ХХ століття спостерігаємо так 

званий «сценічний конструктивізм» (В. Бобрицький, В. Дьяков, 

М. Калмиков, Б. Косарєв, М. Міщенко, Б. Цибіс) який виник на радянських 

сценах «як результат пошуків нової революційної естетики молодого 

радянського театру в боротьбі з прикрашанням, рутиною, застарілими 

формами традиційного театру» [27, с. 13]. Сценічний конструктивізм 

використовували у своїй творчості В. Меллер, А. Петрицький, 

О. Хвостенко-Хвостов, Г. Цапок, В. Шкляєв, М. Симашкевич та ін. [4, 
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с. 42]. Використання європейського досвіду відеопроекцій та 

освітлювальної техніки відчутне в мистецтві другої третини ХХ століття 

[25, с. 44]. Соцреалізм, та посилення тенденцій натуралістичного 

ілюстрування сценічного простору домінує в мистецтві з середини 30-х 

років ХХ століття (В. Греченко, А. Петрицький, Ф. Нірод, В. Меллер, 

Б. Косарєв, М. Духновський та ін.). Але незважаючи на сильні суспільно-

політичні впливи, творчість українських сценографів в оформленні 

театральних вистав засобами монументального живопису наділена 

індивідуальними рисами. 

Прикладом може слугувати оформлення театральних декорацій 

Анатолія Петрицького 1940–50-х роках ХХ століття у яких відчутна 

ілюстративність. Сценографу не властива помпезність та надмірна 

декоративність. Підтвердженням цього є роботи «Макар Діброва» (1948) і 

«Калиновий гай» (1950) О. Корнійчука (Київський театр ім. І. Франка, 

режисер Г. Юра) живописні та об’ємно-просторові елементи декорацій 

містять значну міру образних і метафоричних узагальнень» [25, с. 49]. 

Особливою художньо-стилістичною прикметою української 

сценографії 50-х роках ХХ століття було натуралістичне пейзажне 

середовище (Л. Писаренко, В. Геращенко), а метафоричність створеного 

образу та символіка домінували в 60–80-х роках ХХ століття (Федір Нірод, 

Мирон Кипріян, Данило Лідер, Євген Лисик, Ірина Карпинець та 

Володимир Фурик). У драматичних театрах 80-х років ХХ століття 

відчутний художній пошук образно-метафоричних рішень та збереження 

давніх принципів розповідної ілюстративної сценографії [1, с. 65]. 

Характеризуючи творчість окремих майстрів можна зазначити, що 

для робіт Федора Нірода (70-і роки ХХ століття) характерна монохромна 

манера. Зокрема у виставі «Абесалом і Етері» Захарія Паліашвілі (1972) 

має місце застосування символічних елементів та поєднання живопису з 
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об’ємними пластичними елементами [3, с. 111]. У виставі «Лісова пісня» 

Лесі Українки (1953, балет М. Скорульського) художник створюючи на 

сцені ілюзію лісового простору послуговувався фактурними живописними 

полотнами [25, с. 50]. В оформленні сценографа згідно творчого задуму 

концептуально поєднані обмежена колористична гама «з ефектами 

освітлення, створюючи цілісний образ вистави... Опери «Арсенал» 

Г. Майбороди (1960) та балету «Спартак» А. Хачатуряна (1964), в яких 

сценографія підпорядкована музиці». А завислі у повітряному просторі 

відкритої освітленої сцени театральні-декорації, створювали «ефекти 

проекції фігур на задник, заглиблюючи, у такий спосіб, дійство в театр 

тіней» [25, с. 53].   

Творчі пошуки українського сценографа Мирона Кипріяна були 

спрямовані на переосмислення традиційної форми, поєднання різних 

сценографічних модулів в оформленні вистави, в якій «мирно співіснують 

гранична умовність і детально відтворений побут. Не так давно таке 

сполучення вважалось неприродним, еклектичним, грубим порушенням 

стилістичної єдності…» [16, с. 14]. У творчому доробку сценографа понад 

двісті вистав. Серед них «Король Лір» В. Шекспіра (1969), «Хазяїн» 

І. Карпенка-Карого (1970), «Камінний господар» Лесі Українки (1971), «В 

степах України» О. Корнійчука (1972), «Украдене щастя» І. Франка (1976), 

«Богдан Хмельницький» О. Корнійчука (1978) та ін.  

В оформленні Данила Лідера домінують такі поетичні прийоми як 

метафори та порівняння, пошук простих і виразних елементів сценографії. 

Метафоричність та образність хвилювали уяву глядача, змушуючи із 

глядачів ставати учасниками дійства. Творчий метод Д. Лідера був 

ґрунтований на формулі «пошук проблеми, виявлення конфлікту, 

знаходження форми, фактури, матеріалу – створення багатозначного, 

незавершеного образу» [25, с. 55–56]. 
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Ірина Карпинець створювала лаконічні, максимально продумані та 

стримані декорації. Ці риси особливо виразні у роботах «Гріх та покаяння» 

І. Тобілевича (1964), «Горбоконик» за П. Єршовим (1966), «Тінь» 

Є. Шварца (1968), «Наталка Полтавка» І. Котляревського (1969). Важливу 

роль у виставах художниці відігравало освітлення яке доповнювало 

символічно-метафоричне розкриття ідеї драматичного твору [25, с. 54–55]. 

В оформленні сценічних постановок 80-х роках ХХ століття 

переважає пошук образно-метафоричних рішень та усталені ілюстративні 

принципи [1, с. 65]. «…Саме драматичні постановки 70–80-х років ХХ 

століття лягли в основу сучасної сценографії, давши міцне підґрунтя й 

чітко сформулювавши основні постулати метафоричної сценографії… Усе 

більшої популярності набували інтер’єрні постановки» Всі ці чинники, 

характерні для доби перебудови, символізували появу невеликих 

театральних студій [1, с. 65]. 

Величною є творча спадщина визначного львівського сценографа Євгена 

Лисика, який з 1962 до 1991 роки створив грандіозні монументально-

живописні полотна-горизонти до 85 балетно-оперних і драматичних вистав 

[21, с. 65–66], а також проектував архітектурні декорації та костюми [15, с. 

131]. Живописним творам Євгена Лисика властиві риси модернізму і 

символізму, які однак не виходять за рамки «мистецького канону» 

розробленого в епоху Ренесансу та бароко. Прикладом можуть слугувати 

ескізи монументальної  завіси для балету «Ромео і Джульєтта» (1968 р.) та 

оформлення сцени балету «Лебедине озеро» (1968 р.) [21, с. 61].  

Поєднання академічного й народного живопису у творчості 

Є. Лисика утворило новий національний стиль [28, с. 21–24]. Прикладом 

може слугувати сценографія для фольк-опери «Цвіт папороті» Євгена 

Станковича (Київ, 1978) з елементами народно-міфологічних зображень. У 

сценографії до «Лускунчика» можна розгледіти іконостас і тему Різдва [24; 
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9, с. 64]. Твори Євгена Лисика «хвилювали космічною глибиною, 

гармонією зі Всесвітом, Вселенським спокоєм і прихованою енергією»
 
[23, 

с. 58] впливаючи на багатьох людей і змушуючи звернутися до 

християнських цінностей [9, с. 63]. 

Художня стилістика уцілілих ескізів фольк-опери «Цвіт папороті» 

має фольклорно-міфологічний характер. Для опери-балету «Створення 

світу» А. Петрова (Мінськ, 1987 р.) Євген Лисик створив духовний образ 

Марії і Дитятка. Цей образ створений після чорнобильської трагедії, 

підносить тему материнства і жертовності [21, с. 81–82]. У постановках 

70–80-х років ХХ століття – весь сценічний простір підпорядковано чітко 

вираженим асоціативно-метафоричним модулям. 

Досконала пластична мова образотворчого мистецтва поєднана з музичним 

супроводом та хореографічною пластикою створює єдиний цілісний образ 

вистави емоційно впливаючи на глядача. 

Зауважимо, що в мистецтві хореографії у кращих мистецьких творах 

завжди поєднані традиція і новаторство, а у філософії творчості важливою 

є взаємодія таких чинників, як мораль, мистецтво, суспільство. Ці 

філософські порівняння необхідні для кращого розуміння та аналізу 

монументально-живописних творів театрально-декораційного мистецтва 

ХХ століття з перспективи часу та можливостей праці українських 

сценографів.  

Професор Жак Марітен
6
 – визначний французький філософ і теолог – 

у своїй праці «La Responsabilité del l'artiste»
7
 (Відповідальність митця) в 

                                                             
6Жак Марітен (фр. Jacques Maritain; 18 листопада 1882, Париж, Франція – 28 

квітня 1973, Тулуза, Франція) - французький філософ і теолог, засновник неотомізму.  
7 Книга Жака Марітена "Відповідальність художника",що з'явилася англійською 

мовою в 1960 р і в наступному році перекладена друзями Марітена на французьку 
(Jacques Maritain. «La Responsabilité del l'artiste» Librairie Arthème Fayard, 1961), виросла 
з курсу лекцій, прочитаного ним в 1951 році в Прінстонському університеті (США), де він 
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кінці першої глави – Мистецтво і Мораль пише: «… Мистецтво і Мораль 

утворюють два автономних світи, кожен з яких суверенний в межах своєї 

сфери, вони все ж не можуть взаємно ігнорувати один одного; бо людина 

присутня в обох цих світах одночасно … І оскільки митець є людина, перш 

ніж бути митцем, автономний світ моралі безумовно вище (і ширше), ніж 

автономний світ мистецтва…» [12, гл. 1, ч. 4; 30]. На початку другої глави 

– Мистецтво для Мистецтва вчений зазначає що «Девіз “Мистецтво для 

Мистецтва” просто-напросто ігнорує світ моралі, цінності та права 

людського життя. “Мистецтво для Мистецтва” означає не Мистецтво для 

твору, що було б справедливою формулою. «Мистецтво для Мистецтва» 

означає деяку безглуздість.…» [12, гл. 2, ч. 1; 30]. Далі у третій главі твору 

– Мистецтво для суспільства, автор розглядає девіз, зворотний девізу 

“Мистецтво для Мистецтва”: «девіз, який будує свою приналежність на 

духовне благо слухняності соціальним або політичним інстанціям». 

Вчений зазначає: «Те, що сьогодні іменується “заангажованим 

мистецтвом”, фатально виявляється мистецтвом пропаганди з його 

моральними або антиморальними, соціальними, політичними, 

філософськими, релігійними або антирелігійними цілями. Митець, який 

поступається цьому шаленому потягу до заангажованості, зраджує відразу 

своє дарування, своє покликання і свою справжню цінність…» [12, гл. 3. 

ч.1; 30].  

Ці критерії відповідності до морально-етичних засад необхідно 

застосовувати і в дослідженні творів образотворчого мистецтва,  

                                                                                                                                                                                              

на той час був професором філософії. У ній Марітен енергійно і з перших же слів 
повертає читача від новоєвропейського слововживання (мистецтво як окрема від 
творчого індивіда сфера виробництва специфічних продуктів, мистецтво як частина 
"культури") до античного і середньовічного слововживання (Мистецтво – ars, tekhnе як 
уміння, як потенція майстерності, притаманна майстру). 
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Підсумовуючи творчий доробок українських сценографів, які 

працювали у ХХ столітті можна ствердити їх прагнення до вироблення 

власної індивідуальної манери – засобу втілення художньо-сценічного 

образу. Кілометри монументально-живописних театральних декорацій 

творчої спадщини, які збереглися до нині мають допомогти у виробленні 

власного стилю сучасним та майбутнім сценографам в оформленні 

хореографічних постановок у гармонійному використанні художньо-

живописних прийомів та світлових ефектів.  
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