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 Левченко Олена

«художнЯ наука  
пРо людину»

Корнієнко Н. Нетрадиційне театро(мистецтво)знавство: пост-
некласичний ландшафт. Від Фауста до Протея. Монографія / 
Н. Корнієнко. – К.: Альтерпрес, 2013. – 264 с.

Сьогодні світ відкривається людині своєю склад-
ністю. Це свідчить про те, що ми готові відчути і 
відчуваємо його багатомірність і багатовимірність. 
Однак складність і багатоманітність світу, постійне 
збільшення інформації, концепцій, дисциплін, есте-
тичних теорій, хоч як це парадоксально, викликає 
доцентровий рух до пошуків єдиного сенсу цих 
дисциплін і теорій. Такий рух супроводжується тен-
денцією до уніфікації наукової мови, тобто до збли-
ження точних і гуманітарних наук, – завдання, яке 
таїть очевидні ризики для науковця.

Час відкриття, переходу вимагає одинаків-стал-
керів, які свідомо працюють в зоні невидимих ри-
зиків, більше того, яких вабить ця зона, адже їхня 
робота живиться вибуховими енергіями відкриттів, 
оман, осяянь.

У випадку чергової книги Н. Корнієнко ми маємо 
явище саме цього наукового процесу. Авторка за-
являє про відкриття нового напряму, який називає 
синергетикою художньої культури, чим одразу сві-
домо наражається на ризик.

Річ у тім, що синергетика як напрям, що виник 
у природничих науках, зокрема, хімії, фізиці, досі 
залишається «власністю» вчених-природничників, 
не зважаючи на широкі перспективи міждисциплі-
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нарності, про які вони ж самі й заявляють. Особливо 
активно проти застосування ідей і термінології си-
нергетики в гуманітарних науках виступають росій-
ські вчені, вбачаючи у цьому небезпеку «для вже 
апробованих підходів і теорій» та «переривання  
природного розвитку пізнання і науки» (Пасаж з 
«Бюллетеня №1 альманаха «В защиту науки» Ко-
миссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсифика-
цией научных исследований. – М: Наука, 2006»).

З одного боку, тривога російських синергетиків 
небезпідставна і є реакцією на численні роботи 
зваблених модною термінологією епігонів, для яких 
«науковою» метою і досягненням є сам факт ви-
користання цієї термінології. З іншого боку, як не 
раз доводилося переконуватися авторові рецензії, 
ми маємо справу зі своєрідною гординею касти 
природничників, які по-перше, і теж не без підстав, 
переконані, що вчені-гуманітарії просто не здатні 
оволодіти рядом наукових понять, аби використову-
вати їх з необхідною коректністю; по-друге, не мають 
жодного сумніву, що вони самі, натомість, розуміють 
і термінологію і проблеми гуманітаристики якщо не 
краще, то в усякому разі не гірше за гуманітаріїв. 
А виходячи зі своєї компетенції, вважають, що 
сьогоднішня гуманітаристика у будь-якому випадку 
може чудово обійтися «апробованими підходами і 
теоріями», аби не переривати «природний розвиток 
пізнання і науки». Однак, якщо такий розвиток існує, 
то він, за їхньою ж теорією, має перериватися – 
на біфуркаційні процеси, стрибки, вибухи, – хоча 
б тому, що, як і будь-який суспільний процес, має 
нелінійний характер. 

У цьому контексті природно зауважуємо три-
вожну, але вже очевидну тенденцію: «традиційна» 
синергетика переживає вичерпання свого креатив-
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ного наукового потенціалу і не в останню чергу це 
стається саме внаслідок штучного обмеження поля 
досліджень. На відміну від російських, українські 
синергетики завжди підтримували колег, які пра-
цюють на гуманітарних територіях, обережно, але 
принципово плекаючи рівноправний діалог науко-
вих компетенцій. Відтак, книга Н. Корнієнко зазнала 
прискіпливого наукового рецензування ще на стадії 
рукопису, що і знайшло відображення у главі «Нова 
художня парадигма часу». Глава цікава тим, що в 
ній авторка створює своєрідний самоопис процесу 
народження наукових ідей, звертаючи увагу на кре-
ативну роль помилкових рішень.

Процес відбувався наступним чином: аналізуючи 
виклики сучасного осмислення теми часу в театрі, 
Н. Корнієнко зауважила, що дослідникам варто 
інтенсифікувати пошуки на межових територіях, 
зокрема, на території фізики, і продемонструвала  
власний пошук, спираючись на «парадокс обо-
ротності» часу Больцмана. Мовляв, у виставах  
Някрьошюса і Жолдака, Люпи і Карбаускіса, Касте-
луччі й Жанті, Касторфа і Марталера існують 
«здогадки-відкриття про оборотність часу і про його 
нелінійні закони, про які просто ще не здогадувала-
ся класична культура».

Це положення зазнало справедливої критики 
з боку провідного синергетика України, фізика «за  
походженням» І. Добронравової, мовляв, синер-
гетика, яка має справу з нелінійними процесами, 
працює принципово з необоротною стрілою часу, 
відтак застосовувати «парадокс оборотності» 
Больцмана у її контексті некоректно.

Погоджуючись із зауваженням І. Добронравової, 
Н. Корнієнко, тим не менше, вважає, що на гумані-
тарній території, топологія якої має відмінні від фі- 
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зичної виміри і контексти, художня практика «вільно 
грає як з оборотністю часу, так і з його необорот-
ністю». Відтак «не такою вже анархістсько-ради-
кальною є гіпотеза припущення про вплив на фізику 
досвіду художніх енергій». Тож глава із «помилкою» 
та доданим до неї описом залишається в книзі, 
адже «енергія помилки» – в майбутньому може вия-
витися креативнішою, ніж сьогочасна істина.

Однак виникає запитання: чому авторка обмежує 
себе умовами і законами наукового напряму, який 
вже виглядає затісним для її наукових побудов?

Одразу кажемо, що і причини, з яких вона звер-
нулася саме до синергетики, вагомі. Синергетика 
працює з нелінійними процесами, де ламаються 
звичні причинно-наслідкові зв’язки, де майбутнє 
може впливати на минуле, а розум людини – на 
природні і суспільні процеси, де, фактично, на пер-
ший план виходить здатність людини до моделю-
вання. Що, як не прискіпливе дослідження сутнісної 
глибинної природи театру, може надати цим пошу-
кам несподіваного креативного ресурсу?

Завжди виникає питання специфічного інстру-
ментарію такого дослідження. У випадку Неллі 
Корнієнко – це завжди потужна художня інтуїція-
співтворчість, яка отримує додаткове опертя у до-
сягненнях природничих наук. Ось, наприклад, про 
«Вишневий сад» Някрьошюса: «…жест, лінія, ритм, 
викрадені все у того ж класичного часу, – вбудову-
ються тепер у принципово інший «стан» – в метачас, 
в його пост(не)класичне вимірювання. Де немає 
лінійних, причинно-наслідкових зв’язків – тому такі 
крихкі й непередбачувані стосунки, а наслідок може 
цілком упереджувати причину, майбутнє ставати ми-
нулим, а невидиме – видимим унаслідок відкритих 
театром законів синергії…». 
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Однак, існує і більш вагома причина того, чому 
Н. Корнієнко обирає розробку саме такого напряму 
досліджень: основні положення і висновки синер-
гетики збіглися з ідеями, які виникали у дослідниці 
впродовж багаторічних наукових пошуків не лише в 
царині суто театрознавчій, але і у галузі соціології 
та футурології мистецтва. У цьому можна переко-
натися, читаючи роботи Н. Корнієнко, які датуються 
ще 70-тими роками минулого століття.

Дослідниця завжди працює в зоні ризику, ма-
ючи наукову інтуїцію, спрямовану на передчуття 
майбутніх художніх і суспільних процесів, на діа-
гностування ростових точок культури, на розуміння 
імовірнісності світу, а відтак, є синергетиком за 
своєю творчою і науковою природою. Іншими сло-
вами, вона стоїть на наукових позиціях, які дозво-
лять досліджувати театр і художню культуру як не-
лінійні, відкриті самоорганізуючі системи з високими 
ступенями свободи.

Будь-який новий напрям дослідження вимагає 
власних методологій. Тож закономірно, що у своїй 
черговій книзі Н. Корнієнко ставить проблему вче-
ного нового типу та «нового поняття наукової ко-
ректності щодо проблем методологічного спектру». 
А у низці глав своєї книги таких як «Театральний 
лідер як інноваційний суб’єкт у постнекласичному 
просторі культури. Вчений-поет», «Інша Матриця. 
Нова роль емоцій», «Нанотехнології» театру, або 
Маленькі етико-естетичні революції», «Про худож-
ню теорію відносності, або Про упереджувальний 
хід художньої культури», «Актуальне мистецтво у 
постнекласичному ландшафті», «Трансперсональні 
можливості як нова база акторської комунікації. 
Ознаки нової дійсності» та ін. Н. Корнієнко, фактич-
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но, і пропонує зразки проективного мислення, які 
вибудовуються у початки такої методології. 

Вочевидь, в основі такої методології лежить 
творча воля, що шукає сенс, навколо якого, і ви-
никає – проектується – предмет дослідження. Важ-
ко сперечатися з думкою, що сьогодні на перше 
місце виходить не знання, а мислення. А мислен-
ня, як відмічає теоретик проективного мислення 
М. Епштейн, на відміну від знання, не відображає 
особливості існуючого світу, а творить ті ідеї, кон-
цепти, поняття, які створюють світ майбутнього. 

Тобто, йдеться про можливості проектування 
майбутнього, про вибір такої актуальної реальності, 
яка є нашим шляхом до того майбутнього, яке ми 
плануємо. Н. Корнієнко проектує світ майбутньої 
науки про театр і обирає ту наукову реальність, яка 
на її погляд найточніше відповідає цьому шляху.

Книга Н. Корнієнко, як і попередні її роботи – 
це не катехізис нового театру, а пропозиція до чи-
тача разом творити нову науку про театр, відтак 
у кожній главі ми знаходимо численні гіпотези 
(нанотехнології в художній культурі, театр у кон-
тексті квантового світу, парсичні енергії театру, 
постнекласичний ресурс театру екзистенційного, 
метафізичного та психологічного, тощо), кожна з 
яких може розгорнутися у окрему наукову роботу . 
Ми занурюємося у потужні згустки художніх матерій 
самого дослідження, що є не лише винятковою 
своєрідністю, блискучою окрасою кожної книги 
Н. Корнієнко, а і сутнісним елементом її науково-
го стилю і навіть більше – методології. Авторка 
підхоплює, довершує і проговорює те, що в опису-
ваних нею виставах існувало як легкий подих, не-
завершений звук, навіть невтілений намір. Вона 
оприявнює невидимі художні матерії, синергійно за-
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вершуючи той довгий процес від задуму до втілення 
і глядацького сприйняття, яким є театральний твір.

«Театр – це художня наука про людину і люд-
ство», – виносить у епіграф книги власні розду-
ми Н. Корнієнко. Сьогодні ця наука для неї лежить 
ближче до синергетики. Завтра?.. Можливо, справ-
дяться очікування дослідниці й театру не потрібно 
буде шукати опертя в суто природничих науках – 
він сам з’явить зразок «художньої науки», до якої 
будуть прагнути приєднатися науки інші. 

Сьогодні, власне кажучи, авторка демонструє, 
як театром може стати книга, і не просто книга , а 
фундаментальне наукове дослідження, яке, орга-
нічно залучаючи художній інструментарій, так само, 
як театр, моделює, прогнозує, діагностує, провокує, 
зриває маски, ризикує, об’єднує, мріє… 




