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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Спрямування сучасних західноєвропейських 

та вітчизняних філософсько-культурологічних досліджень свідчать про стрімке 

зростання інтересу науковців до проблематики символізму як феномену культури, 

що виявляється у різних вимірах: мові, філософії, релігії, мистецтві тощо, які 

Е. Кассірер у своїй концепції називає символічними формами й зазначає, що 

«людина – це символічна тварина», яка існує у двох універсумах – фізичному та 

символічному. Виділення людини зі світу природи відбувається саме через її 

здатність до продукування й використання символів, що зумовлюють особливості 

людської поведінки, суттєво відмінної від тваринного світу своєю культурною 

детермінацією. Виникнення і збереження культур відбувається лише завдяки 

існуванню й використанню символів, специфіка ретрансляції яких залежить, з 

одного боку, від особливостей різних символічних форм, а з іншого – зумовлена 

конкретними культурно-історичними періодами розвитку людства, 

переформатування яких призводить до суттєвих змін у характері унаочнення 

символічних змістів культури. Саме тому дослідження культурно-історичної 

трансформації символізму в європейському образотворчому мистецтві постає вкрай 

актуальним з причин можливості встановлення динаміки видозмінення символічних 

кодів європейської культури, візуалізованих у сфері образотворчості, що постає 

одним із найперших способів передачі інформації в історії становлення людської 

культури й передує виникненню філософської рефлексії.  

Системне філософське дослідження динаміки культурно-історичної 

трансформації символізму в європейському образотворчому мистецтві та його 

взаємозв’язку із розвитком культури, починаючи з найперших наскальних 

зображень, скульптур, декоративних предметів вжитку тощо до сьогодення, 

залишається нереалізованим завданням та передбачає зміну теоретичного підходу і 

нового осмислення поняття символізму в образотворчому мистецтві. Значна 

кількість напрацювань із цієї теми у філософсько-культурологічному дискурсі 

стосується, у переважній більшості, мовного аспекту символізму та його 

гноселогічних характеристик, визначення природи та особливостей окремих груп 

символів, релігійних аспектів символізму або ж дослідження певних історичних 

періодів з точки зору превалювання в них символічних тенденцій (Середньовіччя, 

західноєвропейський та російський символізм кінця ХІХ – початку ХХ століття 

тощо). Представлене дослідження визначає символізм як неоднорідне й 

багаторівневе явище, розуміння якого в контексті образотворчого мистецтва 

виходить далеко за межі його інтерпретації лише як художнього напряму, 

оформлення якого відбулося у ХІХ столітті. 

Особливої актуальності набувають розвідки сучасних проявів символізму у 

лоні як вітчизняного, так і світового образотворчого мистецтва, суттєві 

трансформації якого зумовлені потужним впливом науково-технічного прогресу на 

специфіку художньої творчості. Значну роль у контексті дослідження своєрідного 

характеру сучасної української культури посідає аналіз символізму в українському 

образотворчому мистецтві кінця ХХ – початку ХХІ століття, системний розгляд і 

диференціація спрямувань якого до цього часу не здійснювалися. 
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У визначенні теоретико-методологічних підходів при дослідженні культурно-

історичних особливостей символізму як феномену європейського образотворчого 

мистецтва провідного значення набули роботи С. Аверинцева, В. Бичкова, Г. Гегеля, 

Е. Кассірера, Д. Лихачова, О. Лосєва, М. Мамардашвілі, А. П’ятигорського, 

К. Свасьяна, П. Сорокіна, Л. Уайта та ін. 

Проблеми символізму первісного образотворчого мистецтва як частини 

синкретично-цілісної структури міф – символ – ритуал розглядаються крізь призму 

антропологічних, ритуалістичних та функціональних теорій (Ф. Боас, Е. Дюркгейм, 

Л. Леві-Брюль, Б. Малиновський, Є. Мелетинський, М. Еліаде, Е. Тайлор, 

Дж. Фрейзер), філософсько-культурологічних рефлексій (Е. Кассірер, С. Лангер, 

П. Сорокін, М. Еліаде а ін.); праць сучасних українських дослідників (Н. Бурдо, 

В. Білозор, Р. Забашта, Л. Клочко, О. Кодьєва, Ю. Легенький, Р. Михайлова, 

О. Оніщенко, В. Отрощенко, В. Панченко, Т. Романець, О. Фіалко та ін.); історико-

мистецтвознавчих досліджень (З. Абрамова, А. Брейль, А. Демірханян, А. Голан, 

В. Кабо, А. Леруа-Гуран, Н. Сокольникова, Н. Сойкіна, А. Столяр, Б. Фролов, 

Г. Хенкок, А. Яффе та ін.);. 

Аналіз перших філософських рефлексій стосовно символізму в добу 

Античності ґрунтується на працях досократиків, Платона, Аристотеля, Плотіна, 

Прокла, Ямвліха, а також філософсько-культурологічних дослідженнях античного 

символізму (А. Абрамов, Й. Вінкельман, Г. Гегель, Г. Лессінг, О. Лосєв, П. Сорокін, 

А. Тахо-Годі, П. Флоренський, Ф. Шеллінг, О. Шпенглер та ін.); мистецтвознавчому 

аналізі античного мистецтва в контексті символізму (П. Гнєдич, Е. Гомбріх, 

Т. Ільїна, Дж. Рьоскін, Н. Сокольникова, старший і молодший Філострати, Х. Янсон 

та ін.). 

У межах ранньохристиянської апологетики й патристики проблеми 

образотворчого мистецтва й символізму порушуються в роботах Тертуліана, 

Климента Олександрійського, Татіана, Орігена, Августина Блаженного, Гуго Сен-

Вікторського, Ріхарда Сен-Вікторського та ін. У візантійській традиції розробляють 

теорії символу та образу Афанасій Олександрійський, Феодоріт Кірський, Григорій 

Ніський, Псевдо-Діонісій Ареопагіт, Максим Сповідник, Іоанн Дамаскін, Феодор 

Студит, патріарх Нікіфор, Григорій Палама та ін.). Філософсько-культурологічні 

дослідження середньовічного символізму здійснюють В. Бичков, П. Біциллі, 

О. Добіаш-Рождественська, У. Еко, Д. Лихачов, Е. Панофський, П. Флоренський, 

Й. Гейзинга; українські дослідники: О. Алєксандрова, В. Гриценко, В. Головей, 

В. Єфименко, В. Личковах, І. Остащук, Ю. Чорноморець та ін.; мистецтвознавчі 

дослідження: Т. Айнман, Х. Бельтинг, Ж. ле Гофф, Н. Кондаков, В. Лазарев, 

Л. Міляєва, Ц. Нессельштраус, А. Овчинников, М. Покровський, Б. Раушенбах, 

Б. Успенський, О. Уваров, А. Фрикен та ін.. 

Філософсько-культурологічні аспекти образотворчості доби Відродження й 

Нового часу розглядають Л. Баткін, В. Бібіхін, К. Бурдах, Я. Буркхардт, Н. Буало, 

Й. Вінкельман, А. Дживелегов, Д. Дідро, Й. Гердер, Г. Лессінг, О. Лосєв, П. Сорокін, 

Е. Панофський, О. Шпенглер та ін.; мистецтвознавчі виміри: М. Алпатов, Д. Арган, 

Л. Альберті, О. Бенеш, Дж. Вазарі, А. Варбург, Б. Віппер, у т.ч. сучасні: 

А. Вишеславцев, Е. Леванов, Ю. Романенкова та ін. Питання символізму в 

українському образотворчому мистецтві розглядають Л. Баранович, І. Галятовський, 
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І. Максимович, Ф. Прокопович, Г. Сковорода, Д. Чижевський та ін.; сучасні 

дослідники: І. Бондаревська, Л. Довга, С. Кримський, А. Ліпатов, А. Макаров, 

М. Ольховик, Б. Парахонський, М. Попович, Л. Сафронова та ін.; у сфері 

мистецтвознавства: П. Білецький, А. Денисенко, П. Жовтовський, Л. Міляєва та ін.. 

Розгляд понять символ та алегорія в контексті образотворчого мистецтва у 

межах німецької класичної філософії здійснюють І. Кант, Г. Гегель, Ф. Шеллінг; у 

межах романтизму: Й. Гете, Ф. Шиллер, Фр. Шлегель, К. Зольгер. 

Теоретичні засади символізму як самостійного художнього напряму формують 

Ш. Бодлер, П. Верлен, Ж.-К. Гюїсманс, А. Жид, С. Малларме, М. Метерлінк, 

Ж. Мореас, А. Мокель, А. Рембо та ін.; у межах російського символізму: А. Бєлий, 

М. Бердяєв, С. Булгаков, Елліс, В. Іванов, В. Соловйов, П. Флоренський та ін. 

З’ясуванням специфіки цієї течії займаються Р. Андрюшіте-Жукене, Н. Григорян, 

Е. Вільтшнігг, X. Еггер, Ж. Кассу, Г. Мішо, Ж. П’єро, П. Сорокін, Р. Франц, 

Ш. Хірш та ін.; російські мистецтвознавці й культурологи: Л. Бердичевський, 

І. Гофман, Л. Гурова, С. Корольова, В. Крючкова, К. Лукічова, А. Русакова, 

Т. Скрябіна, Н. Тішуніна, А. Флорковська; українські дослідники: М. Битинський, 

П. Говдя, В. Личковах, Б. Лобановський, О. Федорук, Т. Шевчук та інші. 

Афективно-асоціативні аспекти символізму досліджують Дж. Кемпбелл, 

З. Фрейд, К. Г. Юнг, Ж. Лакан. У межах семіотики й структуралізму символізм 

розглядають Ф. де Соссюр, Ч. Пірс, Ч. Морріс, Р. Барт, К. Леві-Строс, Ц. Тодоров, 

Ю. Лотман та ін.; у межах постмодерних досліджень: Ж. Бодрійяр, Ж. Дельоз, 

Ж. Дерріда та ін. 

Серед українських дослідників проблематику символу й символізму в контексті 

культури й мистецтва розглядають Н. Адаменко, О. Білий, І. Бондаревська, 

Л. Борисова, М. Бровко, О. Вячеславова, І. Гончарова, В. Головей, Р. Демчук, 

Л. Довга, Г. Дяченко, М. Каранда, Л. Квасюк, Н. Ковальчук, О. Кодьєва, 

Д. Кучерюк, П. Кретов, О. Коннов, О. Колесник, Л. Левчук, Ю. Легенький, 

В. Личковах, З. Лановик, Л. Мартиненко, Я. Мороз, Г. Осадко, І. Остащук, 

В. Панченко, Н. Порожнякова, М. Савельєва, Л. Савицька, Н. Сиромля, 

М. Скринник, Д. Скринник-Миська, О. Тіхомов, В. Шелюто, О. Щербань, 

Р. Шульга, М. Шумка, В. Черепанов, О. Юрченко та ін. 

У західній філософсько-культурологічній сфері у другій половині ХХ ст. 

звертаються до проблем символізму Е. Гаур, Ф. Геттінгз, Р. Грей, Н. Григорян, 

М. Дензі, Р. Дженсен, Т. Інман, К. Ісон, С. Коен, А. Коллінз, І. Люїс, А. Петоц, 

П. Роурем, Р. Сассун, І. Стенлі, Г. Стюарт, Е. Фарлі, Е. Хенкіс, Дж. Холл, І. Шеффер 

та ін..  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано на кафедрі етики, естетики та культурології 

філософського факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка в межах науково-дослідної теми філософського факультету 

НДР № 11БФ041-01 «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти 

гуманітарного розвитку сучасного суспільства». 

Мета дослідження: аналіз культурно-історичної трансформації символізму в 

європейському образотворчому мистецтві; розробка типів візуального образу, що 

складають основу внутрішньої структури образотворчого мистецтва як символічної 
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форми культури, від первісної доби до сьогодення. Мета дослідження зумовила 

постановку наступних завдань: 

- визначити внутрішню структуру образотворчого мистецтва як символічної 

форми культури;  
- виявити специфіку символізму як феномену європейського образотворчого 

мистецтва; 
- охарактеризувати особливості первісної символічної образності в контексті 

культури;  
- уточнити особливості функціонування символічного типу візуального образу 

в античній культурі крізь призму перших символічних рефлексій; 
- проаналізувати тенденції відходу від реалістичного типу візуального образу у 

бік символізму в ранньохристиянській та середньовічній культурі Візантії, Давньої 

Русі й Західної Європи; 
- дослідити тенденції десимволізації образотворчої практики в культурі 

Відродження й Нового часу; 
- з’ясувати специфіку візуалізації етно-національних символів у 

образотворчому мистецтві українського бароко; 
- розкрити особливості формування філософської рефлексії стосовно символу й 

символізму в німецькій класичній філософії та романтизмі; 
- встановити передумови виникнення й основні естетичні засади 

західноєвропейського символізму як художнього напряму; 
- проаналізувати формування уявлень про символізм в образотворчому 

мистецтві у філософській рефлексії другої половини XIX – XXІ століття; 
- виявити специфіку функціонування символізму в просторі аудіовізуального 

мистецтва другої половини ХХ – ХХІ століття; 
- встановити особливості символізму в українському образотворчому мистецтві 

кінця ХХ – ХХІ століття. 
Об’єкт дослідження – філософсько-культурологічні виміри символізму в 

образотворчому мистецтві. 

Предметом дослідження є культурно-історична трансформація символізму в 

європейському образотворчому мистецтві. 

Теоретико-методологічна основа дослідження. Дослідження символізму як 

феномену європейського образотворчого мистецтва в контексті культури зумовлює 

міждисциплінарний характер наукового підходу, що включає у себе філософські, 

культурологічні, історичні, мистецтвознавчі принципи розгляду поставлених 

завдань. Культурно-історичний підхід зумовлює розгляд трансформації специфіки 

символізму в образотворчому мистецтві на різних етапах становлення і розвитку 

європейської культури. 

Семіотичний підхід визначає дослідження образотворчого мистецтва як 

символічної форми культури, що, у свою чергу, має свою багаторівневу, складну 

структуру, яка складається із символічного, реалістичного та змішаного типів 

візуального образу. Застосування даного підходу дає можливість виявити 

символічну специфіку різних мистецьких творів і встановити характер їх 

символічного наповнення. Діалектичний метод зумовлює встановлення динаміки 

розвитку символізму в європейському образотворчому мистецтві, що передбачає 
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зміну домінування символічного, реалістичного та змішаного типу візуального 

образу залежно від ступеня раціоналізації культури. У роботі також 

використовуються такі загальнонаукові методи як аналітичний, герменевтичний, 

структурно-функціональний, метод порівняльного аналізу, типологізації. 

Одними із стрижневих методологічних основ дослідження виступають: 

концепція Е. Кассірера й теорія соціокультурної динаміки П. Сорокіна, відповідно 

до якої в нашій роботі три основні типи візуального образу паралельно співіснують 

протягом різних періодів розвитку людської культури, в яких у різний час 

відбувається домінування символічного, реалістичного або змішаного типу 

візуального образу залежно від ступеня раціоналізації культури. Даний нелінійний 

процес передбачає, що навіть у періоди превалювання того чи іншого типу 

візуального образу інші не зникають з культурного простору, а знаходяться на 

периферії, продовжуючи своє існування.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у здійснені першого у 

вітчизняній науці дослідження символізму як феномена європейського 

образотворчого мистецтва з урахуванням культурно-історичного контексту. 

Реконструйовано динаміку та запропоновано авторську типологію символізму в 

образотворчому мистецтві від первісної доби до сьогодення. Образотворчий 

символізм розглядається як явище, що присутнє в усіх періодах розвитку 

європейської культури. Таке тлумачення символізму виходить за вузькі межі його 

традиційного розуміння як окремого художнього напряму. Наукова новизна 

дослідження конкретизована у наступних положеннях: 

Вперше: 

- здійснено комплексне дослідження динаміки культурно-історичної 

трансформації символізму в європейському образотворчому мистецтві, починаючи 

із первісної доби до сучасності. Встановлено, що символізм в образотворчому 

мистецтві представляє собою тенденцію домінування символічного типу 

візуального образу на різних етапах розвитку європейської культури й 

характеризується образною візуалізацією символічних смислів; 
- обґрунтовано багаторівневу структуру образотворчого мистецтва як 

символічної форми культури, що являє собою візуально-образну систему 

просторової організації мистецького твору й складається із наступних типів 

візуального образу та їх видів: символічного (символічно-умовний, символічно-

знаковий, символічно-алегоричний, символічно-реалістичний вид), реалістичного 

(реалістично-ідеалізований, реалістично-алегоричний, реалістично-чуттєвий, 

реалістично-академічний вид) та змішаного (домодерний, модерний, постмодерний 

вид), що співіснують протягом різних періодів розвитку європейської культури при 

домінуванні того чи іншого типу залежно від ступеня раціоналізації культури. Такий 

нелінійний процес розвитку передбачає, що навіть у періоди домінування того чи 

іншого типу візуального образу інші не зникають з культурного простору, а 

знаходяться на периферії, продовжуючи своє існування; 
- розкрито специфіку різних видів символічного типу візуального образу, що 

складають основу образотворчого символізму. Встановлено, що символічно-

умовний вид (Візантія, частково Київська Русь, західноєвропейське середньовічне 

мистецтво до Х ст.) передбачає зображення трансцендентних, духовних сутностей, 
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що зумовлює умоглядність їх візуального вигляду. Символічно-знаковий вид 

передбачає вказування на існуючий зміст, що перевершує форму, за посередництвом 

одиничних знаків-символів або їхніх груп (первісна піктографія (неоліт), знаки-

символи перших християн). Символічно-алегоричний вид передбачає наявність в 

образі як символічних, так і алегоричних елементів, роз’єднання і чітке 

виокремлення яких є практично неможливим (частина західноєвропейського 

середньовічного мистецтва до Х ст., період бароко, частина робіт символістів 

ХІХ ст.). Символічно-реалістичний вид передбачає, що візуальний образ виконаний 

у достатньо реалістичній, зрозумілій манері, але внутрішній зміст і мотивація 

зображення не є тотожними з образом за змістом і цілями (первісність, частково 

християнське середньовічне мистецтво, бароко, ХІХ ст. – символізм як художній 

напрям); 
- обґрунтовано, що символізм у європейському образотворчому мистецтві у 

різні культурно-історичні періоди був представлений у наступних видах: первісна 

доба – домінування символічного типу візуального образу, що виявився у 

символічно-реалістичних та символічно-знакових видах. Антична доба – 

домінування реалістичного типу, що не виключає паралельного співіснування 

символічного типу. Період переходу від античної до християнської культури 

позначається домінуванням змішаного домодерного типу візуального образу. 

Образотворче мистецтво Візантії, Давньої Русі й Західної Європи – домінування 

символічного типу візуального образу практично в усіх його різновидах. Ренесанс, 

бароко, неокласицизм – домінування реалістичного типу, поряд із яким символічний 

тип знаходить своє відображення в символічно-алегоричних й символічно-

реалістичних видах мистецтва Північного Відродження й бароко, у тому числі й 

українського. Із ХІХ по ХХІ століття символічний тип паралельно співіснує зі 

змішаним модерним та постмодерним типами візуального образу.  
- доведено, що загальні особливості європейської культури знаходять своє 

пряме відображення у специфіці символізму як феномена європейського 

образотворчого мистецтва, підґрунтя якого закладається в первісну добу, а 

формування стрижневих рис – у часи Античності й християнського Середньовіччя. 

Зазначено, що особистісне начало і свобода творчого самовиразу (максимальне 

розгортання яких відбувається у межах символізму як самостійного напряму) 

поєднуються із рисами універсалізму, який передбачає відкритість європейського 

образотворчого мистецтва до впливу різних культурних традицій (Єгипту, 

Ближнього Сходу тощо). 
- проаналізовано творчість сучасних українських художників-символістів та 

визначено основні вектори розвитку сучасного українського символізму, а саме: 

сакральний необароковий символізм; асоціативний символізм; гротескний 

символізм; етно-національний символізм; абстрактно-містичний символізм. 

Здійснено аналіз творчості молодих художників-символістів, який свідчить про 

потужні перспективи розвитку символізму в українській культурі; 
- введено до наукового обігу поняття «асоціативний символізм» в контексті 

сучасного живопису, який характеризується цілеспрямованим прагненням автора до 

максимального розширення кола вільних асоціацій як за допомогою поєднання 

живописної площини з інсталяціями, так і завдяки нечіткості й багатоваріативності 
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зображень, а також асоціативному підбору назв робіт, що спрямовують наше 

сприйняття у визначене автором русло, але не обмежують його будь-якими 

прописаними, раціональними концепціями. Встановлено, що вперше поняття 

«асоціативний символізм» у контексті сучасного живопису використовує 

український художник О. Анд; 
- введено до наукового обігу поняття «гротескний символізм» у сучасному 

живописі, що характеризується зображенням свідомо деформованих образів 

персонажів, завдяки чому досягається ефект створення власного символічно-

фантасмагоричного простору, насиченого багатошаровими символічними 

значеннями (О. Денисенко, Л. Бернат та ін.). 
- аргументовано, що нові форми образотворчості (почасти у поєднанні із 

традиційними) у межах аудіовізуального мистецтва завдяки можливостям наукових 

технологій сприяють створенню нового символічного простору, в межах якого 

відбувається «реабілітація» сфери чуттєвості, що тривалий час знаходилась під 

тиском мистецької концептуалізованої раціональності.  
Уточнено: 

- поняття «візуального символу», що постає основою формування символічного 

типу візуального образу й характеризується унаочненням символічних смислів, які є 

багатозначними і неосяжними й виходять за межі заданого візуального образу, не 

будучи тотожними із ним. Зазначено, що рівень багатозначності «візуального 

символу» збільшується у залежності від рівня визнання свободи творчості митця й 

набуває максимальної легітимації з періоду оформлення символізму як самостійного 

художнього напряму; 
- специфіку образотворчих проявів символічних основ первісних культів – 

вшанування жіночої родючості, розділення чоловічого і жіночого, народження світу 

із тіла божеств, культ помираючого і воскреслого бога на основі землеробської 

культури тощо, що набувають подальшого розвитку як у давньогрецькій культурній 

традиції, так і в традиціях інших народів Західної та Східної Європи; 
- характер взаємозв’язку іудейської та християнської культурно-релігійної 

традиції в християнській мистецькій практиці, рух якої здійснювався у напрямку від 

без-образності до легітимації образотворчих зображень; 
- своєрідність етно-національних форм символічно-алегоричної образності 

українського бароко, що виявляється у наданні переваги певним сюжетним 

варіаціям, близьким природі української ментальності, а також у поєднанні 

візуального образу зі словом, що розповсюджується як у монументальних розписах, 

так і в емблематично-символічних друкованих творах; 
- специфіку основних векторів спрямування творчості у межах символізму як 

художнього напряму, серед яких визначені містико-релігійні мотиви, звернення до 

теми демонізму, проблеми життя та смерті, створення ідеалізованого жіночого 

образу, етно-національної символізації, візуалізації літературних образів, а також 

створення власних міфологем та фантасмагорій. 
Набуло подальшого розвитку: 

- осмислення розбіжностей між поняттям «символ» і поняттями «знаку», 

«алегорії», «образу» й «метафори»; особливу увагу приділено теоретичному 

з’ясуванню розбіжностей між символом та алегорією, розрізнення яких на 
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рефлексивному рівні було здійснено у роботах представників німецької класичної 

філософії, романтиків й у наступні періоди, що позначені поглибленням уваги до 

проблем символізму; 
- систематизування основних груп візуальних символів у межах первісної 

образотворчості, серед яких виділено знакові еквіваленти чисел, космогонічну 

символіку, геометричні, зооморфні та антропоморфні символи; 
- дослідження специфіки символізму як самостійного напряму, зародження 

якого відбувається у другій половині ХІХ ст., у межах якого здійснюється 

систематизація матеріалів щодо творчості українських художників-символістів.  
Теоретичне і практичне значення роботи полягає в тому, що вона є першим у 

вітчизняній науці дослідженням динаміки культурно-історичної трансформації 

символізму в європейському образотворчому мистецтві, починаючи з первісної доби 

до сьогодення, завдяки чому виокремлюються специфічні прояви символічного типу 

візуального образу у різні періоди розвитку європейської культури, в якій особливе 

місце займає українське мистецтво.  

Отримані результати є значним внеском у дослідження специфіки сучасних 

реалій українського образотворчого мистецтва, значну роль в якому відіграють саме 

символічні тенденції, активне поширення яких як у теоретичній, так і в практично-

проектній царині, буде сприяти розвитку етно-національної специфіки української 

культури.  

Матеріали дисертації можуть бути використані у практиці викладання естетики, 

історії мистецтва, історії української культури, а також спецкурсів «Символи в 

культурних системах світу», «Культурологічні виміри сучасного українського 

мистецтва», «Символізм як феномен культури» та ін., а також в організації сучасних 

культурно-мистецьких проектів, авторський досвід яких описаний у тексті 

дослідження. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 

дослідженням. Усі опубліковані праці автора за темою докторської дисертації 

(монографія, статті та ін.) написані без співавторів. Кандидатська дисертація на тему 

«Міфологічна традиція в літературній творчості ХХ століття» була захищена у 

2002 році, її матеріали в тексті докторської дисертації не використовувались. 

Апробація результатів дослідження здійсненна при обговоренні на кафедрі 

етики, естетики та культурології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, під час проведення круглих столів, теоретичних і методологічних 

семінарів для викладачів кафедри, аспірантів і докторантів. Основні положення 

дослідження апробовані автором у педагогічній діяльності у процесі викладання 

курсів: «Естетика», «Багатомірність культурного простору», «Культурологія», 

«Соціологія культури і мистецтва», «Сучасні інформаційні та медіа-технології в 

культурі» для студентів Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та курсу «Соціологія культури» для студентів Національного авіаційного 

університету у 2013 – 2015 навчальних роках. Основні положення дисертації були 

представлені у доповідях на наукових та науково-практичних конференціях: 

Міжнародна наукова конференція «Міфологічний простір і час у сучасній культурі» 

(Київ, 2003); Міжнародна наукова конференція «Философия природы и 

практическая философия» (Київ, 2004); Міжнародний науковий симпозіум «Доля 
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філософії в сучасному світі» (До всесвітнього дня філософії ЮНЕСКО) (Київ, 2006); 

XIII Міжнародна науково-практична конференція з інноваційної діяльності 

«Проблемы и перспективы инновационного развития экономики» (Київ – 

Сімферополь – Севастополь, 2008); ІІ Російський культурологічний конгрес із 

міжнародною участю «Культурное многообразие: от прошлого к будущему» (СПб, 

2008); Міжнародна наукова конференція «Философия повседневности» (Київ, 2009); 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-гуманітарні дисципліни 

у творчому ВНЗ: проблеми міждисциплінарних зв’язків у сучасному науковому 

дискурсі» (Луганськ, 2012); Міжнародна наукова конференція «Интеграция: 

теоретические и прикладные аспекты» (Саранск, 2013); Всеукраїнська науково-

теоретична конференція «Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні» 

(Київ, 2013); Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського 

факультету-2013» (Київ, 2013); Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми сучасного суспільства у фокусі соціології» (Київ, 2014); 

Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету-2014» 

(Київ, 2014). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження представлені в одноосібній 

монографії «Культурно-історичні метаморфози символізму в європейському 

образотворчому мистецтві» (20,9 др.арк.), 2 розділах колективних монографій, 20 

статтях, опублікованих у фахових виданнях України, 7 статтях, надрукованих у 

закордонних наукових журналах, 12 тезах доповідей у збірниках матеріалів 

всеукраїнських та міжнародних конференцій та 4 статтях в інших виданнях. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, 17 

підрозділів, висновків та списку використаних джерел (516 найменувань). Загальний 

обсяг роботи – 416 сторінок, основна частина – 373 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність та доцільність дослідження, визначено 

його об’єкт, предмет, мету, проаналізовано стан розробки проблеми, визначено 

методологічні принципи аналізу, завдання та структуру дослідження, розкрито 

наукову новизну, теоретичне і практичне значення, сформульовано основні 

положення, що виносяться на захист, наведено дані про апробацію роботи. 

У першому розділі «Теоретико-методологічна база дослідження символізму 

в мистецтві» проаналізовано основні теоретичні розробки стосовно символізму в 

мистецтві й визначені стрижневі принципи методологічних засад дослідження. 

Розділ складається із двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Історіографія проблеми. Джерельна база дослідження» 

здійснений аналіз основних підходів щодо дослідження символізму в царині 

мистецтва у контексті культури. 

Зазначено, що концепція Е. Кассірера, відповідно до якої людська культура у 

цілому має глибоко символічний характер й складається із різноманітних 

символічних форм (міф, мистецтво, мова, релігія тощо), постає відправною точкою 

для подальшого поглиблення розуміння феномену символізму у лоні 

образотворчого мистецтва. С. Лангер приділяє увагу розгляду недискурсійної, 

презентативної символічної форми, до якої належить сфера образотворчості.  



 12 

Психоаналітичні принципи тлумачення символізму в образотворчому мистецтві 

використовують З. Фрейд, К. Г. Юнг та ін. О. Шпенглер пов’язує символічні риси 

образотворчого мистецтва із «прафеноменами», що формують специфіку 

аполлонівської, фаустівської та магічної культури. М. Еліаде розглядає символічну 

основу образотворчості у взаємозв’язку із релігійною специфікою. Крізь призму 

проблем художньої творчості питання символізму висвітлюють А. Бєлий, 

С. Булгаков, В’яч. Іванов, П. Флоренський та ін. У контексті ідеаціонального, 

чуттєвого й змішаного типів культур розглядає питання візуалізації символів в 

образотворчому мистецтві П. Сорокін. О. Лосєв, А. Тахо-Годі здійснюють 

ґрунтовний аналіз античного символізму. Питання образу і символу в 

образотворчому мистецтві Візантії, Давньої Русі, авангарді ХХ ст. досліджує 

В. Бичков. С. Аверинцев визначає риси художнього символу, а також здійснює 

розгляд символічних основ давньоруських мистецьких пам’яток. Й. Гейзінга, У. Еко 

звертаються до образотворчого символізму доби Середньовіччя. Семіотичні питання 

християнського образотворчого мистецтва досліджує у своїх роботах Б. Успенський.  

На формування уявлень про образотворчий символізм вплинули семіотичні 

дослідження й структуралізм (Р. Барт, Л. Вітгенштейн, Ю. Лотман, К. Леві-Строс, 

Ч. Морріс, Ч. Пірс, Ф. де Соссюр, Ц. Тодоров й ін.). Герменевтичний аналіз проблем 

символу здійснюють Г.-Г. Гадамер, П. Рікер. Взаємозв’язок символу із сферою 

свідомості досліджують М. Мамардашвілі, О. П’ятигорський, К. Свасьян, А. Созіна 

та ін. Питання символу в культурі, у т.ч. й у сфері образотворчості, постмодерну 

розглядають Ж. Бодрійяр, Ж. Дельоз, Ж. Дерріда, а також сучасні науковці: 

Н. Автономова, І. Ільїна, Г. Кнабе, Н. Маньковська, В. Танчер, М. Епштейн та ін. 

У мистецтвознавчій сфері дослідженню символізму приділяють увагу 

З. Абрамова, М. Алпатов, Р. Андрюшіте-Жукене, Дж. Арган, Х. Бельтінг, 

В. Бранський, А. Брейль, Л. Вишняцький, Е. Вільтшнігг, В. Власов, Н. Григорян, 

X. Еггер, Т. В. Ільїна, В. Кабо, Ж. Кассу, В. А. Крючкова, О. В. Лавров, Л. В. Лбова, 

А. Леруа-Гуран, Г. Мішо, Д. Обломиєвський, А. Пайман, Ж. П’єро, А. О. Русакова, 

А. Д. Столяр, Н. В. Тішуніна, Р. Франц, О. О. Формозов, Ш. Хірш та ін.. 

У другій половині ХХ – ХХІ ст. до проблем символізму звертається значна 

кількість як українських, так зарубіжних авторів, творчість яких досі не досліджена 

в Україні. І. Люїс розглядає проблему символів і почуттів у контексті крос-

культурних досліджень. І. Шеффер аналізує співвідношення символічних сфер 

мистецтва, науки, мови та ритуалу. Роль символів у процесі виділення людини із 

природного світу визначають І. Стенлі й Г. Стюарт. Символічну основу мистецьких 

образів міфологічних істот, монстрів і казкових персонажів досліджує К. Ісон. 

Р. Дженсен звертається до символічної образотворчості ранніх християн. Специфіку 

символічної теорії Псевдо-Діонісія Ареопагіта в контексті біблійних і літургійних 

символів аналізує П. Роурем. А. Коллінз досліджує символічні значення 

образотворчих зображень тварин і птахів у просторі англійської церковної 

архітектури. Т. Інман здійснює зіставлення давніх язичницьких образотворчих 

символів і сучасної християнської символіки. Ф. Геттінгз звертається до проявів 

окультного символізму в мистецтві. С. Коен здійснює аналіз прихованих символів в 

образах тварин у творах митців доби Відродження. Р. Грей досліджує алхімічні 

основи мистецької спадщини Й. Гете. Міфологічні основи творчості європейських 
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художників-символістів аналізує Н. Григорян. А. Петоц розглядає мистецьку царину 

крізь призму символічної основи психоаналізу. Е. Хенкіс здійснює аналіз 

образотворчих символів в контексті страхів, породжених західною цивілізацією. 

М. Дензі займається виявленням міфо-символічних основ образотворчих проявів 

популярної культури. Е. Фарлі досліджує процеси постмодерної нівеляції 

символічних змістів. Знаково-символічне підґрунтя комп’ютерної ери розглядає 

Р. Сассун і Е. Гаур. Словникову диференціацію символів в образотворчому 

мистецтві здійснює Дж. Холл.  

Зроблено висновок про значну активізацію наукових розвідок стосовно 

символізму, в яких до цього часу відчувається брак системних культурно-

історичних досліджень сфери образотворчого мистецтва. 

У підрозділі 1.2 «Образотворче мистецтво як символічна форма культури: 

категоріально-понятійний апарат й методологія дослідження» визначені основні 

методологічні підвалини роботи й конкретизований категоріально-понятійний 

апарат. 

Виокремлюються різні рівні розуміння символізму. Символізм на рівні 

культури постає не тільки її мовою, а й відображенням специфіки життєдіяльності й 

свідомості людини. Саме в культурі людство опредмечує свій символічний досвід 

(С. Кримський). Символізм базується на здатності людської свідомості до 

породження символів. 

Символ постає результатом посилів свідомості, а не лише репрезентацією 

предметів і явищ (М. Мамардашвілі, А. П’ятигорський). Він виступає основним 

джерелом смислів, які реалізуються у символічних формах культури, наповнюючи 

їх змістовністю, інтерпретація якої перевершує опредмечене втілення й не 

передбачає завершеного, остаточного трактування. Візуальний символ передбачає 

візуальне унаочнення символічних смислів й характеризується виходом образу за 

власні межі й вказуванням на нетотожні самому образу змісти, специфіка яких 

полягає у багатозначності та невичерпності. 

Поняття символічної форми виступає не просто механічним поєднанням 

елементів тієї чи іншої сфери культури (мови, мистецтва, релігії тощо), а являє 

собою основний принцип їх побудови, що базується на здатності свідомості до 

символотворення, й передбачає не ізольоване функціонування, а їх взаємозв’язок із 

внутрішніми змістами інших форм культури. Культура постає синтезом 

символічних форм, однією із яких є образотворче мистецтво, що представляє собою 

візуально-образну систему просторової організації мистецького твору. Воно 

складається, відповідно до нашої концепції, із символічного, реалістичного та 

змішаного типів візуального образу, а також їх видів.  

Символізм на рівні образотворчого мистецтва представляє собою тенденцію 

домінування символічного типу образу на різних етапах розвитку європейської 

культури й характеризується чуттєво-образною візуалізацією символічних смислів 

свідомості. Одними із методологічних основ дослідження виступають концепція 

Е. Кассірера і теорія соціокультурної динаміки П. Сорокіна. 

Охарактеризована специфіка символічного, реалістичного та змішаного типів 

візуального образу, а також їх видів. 
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1. Символічний тип візуального образу – внутрішній зміст візуального образу 

виходить за його межі, вказує, натякає на смисли, не тотожні візуальним проявам. 

Взаємозалежність і взаємообумовленість форми і змісту унеможливлює їх 

роз’єднання. Символічний тип являє нам знаки трансцендентного, непізнаваного, 

невидимого світу й тому позбавлений буквальності й прямолінійності трактування. 

Його формування відбувається завдяки візуальним символам. 

- символічно-умовний вид (Візантія, частково Київська Русь, 

західноєвропейське середньовічне мистецтво до Х ст.) – передбачає зображення 

трансцендентних, духовних сутностей, що зумовлює умоглядність їх візуального 

вигляду (наприклад янголи, демони, зображення Бога-Отця в християнстві тощо); 
- символічно-знаковий вид – передбачає вказування на існуючий зміст, що 

перевершує форму, за посередництвом одиничних знаків-символів або їх груп 

(первісна піктографія (неоліт), катакомбне мистецтво перших християн – знаки-

символи: монограми, хрест, трикутник, всевидяще око тощо); 
- символічно-алегоричний вид – передбачає наявність в образі як символічних, 

так і алегоричних елементів, роз’єднання і чітке виокремлення яких є практично 

неможливим (частина західноєвропейського середньовічного мистецтва до Х ст., 

період бароко, частина робіт символістів ХІХ ст.); 
- символічно-реалістичний вид – візуальний образ виконаний у достатньо 

реалістичній, зрозумілій манері, але внутрішній зміст і мотивація зображення 

виводять нас на нетотожні із образом змісти й цілі – магічно-ритуальні, релігійні 

тощо (первісність, частина християнського середньовічного мистецтва, бароко, 

ХІХ ст. – символізм як художній напрям). 
2. Реалістичний тип візуального образу – візуальна форма максимально 

відповідає закладеному в неї змісту (використовується гегелівська дефініція 

класичної форми історичного буття мистецтва, але у нашій концепції вона не 

обмежується лише давньогрецьким періодом). Зображення є суто імантентним, 

реалістичним і матеріальним, таким, що максимально співвідноситься із реальною 

дійсністю та відображає її.  

- реалістично-ідеалізований вид – візуальні образи є реалістичними за своїм 

виконанням, але максимально наближені до ідеальних уявлень про красу та канони 

досконалості творів, що не передбачають наявності непривабливих, негармонійних 

елементів дійсності (Давня Греція, Ренесанс); 
- реалістично-алегоричний вид – візуальні образи є реалістичними за своїм 

виконанням із наявними в них алегоричними, повчальними елементами, що 

буквально й прямолінійно передбачають існування переносного смислу (Ренесанс, 

певні барокові твори тощо); 
- реалістично-чуттєвий вид – натуралістично-чуттєва реалістичність форм 

поєднана із численними елементами декору, оздоблення й додатковими прикрасами, 

що підкреслюють помпезність і парадність образу (бароко, рококо, натуралізм); 
- реалістично-академічний вид – реалістично-раціоналістичні за своїм 

виконанням образи у дусі елліністично-римських зразків, але максимально суворі, 

стримані й іноді навіть сухі й штучні (Давній Рим, неокласицизм XVIII – ХІХ ст.). 
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3. Змішаний тип візуального образу – візуальний образ поєднує риси 

реалістичного і символічного типів та може втілювати модерні й постмодерні 

інновації. 

- домодерний вид – візуальний образ передбачає поєднання рис реалістичного 

та символічного типів без можливості визначення пріоритетного домінування 

одного із них (усі періоди до ХІХ ст.: ІІ – IV ст. – різноманітність форм 

ранньохристиянського та давньоримського мистецтва, періоди середньовічних 

«відроджень», певні твори українського бароко XVIII ст.); 
- модерний вид – характеризується синтезом реалістичного та символічного 

типів із поступовим руйнуванням реалістичної образності на користь авангардних 

практик (д. п. ХІХ – п. п. ХХ ст. – імпресіонізм, абстракціонізм, кубізм, сюрреалізм, 

експресіонізм, дадаїзм тощо); 
- постмодерний вид – характеризується повним полістилізмом форм – поряд із 

новітніми інноваційними технологіями (кінетичне, медіа-мистецтво тощо) 

відбувається тотальне «цитування» й герменевтичне звернення до реалістичного і 

символічного типів візуального образу у новому контексті, до яких додаються 

колажність, деконструкція, максимальна раціоналізація мистецтва, синтезоване 

використання нових форм – реді-мейд, інсталяцій тощо (д. п. ХХ – ХХІ ст.). 
Здійснюється розрізнення поняття символ від суміжних із ним понять знаку, 

алегорії, образу й метафори. 

Під образотворчим мистецтвом розуміється процес творчого унаочнення, 

матеріалізації певних явищ або зорових образів дійсності, що набувають свого 

візуального виразу в мистецьких творах. До основних видів образотворчого 

мистецтва відносять живопис, графіку та скульптуру, до яких у ХХ ст. починають 

зараховувати й художню фотографію (М. Каган, Б. Віппер та ін.). 

У результаті здійсненого аналізу визначений категорійний апарат і 

методологічна база дослідження. 

У другому розділі «Символізм образотворчого мистецтва первісності як 

джерело первообразів культури» проаналізовані особливості символізму в 

первісній образотворчості, що постає невід’ємною частиною синкретично-цілісного 

простору первісної культури. Розділ складається із трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Образотворче мистецтво первісності крізь призму 

сучасних досліджень» розглядається специфіка сучасних досліджень стосовно 

первісного образотворчого мистецтва. 

Здійснюється аналіз існуючих теорій періодизації первісного образотворчого 

мистецтва, першою із яких постає схема А. Брейля, що складається із двох періодів: 

оріньяк-перігор і салютре-мадлен та передбачає поступову еволюцію первісних 

малюнків від найпростіших до більш складних: від відбитків долонь, меандрів та 

найпростіших знакових зображень до складних контурних малюнків й зображень 

тварин. Переосмислення існуючої періодизації пов’язане з ім’ям А. Леруа-Гурана, 

що виділяє п’ять етапів становлення й розвитку первісного мистецтва 

(дофігуративне мистецтво; оріньяк; гравет; салютре-мадлен 1–2; мадлен), у межах 

яких визначає чотири базових стилі. Переосмислення досвіду попередників 

здійснює А. Столяр, що пропонує наступну класифікацію зображень палеоліту: 

1) сюжетні, 2) знакові, 3) орнаментально-геометричні, а також розробляє 
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періодизацію розвитку образотворчого мистецтва первісності у вигляді послідовних 

щаблів «ґенези палеолітичного анімалізму». 

Відкриття у 1994 р. наскальних малюнків у печері Шове (Франція) призводить 

до повного перегляду запропонованих раніше принципів періодизації первісного 

образотворчого мистецтва у напрямі визнання нелінійності й складності його 

розвитку, що не вписується у рамки руху від простого до складного. 

У культурі мезоліту спостерігається максимальна схематизація зображень. 

Найбільшого розповсюдження у цей період набувають петрогліфи, що в неолітичну 

добу набувають більш складних композиційних рішень. Розповсюдження 

землеробської культури приводить до появи нових культів і вірувань, що знаходять 

відображення у неолітичній образності. Епоха бронзи знаменується появою таких 

мистецьких форм, як культова архітектура та пластика великих розмірів. Залізна 

доба характеризується посиленням декоративних тенденцій («звіриний стиль» 

скіфського мистецтва тощо).  

У висновках вказується, що за часів доби палеоліту відзначається домінування 

символічного типу візуального образу в його символічно-реалістичному й 

символічно-знаковому виді; й символічно-знаковому – у добу мезоліту й неоліту.  

У підрозділі 2.2 «Первісне образотворче мистецтво як вираз синкретично-

цілісної структури міф – символ – ритуал» розглядається специфіка 

функціонування первісної образності в системі первісної культури. 

Акцентується увага на безпосередній включеності первісних образотворчих 

творів до міфологічного простору магічно-ритуальних дій, в яких унаочнюється 

символічний принцип міфологічного світовідчуття. 

Зазначається, що первісна культура стає особливим об’єктом зацікавлення, 

починаючи із ХІХ ст., що пов’язано із активними розвідками у сфері етнології, 

етнографії та антропології. Слідом за Е. Тайлором дослідженням первісної міфології 

й первісного мислення починають займатися Е. Ленг, Ф. Боас, Дж. Фрейзер, С. Хук, 

С. Хайман, Е. Дюркгейм, Б. Малиновський, Л. Леві-Брюль, К. Леві-Строс та інші, 

які, на жаль, у кращому випадку лише побіжно звертаються до аналізу первісного 

образотворчого мистецтва. Проблем взаємозв’язку міфу, ритуалу й символізму 

первісного образотворчого мистецтва торкаються у своїх дослідженнях Е. Кассірер, 

С. Лангер, З. Фрейд, К. Г. Юнг, Дж. Кемпбелл, М. Еліаде, А. Яффе, А. Демірханян, 

Б. Фролов, Н. Сойкіна, В. Кабо, Х. Кірхнер, Г. Хенкок, Н. Бурдо, В. Панченко, 

О. Оніщенко та ін.. 

Вказується на прямий зв'язок палеолітичних зображень із ритуально-магічними 

діями, в яких значну роль посідає тема смерті та відродження звіра (Дж. Фрейзер, 

В. Кабо, А. Яффе та ін.). Зазначається, що значна кількість наскальних малюнків, 

напевно, використовувалась в обрядах, присвячених родючості тварин, від яких 

залежало й людське виживання (печера Тук-ло-Дюбер та ін.).  

Здійснюється аналіз версії, відповідно до якої із тотемізмом пов’язані численні 

звіролюдські зображення (теріантропи), знайдені у печерах Фумане, Ласко, Істюріц, 

Труа Фрер, Шове, що виступали свідченням єдності тваринного та людського світів. 

Робиться припущення, що закладення архетипічних основ звіролюдських 

зображень, які з’являються в античному мистецтві (Мінотавр та ін.), відбувається 

саме у первісній образності. 
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Суттєві трансформації ритуально-міфологічних культів відбуваються у добу 

неоліту. Первісна символічна образотворчість починає відображати ідею родючості 

землі, в якій провідне місце займає образ жінки. Визначається ритуальне значення 

мегалітичних споруд та їх образотворчого оздоблення, що символізують міць та 

вічність потойбічного життя, а також заступництво й покровительство померлих 

предків.  

На основі проведеного дослідження визначається одна із стрижневих рис 

символізму в образотворчому мистецтві первісності, що полягає в його 

утилітарному характері, спрямованому на вирішення проблем виживання. 

У підрозділі 2.3 «Візуальні символи у первісній образності» проводиться 

типологізація символів первісного образотворчого мистецтва. 

Здійснюється диференціація символічних образотворчих елементів, наявних у 

артефактах первісного мистецтва, на основі даних археологічних досліджень й 

наукових узагальнень існуючої на даний час інформації.  

Перша група – це зародки космогонічних уявлень первісної людини. На основі 

первісних знахідок визначається існування двох основоположних космологічних 

моделей – горизонтальної, що відповідає землі із чотирма сторонами світу (Авдєєво, 

Костенки-I), та вертикальної, пов’язаної із трихотомічним розподілом всесвіту на 

верх, низ та середину, що, відповідно, співвідноситься із небом, підземним світом та 

землею (Мезин, Мальта).  

Друга група – це символічні елементи, що використовуються первісною 

людиною для здійснення обрахунків – тобто є зародковим еквівалентом чисел 

(Мезин тощо).  

Третя група – це геометричні символи: насамперед, коло (символ безкінечності, 

досконалості й завершеності), квадрат (матеріальний світ, чотири стихії) та 

трикутник (гострим кутом доверху – символ потенційної чоловічої, божественної 

сили; звернений вершиною донизу – жіноче начало і родючість). Зазначені символи 

продовжують існування в античній міфології й християнській традиції.  

Четверта група – зображення тварин, що, незважаючи на свою реалістичність, 

мають символічне призначення й включені у міфологічну систему магічно-

ритуальних дій (наприклад, зміїний символізм, що зберігає свою актуальність у 

давньогрецькій і християнській традиції).  

П’ята група – антропоморфні символічні зображення, серед яких скульптурні 

образи «палеолітичних Венер» виступали символами родючості та підкреслювали 

основну дітородну функцію жінки. 

Встановлено, що виділені групи первісних візуальних символів знаходять своє 

відображення у подальші періоди розвитку культури й впливають на формування 

символізму в європейському образотворчому мистецтві. 

У третьому розділі «Образ і символ в античній та середньовічній культурі» 

досліджується формування перших філософських рефлексій стосовно символізму та 

їх вплив на сферу образотворчого мистецтва. Розділ складається з чотирьох 

підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Символізм в античній рефлексії у контексті 

образотворчого мистецтва» розкрита специфіка перших теорій символізму в 

контексті образотворчої практики. 
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Зазначається, що формування особливостей європейської культури (у т.ч. й 

європейського образотворчого мистецтва) розпочинається на теренах Давньої Греції 

й пізніше – Римської імперії, згодом трансформованої християнством, серед яких 

виділяють особистісність, свободу творчої самореалізації й універсалізм. 

Образотворче мистецтво егейської культури зберігає стрижневі риси й 

символічні особливості творів прадавніх часів. Образотворчість часів архаїки 

відзначається певними рисами символічної умовності, однак вже більш наочно 

тяжіє до реалістичного типу візуального образу (архаїчні Аполлони, куроси, кори). 

У класичний період у зв’язку зі збільшенням рівня раціоналізації культури 

відбувається перехід від символічного до реалістичного типу із домінуванням у 

ньому реалістично-ідеалізованого виду (Мирон, Поліктет, Фідій та ін.). 

Щодо формування філософської рефлексії стосовно символізму, то у 

філософських розмірковуваннях натурфілософів звернення до поняття символу є 

поодинокими. О. Лосєв визначає основні риси античного символізму як цілісного 

явища. На його думку, теорія античного символізму є онтологією, що трактується як 

виявлений лик і свідомо-тілесна статуя; в античному символізмі краса обмежена 

матеріальним, тілесним світом; у ньому немає у чистому виді ані духу, ані тіла – ці 

дві сфери немислимі у повній автономності й роздільності одна від одної; в 

античному символізмі прекрасне немислиме у смислі своєї автономності. 

Здійснюється аналіз позицій Й. Вінкельмана, Г. Лессінга, Г. Гегеля, 

Ф. Шеллінга, О. Шпенглера, П. Сорокіна та інших дослідників стосовно їх 

характеристик античного образотворчого мистецтва. Відзначається, що саме тілесні 

інтенції реалістично-ідеалістичного виду, відповідно до нашої концепції, є 

домінантами мистецтва Давньої Греції. У той же час символічний тип продовжує 

своє існування, а елевсинські містерії, пророцтва оракулів, містичні культи 

насичують образотворчі твори потужним символічним контекстом. При цьому 

античні візуальні символи, на відміну від середньовічних, є іманентними.  

Культура елліністичного періоду створює передумови для руху образотворчого 

мистецтва до символізму, поступово затверджуючи кризу раціонального мислення 

(фаюмські портрети тощо). Неоплатонічна спадщина закладає основи символічного 

світобачення, що знаходить подальший розвиток у християнських концепціях, де 

художник повинен прагнути до передачі не земної, а божественної краси, 

первообразу, ідеї. 

У висновках зазначається, що в античній культурі відбувається формування 

перших філософських рефлексій стосовно символізму, проте в образотворчій 

практиці домінує реалістичний тип образу, що в елліністичний період починає 

тяжіти до змішаного типу, а із розповсюдженням християнства – до символічного. 

У підрозділі 3.2 «Символізм візуального образу й слова у 

ранньохристиянській культурі» розкрито специфіку ставлення до символічної 

образності в теоріях християнських апологетів. 

Перші інтенції відходу від примату раціональності й реалістичної образності, 

закладені ще в елліністичну добу, починають активно розвиватися із поширенням 

християнської культури. Зароджуючись у лоні змішаного домодерного типу 

візуального образу ІІ – IV ст., символічно-знакова, а згодом і символічно-

реалістична образність починає своє існування поряд із реалістично-академічними 
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зображеннями реалістичного типу, що поступово відступає під напором 

християнства, яке сприяє утвердженню символічного типу образу. 

Зазначається, що фундамент європейського образотворчого символізму 

включає в себе близькосхідні корені, завдяки яким набуває рис універсалізму.  

Зазначається, що ставлення ранньохристиянських мислителів до візуальних 

образів було вкрай негативним, вони пов'язувались із язичництвом та 

ідолопоклонством (Тертуліан, Татіан, Оріген та ін.) як під впливом платонівського 

засудження сфери мистецтва як «наслідування наслідуванню», аристотелівської 

теорії «мімезису», так і з причини іудейських заборон щодо створення будь-яких 

зображень. 

Климент Олександрійський у своїх працях першим із апологетів розробляє 

теорію символізму, в якій хоча і виступає проти образотворчих зображень, але у 

формі натяків робить акцент на доцільності використання символічних образів, 

посилаючись на досвід більш давніх цивілізацій, у т. ч. і єгипетської. 

Загроза розкриття таємниць релігійних обрядів перших християн призводить до 

появи перших скорочень – монограм, що починають використовуватися у поєднанні 

з геометричними символами. У подальшому поширення набувають символічні 

образи риби, виноградної лози, корабля, павича, коня, голуба із гілкою маслини, 

якоря, доброго пастиря, агнця тощо, згадки про які обов’язково містяться у Святому 

Письмі, що є свідченням підпорядкованості сфери «візуальності» сфері «слова». 

Ускладнення образів у катакомбних розписах стають кроками на шляху поступової 

легітимізації живописних зображень й руху від одиничних зображень-символів до 

багатофігурних композицій із потаємним символічним змістом. 

У висновках зазначається, що у ранньохристиянській культурі, спрямованій до 

трансцендентного, відбувається поступова легітимація візуальних зображень, в яких 

домінує символічних тип візуального образу в усіх видах його прояву. 

У підрозділі 3.3 «Європейське підґрунтя символізму візантійського й 

давньоруського образотворчого мистецтва Середньовіччя» проаналізовано 

формування образотворчого символізму в лоні східноєвропейської середньовічної 

культури. 

У візантійській традиції активно розробляються теорії символу та образу, який 

за своєю сутністю є подібним до первообразу (Афанасій Олександрійський, 

Феодоріт Кірський, Григорій Ніський та ін.). В концепції Григорія Ніського 

образотворче мистецтво підвищується майже до рівня «вільних мистецтв». Зоровий 

образ, зокрема образ живописний, опиняється на одному рівні зі словом. Масштабно 

теорію образу і символу розробляє Псевдо-Діонісій Ареопагіт, який вказує, що існує 

два способи передачі інформації про істину. Один – невисловлений і таємний, інший 

– явний і легко пізнаваний; перший – символічний і містеріальний, другий – 

філософський і загальнодоступний. Вища невисловлена істина передається тільки 

першим способом. На думку Ареопагіта, варіації трактування символу є далеко не 

однозначними і залежать не тільки від контексту тієї чи іншої ситуації, але й від 

внутрішнього налаштування й здібностей того, хто його споглядає. Автор віддає 

перевагу апофатичному (несхожому) принципу зображення божественної сутності. 

Зазначається, що у ранньовізантійський період образотворча практика все ще 

продовжує знаходитися під впливом елліністичних традицій наслідування. 
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Іконоборчий період розвитку візантійської культури, з одного боку, призводить до 

знищення значної кількості культових образотворчих зображень, а з іншого боку – у 

зв’язку із цим активізуються спроби теоретичного обґрунтування легітимності 

шанування візуальних зображень, у результаті чого формується потужна теорія 

образу (Іоанн Дамаскін, Феодор Студит, патріарх Нікіфор), завдяки якій у подальші 

періоди образотворча практика повністю закріплюється в системі православного 

культу. Поняття подібності образу до первообразу стає стрижнем зазначених теорій. 

У межах візантійської теорії активно розробляється проблема символічного 

трактування літургії як синтезованої форми храмового богослужіння. Символізм, 

умовність, суворість і християнський аскетизм постають основними домінантами 

християнського образотворчого мистецтва післяіконоборчого періоду. Важливе 

символічне навантаження несуть на собі світло і колір.  

Духовна культура Давньої Русі вбирає у себе як античні європейські традиції, 

ретрансльовані завдяки Візантії, так і спадщину язичницької культури, на базі якої 

формується фундамент християнства. Надзвичайно важливою категорією, яка 

споріднює віру слов’ян із давньоєгипетською, іудейською й античною традицією, є 

категорія світла, яка у давньослов’янській міфології постає атрибутом 

божественного. Поширення культу Богоматері на території Київської Русі 

пов’язується із давньослов’янським архетипом Матері-Землі (В. Личковах). 

С. Аверинцев трактує символічне зображення Богоматері Оранти у храмі Святої 

Софії в Києві у дусі захисту й неприступності міста, проводячи паралелі із 

символізмом образу богині Афіни. Особливого символічного значення набувають 

образи мучеників і воїнів, що стають уособленням прагнення українського народу 

до свободи. 

Вцілілі розписи позначені сильним впливом античної традиції й балканських 

країн. Незважаючи на знищення більшості іконописних творів під час руйнівних 

воєн, на думку вітчизняних дослідників, не можна припустити, щоб у культурному 

просторі Києва не існувало потужної іконописної школи (Л. Міляєва та ін.). 

Наводяться факти наявності активно діючої іконописної майстерні в межах Києво-

Печерського монастиря, що свідчить про безперервність іконописної традиції на 

теренах стародавнього Києва. 

Західноєвропейські впливи сприяють проникненню ренесансних новацій на 

терени Західної України, що підсилюються тісними взаємозв’язками українських 

малярів із поляками, чехами, словаками, сербами. Орнаментальний символізм 

українського іконопису поєднує у собі як стрижневі християнські символи, так і 

етно-національний народний колорит.  

В іконописі Московської Русі особливого значення набувають символічні твори 

Феофана Грека, Андрія Рубльова й Діонісія. Наприкінці ХVІІІ ст. легітимація нових 

символічно-алегоричних образів, що базуються на індивідуальному творчому 

баченні художника, зумовлює поступовий відхід від символічної мови виразності у 

напрямі посилення реалістичних тенденцій. 

У висновках зазначається, що в образотворчості Візантії відбувається остаточне 

утвердження символічного типу візуального образу й формуються потужні 

концепції образу та символу. Образотворчий символізм Київської Русі виникає на 

ґрунті язичницьких традицій та візантійських канонів культової образності. 
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У підрозділі 3.4 «Західноєвропейська образотворчість у період класичного 

та пізнього Середньовіччя: особливості канонічного християнського 

символізму» розглянуто становлення символізму в західноєвропейському 

образотворчому мистецтві крізь призму філософської рефлексії.  

Структура християнської середньовічної культури постає потужним 

конгломератом символічних взаємовпливів і взаємозв’язків, що пронизують усі 

сфери життєдіяльності середньовічної людини.  

У концепції Августина Блаженного магічно-символічне значення чисел, слідом 

за Піфагором і Платоном, постає запорукою внутрішньої і зовнішньої 

упорядкованості світу, але крізь призму християнської мудрості. При цьому він не 

вбачає символічних рис мистецтва в умовності, а бачить вияв небесної краси у 

пропорційних і симетричних творах, хоча наголошує, що символічно-алегоричні 

образи набагато більше привертають нашу увагу, оскільки містять у собі загадку. 

Символічного навантаження набуває в Августина ідея божественного світла, що у 

подальшому розгортається у творах візантійських теоретиків. Окрім цього, він дає 

визначення поняттю знак, виокремлюючи його види й закладаючи основи майбутніх 

семіотичних знань. Августин наголошує на багатозначності символічних позначень, 

які залежать від культурної традиції. 

У сфері образотворчого мистецтва відбувається перехід до символічного типу 

візуального образу, у межах якого язичницькі традиції варварських народів 

зумовлюють появу оригінальних символічно-умовних видів. За часів так званих 

середньовічних «відроджень» спостерігаються «сплески» повернення до античних 

традицій та реалістичної образності, що сприяє поступовому переходу від 

символічного до змішаного, а згодом знову до реалістичного типу, що передує 

домінуванню реалістично-алегоричної образності в культурі Відродження.  

Досліджуючи особливості середньовічного символізму, У. Еко виокремлює в 

ньому дві форми: метафізичний символізм як твір філософа (Іоанн Скот Еріугена, 

Гуго Сен-Вікторський) та універсальну алегорію. На відміну від У. Еко, який 

розглядає середньовічну універсальну алегорію як одну із форм символізму, 

Й. Гейзінга, слідом за Гете, розмежовує поняття символу й алегорії й пов'язує 

занепад символізму й виродження його на алегоризм із максимальною візуалізацією 

середньовічної культури. 

У висновках зазначається, що у західноєвропейському образотворчому 

мистецтві Середньовіччя відбувається перехід до символічного типу візуального 

образу, який поступово трансформується у змішаний домодерний тип, а згодом 

починає тяжіти до реалістичної образності, домінування якої пов’язане із 

раціоналістичними тенденціями в культури Відродження. 

У четвертому розділі «Раціоналізація європейської культури Відродження 

та Нового часу як фактор десимволізації образотворчої практики» 

проаналізовано причини переходу від символічного до реалістичного типу 

візуального образу в європейському образотворчому мистецтві. Розділ складається з 

чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Антропологізація образотворчого мистецтва доби 

Відродження і Нового часу: від символізму до реалізму» розглянуто регіональну 
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специфіку ренесансної образності, а також процеси утвердження реалізму в 

новочасному образотворчому мистецтві. 

Зазначається, що поступовий відхід від символічного світобачення 

Середньовіччя й перехід до примату наукової раціональності й індивідуалізму не є 

абсолютною характеристикою усіх географічно-культурних локалізацій 

Відродження, що унаочнює нелінійність його розвитку. 

Здійснюється аналіз концепцій О. Лосєва, К. Бурдаха, О. Шпенглера, 

Я. Буркхардта, П. Біциллі, Е. Панофського, Е.Гарена, В.Бібіхіна, А. Дживелегова, 

Ю. Романенкової, О. Блінової, М. Бахтіна, О. Бенеша, А. Варбурга та інших 

стосовно висвітлення специфіки образотворчого мистецтва Відродження.  

Продемонстровано, що у теоретичній сфері цього часу набувають поширення 

неоплатонічні ідеї стосовно природи художньої творчості (М. Кузанський, 

М. Фічіно й П. Мірандола та ін.). В образотворчій площині ренесансний художник 

переходить до зображення реалістичної тілесності (О. Лосєв). Інша важлива риса – 

широкомасштабне застосування перспективи (Е. Панофський). Із утвердженням у 

культурі пріоритетів наукової раціональності в образотворчому мистецтві 

Італійського Відродження символічний тип візуального образу практично зникає, у 

кращому випадку перероджуючись на раціональний алегоризм.  

Образотворчість Північного Відродження, на відміну від Італійського, зберігає 

певну символічну наповненість й формує своєрідний колорит. Крізь призму 

алхімічної традиції сучасні дослідники (О. Блінова та ін.) аналізують символізм 

творчості І. Босха. Н. Бом зазначає, що символічні образи Босха стають доступними 

для розуміння крізь призму тексту Святого Письма, серед яких найбільш 

поширеними є теми гріха, спокуси, богошукання й недосконалості людської 

природи. Синтезом босхівських фантасмагорій і «карнавальної культури» 

(М. Бахтін) просякнута творчість П. Брейгеля старшого, образи якого базуються на 

етно-національному, народному значенні символічних зображень. Символічні 

мотиви присутні в роботах Г. Гольбейна, Г. Б. Гріна та ін. А. Дюрер візуалізує 

містичні видіння апокаліпсису, тему смерті й плинності усього живого, зображує 

символи герменевтичної магії й масонського вчення.  

У теоретичній сфері символічні інтенції наявні в роботах англійця Ф. Бекона, 

що розглядає античні міфи з позицій їх символічної сутності. 

Виявлено, що в культурі Ренесансу, бароко, класицизму із їх тяжінням до 

примату наукової раціональності, європейське образотворче мистецтво 

характеризується домінуванням реалістичного типу візуального образу. У добу 

Відродження переважає реалістично-алегоричний вид (Північне Відродження – 

також символічно-алегоричний і символічно-реалістичний); бароко – реалістично-

алегоричний та реалістично-чуттєвий; неокласицизм – реалістично-академічний вид. 

У підрозділі 4.2 «Феномен українського бароко в образотворчому 

мистецтві: національні символи в контексті європейської культури» розгорнута 

специфіка прояву символічного типу візуального образу в мистецькій практиці 

українського бароко. 

У ХVІІ – ХVІІІ ст. барокова культура активно поширюється на українських 

теренах. Українське мистецтво цих часів розвивається у тісній взаємодії з 

мистецтвом країн центральної Європи, Росії та балканських народів. Реалістичні 
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західноєвропейські традиції активно вкорінюються на українських теренах, 

формуючи альтернативу сакральному православному мистецтву. Символічно-

алегоричний вид візуального образу використовується переважно у дидактично-

виховних (І. Галятовський), оповідальних цілях (І. Бондаревська) й задля більшої 

зрозумілості доповнюється текстовими поясненнями.  

Символічні мотиви присутні практично в усіх творах Г. Сковороди, який 

розмежовує суто символічні образи та фантастичні. Він вважає, що символічне 

зображення – це «мудра картина».  

Із розвитком книговидання відбувається поширення емблематично-

символічних книг із символічно-алегоричними ілюстраціями-гравюрами. Видання 

праць «Символи та емблемати», «Ифика…» сприяє використанню цих знань у 

розписах, іконописі, а також у повчальних мотивах світського живопису. 

Символічно-алегоричними змістами із етно-національним колоритом наповнені 

українські народні ікони («козак Мамай» тощо) й іконописні символічно-алегоричні 

композиції («Христос-виноградар», «Недріманне око», «Розп’яття із виноградною 

лозою», «Пелікан», «Христос у виноградному точилі» тощо). Алегоричні мотиви 

використовуються у жанрі парсуни.  

Зазначається, що українське образотворче мистецтво доби бароко під впливом 

раціоналістичних тенденцій європейської культури відходить від візантійських 

канонів із їх символічною умовністю, все більше наближаючись до реалістичного 

типу образу (особливо у жанрі портрету), але зберігаючи при цьому символічно-

алегоричні прийоми, що набувають своєрідної етно-національної специфіки.  

У підрозділі 4.3 «Символ і символізм в німецькій класичній філософії» 

проаналізовано особливості формування філософської рефлексії стосовно 

символізму в образотворчому мистецтві. 

Встановлено, що у межах німецької класичної філософії здійснені спроби 

філософського осмислення понять «символізм», «символ» та «алегорія», а також 

спроби виявлення специфіки їх взаємодії зі сферою образотворчості.  

У теорії І. Канта символ, на відміну від схеми, вказує на поняття 

опосередковано, використовуючи при цьому принцип аналогії, а схематичний та 

символічні способи представлення понять можуть бути виявленими лише за 

посередництвом чуттєвих знаків – слів або візуальних зображень (алгебраїчних чи 

міметичних), що підпорядковані асоціації, заснованій на емпіричному законі, 

відповідно до якого діє емпірична уява.  

Для Г. Гегеля символ не є значущим для філософського пізнання, головну роль 

в якому відіграють поняття. У своєму дослідженні історичної динаміки розвитку 

художніх форм він виділяє три форми мистецтва – символічну, класичну й 

романтичну. На першій – символічній – стадії зміст ще не може знайти собі 

адекватну форму вираження, й тому між ними виникає невідповідність. У рамках 

символічної форми мистецтва символ становить його початковий етап і 

розглядається Гегелем взагалі як передмистецтво. Він також виділяє декілька 

ступенів розвитку символічного: від позасвідомої символіки до символіки 

піднесеного та свідомої символіки. У руйнації справжнього мистецтва в 

романтичній формі Гегель бачить повернення до символізму, але не у його 
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абстрактній всезагальності, а на рівні передання внутрішньосуб’єктивних смислів 

митця у вигляді знаків або натяків. 

Ф. Шеллінг у своїй праці «Філософія мистецтва», слідуючи платонівській 

традиції, вважає, що мистецтво є зображенням первообразів. Необхідною базою для 

існування мистецтва, на думку філософа, є міфологія, яка є справжньою 

символікою. Шеллінг також зазначає, що музиці притаманний алегоризм, живопис є 

схематичним, а пластика – символічна. У той же час уточнюється, що символічним 

може бути лише історичний живопис.  

У висновках зазначається, що у німецькій класичній філософії відбувається 

з’ясування взаємозв’язку понять «символізм», «символ» та «алегорія» зі сферою 

образотворчого мистецтва. 

У підрозділі 4.4 «Романтизм та ірраціоналізм як передумови виникнення 

символічного напряму» розглянута диференціація понять «символ» і «алегорія» у 

романтичних концепціях Й. Гете, Ф. Шиллера, Фр. Шлегеля й К. Зольгера.  

Й. Гете демонструє, що символічне мистецтво і природа виявляють єдину 

світову істину, вказуючи та органічний зв'язок різних буттєвих сфер, який 

реалізується завдяки «прафеномену». Гете одним із перших розмежовує поняття 

символу й алегорії. Він зазначає, що алегорія перетворює поняття на образ, а символ 

– ідею на образ, і притому так, що ідея залишається в образі безкінечно дієвою і 

недосяжною. Мислитель виділяє наступні щаблі художнього розвитку: 

наслідування, манера й стиль, останній із яких виводить твір у площину символізму. 

Ф. Шиллер у визначенні поняття символу практично повністю наслідує 

кантівську дефініцію. Фр. Шлегель визначає символічну природу мистецтва, яка 

ґрунтується на ідеях-символах, завдяки яким людина відкриває для себе прихований 

зміст цього світу. Він також відносить до розряду символічного історичний 

живопис. На його думку, істинний митець народжує твори нового типу – ієрогліфи й 

справжні символи. Наголошується на важливості звернення до національної 

специфіки символічної образності. Поняття «символ» і «алегорія» 

використовуються Шлегелем без чіткого розрізнення, а іноді синонімічно.  

К. Зольгер у дусі ідей платонізму розмірковує про виявленість ідеї в земних 

формах, у тому числі й у мистецтві, що за своєю сутністю є символічним. Алегорія в 

його концепції виявляється у зображенні одиничного, що прагне досягнути 

божественного, на відміну від символу, в якому відбувається унаочнення 

всезагального в особливому, тобто його збіг із дійсністю. 

Символічно-алегорична й символічно-реалістична образність творів 

романтиків, прерафаелітів й назарейців, ірраціоналістична концепція 

А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, закладають основу відходу від примату наукової 

раціональності й створюють необхідні передумови для оформлення символізму у 

самостійний художній напрям. 

У висновках зазначається, що в теорії романтизму відбувається конкретизація 

понять символ та алегорія, а ірраціоналістичні концепції й символічно спрямована 

художня практика ХІХ ст. під впливом тенденцій відходу від примату наукової 

раціональності в європейській культурі стають фундаментом оформлення 

символізму в художній напрям. 
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У п’ятому розділі «Образотворче мистецтво в культурі другої половини 

XIX – XXI століття: від символу до симулякру» здійснено аналіз процесів 

функціонування символічного типу візуального образу від часу оформлення 

символізму в самостійний напрям до сьогодення. Розділ складається з чотирьох 

підрозділів. 

У підрозділі 5.1 «Естетичні засади західноєвропейського символізму як 

художнього напряму» проаналізовано стрижневі теоретичні принципу символізму 

та його образотворчі прояви. 

У ході оформлення символізму в самостійний художній напрям формулюються 

основні принципи й художні спрямування митців-символістів (Ш. Бодлер, 

П. Верлен, Ж.-К. Гюїсманс, А. Жид, С. Малларме, М. Метерлінк, Ж. Мореас, 

А. Рембо та ін.), для яких художник постає посередником між двома світами – 

горнім та земним, а також візуалізатором символічного змісту власного 

внутрішнього світу.  

Визначено, що символізм як художній напрям спрямований на синтез мистецтв, 

що сприяє взаємопроникненню та взаємовпливу літератури, образотворчого 

мистецтва, музики, театру й філософських рефлексій. Зазначено, що поняття 

декадансу відображає загальнокультурну атмосферу другої половини ХІХ – початку 

ХХ століття; поняття модерну визначає стиль, а символізм являє собою напрям, що 

має свої світоглядні й художні принципи, але не передбачає наявності будь-яких 

стилістичних ознак. 

Окреслюються провідні вектори спрямування творів художників-символістів, 

серед яких виділені містико-релігійні мотиви (О. Редон, Г. Моро та П. Пюві де 

Шаванн, Ф. Ходлер, М. Чурльоніс, М. Врубель, М. Реріх та ін.), звернення до тем 

демонізму (Ф. фон Штук, Г. Моро, О. Бердслі, Г. Клімт, Ф. Кнопф, Ф. Ропс, 

Ж. Дельвіль, Ф. Купка, А. Кубін, Дж. Енсор та ін.), проблеми життя та смерті 

(Дж. Енсор, А. Беклін, Е. Мунк, А. Кубін та ін.), створення ідеалізованого жіночого 

образу (група «Набі», російське об’єднання «Блакитна троянда», «Світ мистецтва», 

О. Роден, А. Майоль та ін.), етно-національні символізації (П. Ґоґен, М. Врубель, 

М. Жук, Ф. Кричевський, П. Холодний, А. Петрицький, М. Синякова та ін.), 

візуалізація літературних образів (Г. Моро, О. Бердслі, О. Редон, М. Врубель та ін.), 

а також створення власних міфологем та фантасмагорій (Г. Моро, А. Беклін, 

М. Шагал, М. Чурльоніс та ін.). 

У висновках зазначено, що у межах символізму як самостійного напряму 

особистісне начало і свобода творчого самовиразу, що відображають основні риси 

європейської культури, максимально унаочнюються у символічному типі 

візуального образу творів художників-символістів. 

У підрозділі 5.2 «Символізм у філософській рефлексії другої половини XIX 

– XX століття» здійснюється аналіз основних філософських концепцій, у контексті 

яких проблеми символізму проектуються на сферу образотворчості.  

У концепції Е. Кассірера людська культура постає сукупністю різноманітних 

символічних форм, серед яких мистецтво є першою силою, яка сприяє знаходженню 

людиною свого власного образу. Художній твір виступає символічною формою, що 

містить у собі як об’єктивні характеристики світу, так і суб’єктивні особливості 

митця, не поступаючись при цьому у своїх пізнавальних можливостях теоретичним 
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рефлексіям. Динамізм, притаманний внутрішній структурі символу, призводить до 

постійних трансформацій і створення нового. Символізм мистецтва Кассірер 

розуміє не у трансцендентному, а в іманентному смислі. 

С. Лангер, поряд із аналізом дискурсивного символізму мови, розглядає 

символізм візуальних форм, який називає презентативним, або недискурсивним, 

відносячи до нього і сферу образотворчого мистецтва й віддаючи при цьому 

перевагу мові. Мистецтво постає продуктом фантазії й створює у своєму просторі 

ілюзорний світ, який вона називає віртуальним. 

У концепції Л. Уайта людське життя повністю детерміноване функціонуванням 

різноманітних символів, що утворюють простір людської культури. А. Уайтхед 

вважає, що символи не здатні створювати власні смисли, а є лише відображенням 

реальної дійсності. О. Шпенглер стверджує, що народження культур відбувається 

завдяки «прафеномену», який є основою розгортання символічної реальності. Їх 

специфіка визначає символічні особливості образотворчого мистецтва. На відміну 

від Кассірера, Шпенглер визначає символи як статичні, застиглі утворення. 

Розробка символічної проблематики здійснюється у межах семіотики й 

структуралізму, основи яких закладають Ф. де Соссюр, Ч. Пірс та Ч. Морріс, й 

продовжують Р. Барт, К. Леві-Строс, Ц. Тодоров, Ю. Лотман та ін.. 

У контексті культури й художньої творчості до проблем символу й символізму 

звертаються Е. Панофський, Дж. Кемпбелл, Й. Гейзінга, У. Еко, М. Еліаде та ін.. 

Психоаналітичний вектор, започаткований З. Фрейдом, передбачає розгляд 

мистецького символізму крізь призму «едипового комплексу» й процесу сублімації 

витіснених бажань. За К. Г. Юнгом символізм мистецьких творів визначається 

реалізацією дії як індивідуального, так і колективного позасвідомого. Ж. Лакан 

розробляє поняття символічного як основи формування культурного порядку. 

У концепціях російських символістів (В’яч. Іванов, А. Бєлий, М. Бердяєв, Елліс, 

П. Флоренський та ін.) акцентується увага на посередницькій місії митця, що 

завдяки символічним творам забезпечує зв’язок між божественним та земним 

світом. О. Лосєв та С. Аверинцев визначають специфіку художнього символу й 

прояснюють механізми його функціонування у сфері образотворчого мистецтва.  

В українській та західній філософсько-культурологічній сфері у другій 

половині ХХ ст. спостерігається значна активізація уваги до проблем символізму.  

У підрозділі 5.3 «Аудіовізуальне мистецтво як феномен культури другої 

половини ХХ – ХХІ століття» проаналізовано специфіку функціонування 

символічного типу візуального образу в контексті сучасних культурних інновацій. 

Встановлено, що в образотворчому мистецтві першої половини ХХ ст. наявне 

домінування змішаного типу візуального образу у його модерному виді. У другій 

половині ХХ ст. починається формування змішаного типу візуального образу у його 

постмодерному вигляді.  

Здійснено аналіз понять образотворчого, візуального, сучасного та 

аудіовізуального мистецтва (використання не тільки візуальних образів, а й звуку), в 

результаті якого віддається перевага останньому терміну, що більш точно та ємко 

репрезентує численні мистецькі арт-практики другої половини ХХ ст. 

Розглянуті питання втрати сучасними творами своєї аури (В. Беньямін), 

перетворення їх на симулякр (Ж. Делез, Ж. Дерріда, Ж. Бодрійяр), а також 
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тотального збільшення швидкості стильових змін (Е. Тоффлер, Б. Гройс). 

М. Маклюен, на відміну від критиків технологічних новацій, вважає, що завдяки 

сучасним аудіовізуальним медіа можливе подолання гутенбергової розірваності 

культури слуху й культури зору. Е. Девіс і М. Дері звертають увагу на процеси 

символічного олюднення як кіберпростору, так і сфери медіа-арту. 

У результаті аналізу сучасних медійних теорій і мистецьких практик 

відзначається позитивний бік інноваційних наукових технологій, завдяки яким стає 

можливим створення нового символічного простору, формування якого 

відбувається у лоні сучасного медіа-мистецтва. Наголошується, що віднесення всіх 

мистецьких технологічних інновацій до сфери симулякрів є сумнівним, оскільки 

значна частина мистецьких творів виводить нас на значущі для людини символічні 

смисли. 

У висновках зазначається, що незважаючи на панування змішаного типу 

візуального образу, символічний тип продовжує своє існування й бере участь у 

створенні нових інноваційні мистецьких форм.  

У підрозділі 5.4 «Символізм в українському образотворчому мистецтві 

кінця ХХ – ХХІ століття» проаналізовано специфічні риси образотворчого 

символізму у творчості українських митців.  

Наголошується, що українська образотворча практика кінця ХХ – початку 

ХХІ ст., усвідомлюючи свою європейську приналежність, зберігає потужне 

символічне підґрунтя, що визначається особливостями української культури, якій 

притаманні софійність, кордоцентризм, любов до землі, волелюбність 

(Н. Ковальчук, В. Личковах, М. Шумка). 

Здійснюється аналіз робіт вітчизняних авторів стосовно символізму в 

українському образотворчому мистецтві. В. Личковах поряд із категорією архетипу 

вводить категорію сигнатури – знаково-символічної системи, що упорядковує 

культурний простір етносу, крізь призму якої розглядає сучасну українську 

образотворчу спадщину. О. Щербань зазначає, що визначення символічного змісту 

твору мистецтва неможливе без його розгляду як феномена культури. 

О. Вячеславова досліджує типологізацію міфу в сучасному образотворчому 

мистецтві України в контексті міжсистемного буття символів. 

У результаті дослідження визначаються основні вектори розвитку сучасного 

українського символізму. Сакральний необароковий символізм, що продовжує 

національні барокові традиції, поєднує дух минулого із сучасним художнім 

світобаченням (М. Стороженко, представники школи сакрального живопису та інші 

українські митці).  

Асоціативний символізм, фундатором якого в контексті сучасного живопису є 

О. Анд, характеризується цілеспрямованим прагненням автора до максимального 

розширення кола вільних асоціацій як за допомогою поєднання живописної 

площини з інсталяціями, так і завдяки нечіткості й багатоваріативності зображень, а 

також асоціативному підбору назв робіт, що спрямовують наше сприйняття у 

визначене автором русло, але не обмежують його будь-якими прописаними, 

раціональними концепціями. У дусі асоціативного символізму розглядається 

творчість О. Владімірова, С. Маруса, О. Левчишиної, О. Павленка та ін. 
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Гротескному символізму притаманне зображення свідомо деформованих 

образів персонажів, завдяки чому досягається ефект створення власного символічно-

фантасмагоричного простору, насиченого багатошаровими символічними 

значеннями (О. Денисенко, Л. Бернат та ін.). 

Етно-національний символізм позначений наявністю специфічних 

особливостей, пов’язаних із етнокультурними традиціями певного регіону чи 

місцевості України (К. Косьяненко, М. Бабак, О. Сухоліт, М. Малишко, митці 

регіональних шкіл тощо). 

В абстрактно-містичному символізмі за рахунок максимальної візуальної 

умовності, силуетних натяків, а іноді лише кольорових варіацій створюється 

містико-символічна атмосфера єднання з незвіданим, трансцендентним 

(О. Животков, О. Петрова, О. Клименко, Б. Єгіазарян та ін.).  

Здійснений аналіз творчості молодих художників-символістів свідчить про 

потужні перспективи розвитку символізму на українських теренах. 

У висновках зазначається, що символізм в українському образотворчому 

мистецтві сучасного періоду набуває значного поширення й вміщує у собі як 

загальні риси європейської культури, так і власну етно-національну специфіку. 

У Висновках представлено основні результати дисертаційного дослідження. 

1. Продемонстровано, що багаторівнева структура образотворчого мистецтва як 

символічної форми складається із наступних типів візуального образу та його видів: 

символічний тип (символічно-умовний, символічно-знаковий, символічно-

алегоричний, символічно-реалістичний вид), реалістичний тип (реалістично-

ідеалізований, реалістично-алегоричний, реалістично-чуттєвий, реалістично-

академічний вид) та змішаний тип (домодерний, модерний, постмодерний вид), що 

паралельно співіснують протягом різних періодів розвитку європейської культури, 

за часи втрати домінування не зникаючи із культурного простору, а знаходячись на 

периферії й продовжуючи своє існування. У періоди спрямованості культурних 

процесів у раціональне русло відбувається висування на перший план реалістичного 

типу візуального образу, при ірраціональних, трансцендентних орієнтирах – 

починає переважати символічний. У часи культурного «порубіжжя» образотворчість 

тяжіє до змішаного типу візуального образу.  

2. Доведено, що символізм як феномен європейського образотворчого 

мистецтва представляє собою тенденцію домінування символічного типу 

візуального образу на різних етапах розвитку європейської культури, що 

характеризується чуттєво-образною візуалізацією символічних смислів. Його 

специфіка, підґрунтя якої закладається в первісну добу, а формування стрижневих 

рис за часів Античності й християнського Середньовіччя полягає у домінуванні 

особистісного начала і свободи творчого самовиразу (максимальне розгортання яких 

відбувається у межах символізму як самостійного напрямку) у поєднанні із 

принципом універсалізму, який передбачає відкритість європейського 

образотворчого мистецтва до впливу різних культурних традицій (Єгипту, 

Ближнього Сходу тощо), завдяки чому тривалий час прояви творчої 

індивідуальності й свободи у символічній образності були мінімізовані або майже 

відсутні (первісність, Середньовіччя), виступаючи службовими по відношенню до 

релігійних вірувань. 
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3. З’ясовано, що образотворче мистецтво первісності постає нероздільною 

частиною синкретичної культури. Специфіка образотворчого символізму первісної 

доби полягає в його утилітарному характері, спрямованому на вирішення проблем 

виживання й забезпечення нормальної життєдіяльності завдяки міфологічній 

системі магічно-ритуальних дій, якій підпорядкована сфера образотворчості. Цей 

період позначений домінуванням символічного типу візуального образу у його 

символічно-реалістичних та символічно-знакових видах, зміст яких стає джерелом 

первообразів наступних культурних епох. Легітимність застосування до первісної 

творчості поняття образотворчого мистецтва визначається тим, що саме у цей період 

відбувається закладення значної кількості принципів, на яких базується сфера 

образотворчості. 

4. Встановлено, що античний період характеризується домінуванням 

реалістичного типу візуального образу, що не виключає паралельного співіснування 

символічного типу, специфіка якого у переважній більшості полягає в іманентності, 

належності до реально існуючого світу. Зазначається, що, незважаючи на 

формування перших філософських рефлексій стосовно символізму (Платон, 

Плотін), образотворча сфера піддається засудженню як «тінь тіней», обмежується 

принципом мімезису.  

5. Продемонстровано, що із встановленням християнства на теренах Візантії, 

Давньої Русі й Західної Європи образотворче мистецтво характеризується 

домінуванням символічного типу візуального образу практично в усіх його 

різновидах. У зв’язку із іконоборчими процесами відбувається розробка потужних 

символічних концепцій, завдяки яким стверджується легітимізація візуальних 

культових зображень, що у візантійській традиції зберігають ознаки сакральності й 

визначаються орієнтацією на трансцендентне, а в західноєвропейській набувають 

форм світської релігійної оповіді, закладаючи у такий спосіб поступовий відхід від 

символічного типу візуального образу на користь реалізму. Своєрідність символізму 

в давньоруському образотворчому мистецтві визначається впливом язичницьких 

традицій. 

6. Доведено, що у зв’язку із переорієнтацією культури у бік наукової 

раціональності в періоди Ренесансу, бароко, неокласицизму європейське 

образотворче мистецтво характеризується домінуванням реалістичного типу 

візуального образу. Символічні тенденції в образотворчому мистецтві Північного 

Відродження, на відміну від Італійського, виявляються у символічно-алегоричній та 

символічно-реалістичній образності й формують своєрідний етно-національний 

колорит. 

7. Зазначено, що українське образотворче мистецтво доби бароко наближується 

до реалістичного типу візуального образу, але зберігає при цьому певні символічно-

алегоричні риси, що набувають характерних етно-національних форм і специфіки 

(народна ікона тощо) й часто використовуються у дидактично-виховних, 

оповідальних цілях, як правило із текстовими поясненнями (емблематично-

символічні книги із символічно-алегоричними ілюстраціями-гравюрами тощо). 

8. Встановлено, що у межах німецької класичної філософії й романтизму 

здійснені спроби філософського осмислення понять символ та алегорія, а також 

спроби виявлення специфіки їх взаємодії зі сферою образотворчості. У теорії 
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І. Канта символ, на відміну від схеми, вказує на поняття опосередковано, 

використовуючи при цьому принцип аналогії. У рамках символічної форми 

мистецтва Г. Гегеля символ становить його початковий етап і розглядається як 

передмистецтво. Вирізняються наступні рівні розвитку символічного: від 

позасвідомої символіки до символіки піднесеного та свідомої символіки. 

Ф. Шеллінг зазначає, що мистецтво є зображенням первообразів, а його необхідною 

базою є міфологія, яка є справжньою символікою. Для Й. Гете мистецтво постає 

символом самої Природи, а поняття символу й алегорії не є тотожними. 

Фр. Шлегель наголошує на символічній природі мистецтва, що складається із ідей-

символів, й вважає, що символічний живопис – це історичний живопис. К. Зольгер 

зазначає, що мистецтво є виявленням ідей і тому є символічним, чітко розрізняючи 

сутність символу й алегорії. 

9. Виявлено, що символічно-алегорична й символічно-реалістична образність 

творів романтиків, прерафаелітів й назарейців, ірраціоналістична концепція 

А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, створюють необхідні передумови для оформлення 

символізму у самостійний художній напрям. Визначено, що основні засади 

символізму як напряму базуються на визнанні художника посередником між двома 

світами – горнім та земним, а також візуалізатором символічного змісту власного 

внутрішнього світу. Теоретичні розробки у лоні символізму зорієнтовані як на ідеї 

трансцендентного, надприродного, так і на знаково-символічні властивості людської 

свідомості. Визначено, що символізм як художній напрям спрямований на синтез 

мистецтв, що сприяє взаємопроникненню та взаємовпливу літератури, 

образотворчого мистецтва, музики, театру й філософських рефлексій.  

10. Зазначено, що у другій половині ХІХ ст. – ХХ ст. зростає інтерес до 

проблематики символу й символізму в контексті культури завдяки концепції 

Е. Кассірера, в якій культура розглядається як конгломерат символічних форм, 

однією із яких є сфера мистецтва, що постає одним із перших способів ретрансляції 

символічних смислів людини вже на перших стадіях її існування. Специфіка 

символізму в образотворчому мистецтві розглядається крізь призму 

культурологічних, психоаналітичних, семіотичних, структуралістських, 

постмодерністських концепцій, завдяки яким з’ясовується його складна й 

неоднорідна структура. 

11. Наголошується, що в результаті аналізу сучасних медійних теорій і 

мистецьких практик виявлені позитивні тенденції впливу інноваційних технологій, 

завдяки яким стає можливим створення нового символічного простору, формування 

якого відбувається у лоні сучасного медіа-мистецтва. Застосування новітніх медіа-

технологій, що не виключає їх синтезованого поєднання із традиційною 

образотворчістю – живописом, графікою, скульптурою та художньою фотографією 

– призводить до встановлення балансу між раціональною та емоційною сферою, 

остання з яких тривалий час була витіснена концептуалізованими мистецькими 

формами. Окрім цього, технологічні можливості створюють нові горизонти для 

мистецького аудіовізуального унаочнення символічних смислів як суб’єктивного, 

так і загальнокультурного характеру. 

12. У результаті проведеного дослідження визначені основні вектори розвитку 

сучасного українського символізму, а саме: сакральний необароковий символізм 
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(М. Стороженко, представники школи сакрального живопису та ін.); асоціативний 

символізм (О. Анд, О. Владіміров, С. Марус, О. Левчишина та ін.); гротескний 

символізм (О. Денисенко, Л. Бернат та ін.); етно-національний символізм 

(К. Косьяненко, М. Бабак, О. Сухоліт, М. Малишко, митці регіональних шкіл тощо); 

абстрактно-містичний символізм (О. Животков, О. Петрова, О. Клименко, 

Б. Єгіазарян та ін.).  
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Стоян С. П. Символізм як феномен європейського образотворчого 

мистецтва: культурний контекст. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за 

спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури (філософські науки). – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України. – Київ, 2015. 

У дисертації досліджується динаміка культурно-історичної трансформації 

символізму в європейському образотворчому мистецтві. Образотворче мистецтво, 

відповідно до авторської концепції, є однією із символічних форм культури й 

представляє собою візуально-образну систему просторової організації мистецького 

твору. Воно складається із наступних типів візуального образу та їх видів: 

символічного типу (символічно-умовний, символічно-знаковий, символічно-

алегоричний, символічно-реалістичний вид), реалістичного типу (реалістично-

ідеалізований, реалістично-алегоричний, реалістично-чуттєвий, реалістично-
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академічний вид) та змішаного типу (домодерний, модерний, постмодерний вид). 

Символізм на рівні образотворчого мистецтва представляє собою тенденцію 

домінування символічного типу візуального образу на різних етапах розвитку 

європейської культури й характеризується чуттєво-образною візуалізацією 

символічних смислів свідомості.  

Одними із стрижневих методологічних основ дослідження виступають: 

концепція Е. Кассірера й теорія соціокультурної динаміки П. Сорокіна, відповідно 

до якої три основні типи візуального образу паралельно співіснують протягом 

різних періодів розвитку людської культури, в яких у різний час відбувається 

домінування того чи іншого типу залежно від ступеня раціоналізації культури. В 

періоди спрямованості культурних процесів у раціональне русло домінує 

реалістичний тип, при ірраціональних, трансцендентних орієнтирах переважає 

символічний, у часи культурного «порубіжжя» - змішаний тип візуального образу.  

Ключові слова: символізм, символ, візуальний символ, символічна форма 

культури, символічний тип візуального образу, реалістичний тип візуального 

образу, змішаний тип візуального образу, знак, алегорія, образ, образотворче 

мистецтво, європейська культура. 

 

АННОТАЦИЯ 

Стоян С. П. Символизм как феномен европейского изобразительного 

искусства: культурный контекст. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по 

специальности 26.00.01 – теория и история культуры (философские науки). – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины. – Киев, 2015. 

В диссертации исследуется динамика культурно-исторической трансформации 

символизма в европейском изобразительном искусстве. Выделяются разные уровни 

понимания символизма. Символизм на уровне культуры является не только ее 

языком, но и отражением специфики жизнедеятельности и сознания человека. 

Именно в культуре человечество опредмечивает свой символический опыт. 

Символизм основан на способности человеческого сознания к порождению 

символов. 

Символ выступает основным источником смыслов, которые реализуются в 

символических формах культуры, наполняя их содержанием, интерпретация 

которого превосходит опредмеченное воплощение и не предусматривает 

завершенной, окончательной трактовки, склоняясь в сторону безграничной 

вариативности. Визуальный символ предусматривает визуализацию символических 

смыслов и характеризуется выходом образа за собственные пределы, указанием на 

не тождественные самому образу содержания, специфика которых заключается в 

многозначности и неисчерпаемости значений. Понятие символической формы 

выступает не просто механическим сочетанием элементов той или иной сферы 

культуры (языка, искусства, религии и т.д.), а представляет собой основной принцип 

их построения, основанный на способности сознания к символопорождению, и 

предполагает не изолированное функционирование, а их взаимосвязь с внутренними 

смыслами других форм культуры. Культура выступает синтезом символических 
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форм, одной из которых является изобразительное искусство, представляющее 

собой визуально-образную систему пространственной организации 

художественного произведения. Оно состоит из следующих типов визуального 

образа и их видов: символического типа (символично-условный, символично-

знаковый, символично-аллегорический, символично-реалистический вид), 

реалистического типа (реалистическо-идеализированный, реалистическо-

аллегорический, реалистическо-чувственный, реалистическо-академический вид) и 

смешанного типа (домодерный, модерный, постмодерный вид). Символизм на 

уровне изобразительного искусства представляет собой тенденцию доминирования 

символического типа визуального образа на разных этапах развития европейской 

культуры и характеризуется чувственно-образной визуализацией символических 

смыслов сознания.  

Одними из стержневых методологических основ исследования выступают: 

концепция Э. Кассирера и теория социокультурной динамики П. Сорокина, согласно 

которой три основных типа визуального образа параллельно сосуществуют в 

течении различных периодов развития человеческой культуры, в которых в разное 

время происходит доминирование того или иного типа в зависимости от степени 

рационализации культуры. Данный нелинейный процесс предполагает, что даже в 

период превалирования реалистического, символического или смешанного типа, 

другие не исчезают из культурного пространства, а находятся на периферии, 

продолжая свое существование. В периоды направленности культурных процессов в 

рациональное русло доминирует реалистический тип, при иррациональных, 

трансцендентных ориентирах преобладает символический, во времена культурного 

«пограничья» - смешанный тип визуального образа. 

Ключевые слова: символизм, символ, визуальный символ, символическая 

форма культуры, символический тип визуального образа, реалистический тип 

визуального образа, смешанный тип визуального образа, знак, аллегория, образ, 

изобразительное искусство, европейская культура. 

 

ANNOTATION 

Stoian S. P. Symbolism as a phenomenon of European fine art: cultural context. 

– Manuscript. 

Thesis for Doctoral degree in Philosophical Sciences in specialty 26.00.01 – Theory 

and History of Culture (philosophical sciences). – Taras Shevchenko National University, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The dynamics of cultural and historical transformation of symbolism in European 

art has been investigated.  Fine art according to the author's conception is one of the 

symbolic forms of culture and is a visually – shaped system of spatial organization of 

work of art. It consists of the following image types and their kinds as symbolic type 

(symbolically-conditional, symbolically-signed, symbolically-allegorical, symbolically-

realistic), realistic type (realistically-idealized, realistically-allegorical, realistically-

sensible, realistically-academic) and mixed type (pre-modern, modern, postmodern). The 

symbolism on the level of fine art is a tendency of domination the symbolic image at 

different stages of European culture and characterized by a sensual imaginative 

visualization of symbolic meanings of consciousness.  
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One of the methodological foundations of research is the theory of socio-culture 

dynamics of P. Sorokin. In accordance with it three main types of visual image 

simultaneously coexist during different periods of human culture. This nonlinear process 

implies that even during the prevalence of realistic, symbolic or mixed type, others do not 

disappear from the cultural area, being at the periphery and continuing to exist. In periods 

of orientation cultural processes in the rational course dominates a realistic type, during 

the irrational, transcendental orientations predominates symbolic type and in cultural 

«borderlands» precedes the mixed type of visual image. 

Keywords: symbolism, symbol, visual symbol, symbolic form of culture, symbolic 

type of visual image, realistic type of visual image, mixed type of visual image, sign, 

allegory, image, fine art, European culture.  


