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ВСТУп
До книги увійшли раніше опубліковані матеріали загальнотеоретичного характеру, також статті щодо окремих явищ фольклору і творчості відомих народних
майстрів і художників, твори яких і нині не втратили новизни, продовжують контактувати із дійсністю.
Проте левова доля матеріалів так чи інакше стосується такого феноменального
явища культури як український фольклор, збережений і виплеканий від давніх часів
сільським середовищем, селянським культурним простором.
Селянство, за Я. Ісаєвичем «було фактором континуїтету, тяглости української
культури, завдяки чому кожна чергова денаціоналізація еліт не закінчувалася зникненням етносу»1. Я. Ісаєвич підкреслює «величезну роль селянства в українському
національному русі, більшу ніж у багатьох народів»2.
Цілковита згода з думками і висновками відомого вченого сприяла чіткішому
визначенню стратегічних завдань цієї книги: шляхом аналізу і описання фольклорних
явищ і артефактів, визначити семантичні складові української культури з її міфологічно-фольклорними витоками, які живлять геніальні твори Т.Г. Шевченка, надаючи
їм атавістичної предкової сили, які надають вагомості і значимості творам М. Гоголя,
І. Франка, Лесі Українки, М. Коцюбинського, П. Тичини, О. Довженка, Григора Тютюнника, В. Стуса, В. Симоненка, К. Малевича, О. Архипенка, М. Бойчука, О. Курбаса… Мислення фольклорними категоріями і образами здатне корелятивно
взаємодіяти з найактуальнішими концепціями сучасності, а в «архаїці» архетипів закладене зерно авангардистського осягнення дійсності. Саме творчість селян – вишивка, настінні розписи, ляльки, святковий і обрядовий одяг вразила свого часу
Казимира Малевича і здебільшого визначила напрям його космологічних пошуків;
космологізм «Землі» О. Довженка і «Сонячних кларнетів» П. Тичини теж пов’язаний
з міфологічно-фольклорними витоками селянського культурного простору. Фольклорні основи, усвідомлена або неусвідомлена близькість до низової культури надають філософської глибини й значимості творчості багатьох визначних художників
про яку йдеться у цій книзі.
Структурно вона поділяється на чотири розділи.
До І-го розділу «Український фольклор. Сюжети, мотиви, форми. Субстаційнообрядова космологія образного мислення» увійшли матеріали, присвячені теоретичним проблемам дослідження народного мистецтва, осмислення його семантичних
витоків і образних основ.
Також у матеріалах розділу аналізуються (у культурологічному ключі) такі своєрідні артефакти як чарівні казки, колядки, селянські аутентичні ляльки, створювані на
території Середньої Наддніпрянщини, у Карпатах та іших регіонах України, кітчеві
«базарні» килимки із образно поданою в них ідеограмою Світового дерева, твори характерні для двох найбільш потужних художніх течій ХХ ст.. – примітиву і авангарду.
________________________________
1
2

Ісаєвич Я. Селяни України вчора і сьогодні. Сучасність. 1999, № 7-8, стор. 125.
Там само, стор. 126.
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Головним завданням розділу, як видається, є спроба висвітлити питання щодо
природи українського фольклору, в якому міф присутній рудиментарно і фрагментарно, проте який насичений космологічною образністю, що коріниться у родових
переказах – субстаційно давніших ніж класичний наративний міф.
До ІІ-го розділу «Казимир Малевич. Катерина Білокур. Марія Приймаченко»
увійшли матеріали, у яких теоретичні проблеми і питання І-го розділу дістають певного «опредмечення» в аналітичних екскурсах і есеях щодо конкретних творів та
ідейно-творчих концепцій трьох принципово несхожих між собою художників, кожний з яких створив свій оригінальний, глибоко індивідуальний художній світ. Проте
всі три майстра біографічно та в результаті духовних прагнень пов’язані із селом
«знаходять» образні й формоутворюючі витоки своїх творів і творчості загалом у глибинних субстанційних сферах українського фольклору.
ІІІ-й розділ «Профілі (Аналіз. Пам’ять. Враження) Олександр Саєнко, Іван Лисенко, Анатолій Лимарев, Іван Матіяш, Анастасія Рак, Олег Голосій, Тиберій Сильваші, Едуард Гудзенко» присвячений тим художникам, творчість яких стала здобутком
українського мистецтва, культури в цілому. Автор цих рядків свого часу був особисто
знайомий, спілкувався з Олександром Саєнком, Іваном Лисенком, Анастасією Рак,
Олегом Голосієм, Едуардом Гудзенком, товаришував з Анатолієм Лимаревим – митцями, яких вже немає на світі, однак у творах яких продовжує жити і не втрачати актуальності талановите бачення світу, зберігається сенс їх душевних переживань,
сумнівів, вагань, радісних митей творчих відкриттів і успіхів.
З Іваном Матіяшем – автором гравюр Шевченкового циклу, який нині живе у
Петербурзі, кілька років тривало листування.
Зустрічі з Тиберієм Сильваші – художником-мислителем, мистецтвознавцем і
культурологом – який нині продовжує плодотворно працювати, стали важливими подіями щодо розширення культурно-інтелектуального діапазону, поглибленого розуміння процесів і течій у сучасному мистецтві.
IV-й розділ «Мистецтво не бачити» становить матеріал свого часу надрукований у часописі «Критика», який видає Г. Грабович.
У розділі шляхом документального відтворення знаменних подій, описання
фактів, авторських особистих спогадів і спостережень обґрунтовуються причини кризових явищ у соцреалізмі, простежується процес його занепаду в умовах українського
соціуму 1960-1970-х років.
Якщо читач цієї книги зможе дещо по-новому поглянути на українську культуру з її багатим минулим, складним сучасним і обнадійливим щодо перспектив майбутнім, то можна вважати виконаним те завдання, яке поставили перед собою її
видавець і автор вміщених матеріалів.
О. Найден

