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ЗАПРОШЕННЯ ДО ХАОСУ?
Корнієнко Н.М. Запрошення до Хаосу. Театр (художня куль-

тура) і  синергетика. Спроба  нелінійності / Неллі Корнієн-

ко; Нац. центр театр. мистец. ім. Леся Курбаса. – К.: НЦТМ 

ім. Леся Курбаса, 2008 – 246 с.

Книга є першою і поки що унікальною спробою як у 

вітчизняній, так і у світовій гуманітаристиці, розгля ну-

ти феномен театрального мистецтва в парадигмах пост-

некласичної раціональності, базуючись, зокрема, на 

ідеях синергетичної методології та синергетичного по-

гляду на світ. 

Звернення мистецтвознавства до природознавства в 

пошуках контексту розуміння художньої культури мо же 

здатися дивним людям, які звикли «розмежовува ти» 

природознавство та гуманітаристику. Згадаймо хоча б 

книжку Ч. Сноу «Дві культури», яка мала великий резо-

нанс у 60—70-ті роки ХХ століття. Там як різні культури 

виступають навіть не мистецтво і наука, а са ме гумані-

тарні та природничі науки. протягом ми нулого століття 

науки про дух і науки про природу протиставлялися не 

тільки за предметом, а й за ме то дом (спочатку неоканті-

анці, а потім аналітична фі  лософія науки, за походжен-

ням пов'язана з по зи ти візмом, взагалі розглядала гума-

нітаристику як за нят тя принципово не сцієнтистське). 

Треба сказати, що й екзистенціалістське розуміння люд-

ського буття жодним чином не заохочувало самопізнан-

ня людини науковими методами.

Тому, насамперед, хочеться окреслити той філософ-

ський та науковий контекст, до якого органічно входить 

книга Н. Корнієнко. 

Визначний німецький філософ сучасності Карл Апель 

писав про протиставлення наукової раціональності, 

байдужої до людини, та суто су б'єк тив них екзистенці-

альних засад людської моральності як про головну 
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суперечність філософії ХХ століття. 

Колективна моральна відповідаль ність, 

яка так на часі в ситуації етнічних і ре-

лігійних конфліктів, потребує раціональ-

них засобів для їх розв'язання. Власне, 

тому він і розробляє комунікативну 

етику. 

На наших теренах за всіх марксист-

ських розмов про єдність світу застосу-

вання природничих уявлень до суспіль-

них явищ не віталось, оскільки тракту-

валось як редукція вищих форм руху 

матерії до нижчих. Це, правда, не зава-

жало трактувати соціальні закони ана-

логічно законам класичної динаміки, 

але тут уже давалася взнаки претензія на 

науковість при обмеженому розумінні 

останньої. 

Слід сказати, що незважаючи на такі 

несприятливі обставини, «фізики та лі-

рики» знаходили точки дотику, не об-

межуючись посиланнями на айн штай-

н івську гру на скрипці. Ми пам'ятаємо 

цікаві статті Є. Фейнберга з питань 

куль тури в центральних філософських 

журналах, підтримку прогресивних мис-

тецьких пошуків з боку наукових уста-

нов: влаштування виставок, перегляду 

фільмів і таке інше. Корнієнко, в свою 

чергу, активно спілкувалася з ученими, 

брала участь у семінарах, де зв'язок нау-

ки і мистецтва не тільки не ставили під 

сумнів, а й предметно шукали і знаходи-

ли. Серед найбільш відомих прикладів 

таких знахідок було, скажімо, зістав лен-

ня живопису імпресіоністів із роз витком 

квантової фізики, започаткованої ви-

знанням корпускулярно-хвильовим ду-

алізмом світла. 

Цей здоровий глузд, який визнавав 

історичну єдність людської культури, 

не залишився поза філософською ува-

гою. Зокрема, відомий французький 

пост структураліст Мішель Фуко писав 

про так звані епістеми, тобто історич но 

визначені форми пізнання, що визна-

чають обличчя культури певної історич-

ної доби. У період Просвітництва ца-

рював аналіз, еволюція за Дарвіна розу-

мілась на основі нескінченно малих 

змін, з якими працювала вища матема-

тика, і т.ін. Англійський історик і мето-

долог історії Р. Колінґвуд також писав 

про певні ніби самі собою зрозумілі 

людські уявлення, що визначають науку 

і культури певних історичних епох. 

Причини змін таких епістем не є про-

ясненими, але зрозуміло, що тільки про 

раціонально простежені взаємні впли-

ви тут не йдеться. 

Хоча саме зараз під раціональним 

кутом зору справи складаються дуже 

сприятливо. Сучасна ґлобальна наукова 

революція пов'язана зі створенням не-

лінійної науки, що досліджує процеси 

самоорганізації. А оскільки з'ясувалось, 

що форми самоорганізації в усіх сфе-

рах дійсності схожі і навіть можуть бути 

описані одними й тими самими матема-

тичними моделями, синергетична ме то-

дологія дослідження процесів самоор-

ганізації працює зараз не тільки в при-

родознавстві. На сьогодні існують уже 

соціосинергетика, психосинергетика, 

лін ґ во синергетика. Є цікаві роботи, в 

яких синергетична думка працює у до-

слідженні мистецтва, зокрема музики. 

Таким чином, застосування синерге-

тичної методології в театрознавстві 

свід чить про обізнаність авторки книги 

та її сучасність. 

Серед висунутих Н. Корнієнко ідей 

особливо актуальним видається введен-

ня в фундаментальну науку закону неза-

лежності художніх систем, обґрунтуван-

ня високого рівня їх свободи щодо су-

спільно-політичних контекстів, у яких 

театр працює як діагностична система.

Особливе місце в книзі займає про-

блема розширення „Я” — суб’єкта, який 
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відіграє принципову роль у ситуації по-

стнекласики, і саме в театральній прак-

тиці сьогодні виявляє ті особливості, які 

важче зафіксувати в інших практиках.

Цікавим відкриттям, яке може пра-

цювати не лише в аналізі феноменів 

культури, є теорія про топос надлишко-

вості — своєрідну зону, в якій відпра-

цьовуються найбільш захисні форми 

по ведінки культури та накидаються 

шкіци майбутнього.

Всіляко вітаючи ці та цілу низку ін-

ших раціональних наукових здобутків, я 

б хотіла відзначити іншу рису культур-

них пошуків Неллі Корнієнко, яка не 

вичерпується рафінованою раціональ-

ністю, а є її кредо. 

Маю на увазі впевненість авторки у 

високій місії театру як пізнавальної си-

ли людства, у його здатності першим 

виповідати своїми цілісними засобами 

про зміни людини і світу. Раціональна 

ж думка театрального критика має бути 

озброєна сучасним контекстом розу-

міння світу, зокрема науковим. Тоді в 

адекватному контексті театральні від-

криття зможуть бути помічені й осмис-

лені та мають шанс бути відрізненими 

від формальних пошуків (які також 

корисні, але не такі величні) і тим 

більш — від беззмістовного епігонства.

Сприймаючи нову книгу Неллі Кор-

нієнко подвійним чином: і як фахівець 

з синергетичної методології, і як при-

хильниця театрального мистецтва, хочу 

відзначити, що, з одного боку, доктор 

мистецтвознавства бездоганно, хоча й 

популярно, висловлює синергетичний 

погляд на світ і мистецтво, базуючись 

на широкому колі сучасної літератури з 

синергетики та філософії синергетики, 

з іншого — майстерно аналізує теат-

ральні вистави. Багаторічний досвід і 

пам'ять дають змогу авторці сприйма ти 

світовий театральний процес як єдиний 

симфонічний твір, тобто утримувати в 

полі зору його тематизм.  

 Книжку дуже цікаво читати. Вона 

захоплює і надихає. А головне – зна-

йомить з її авторкою, сама персона якої 

є, на мій погляд, явищем української 

культури.  


