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l. Встуn. До nоняrrя містичного
Містичне

це почуття цільності й нерозчленованості

явища, що nереживасться людиною безnосередньо, минаючи
рефлексію про нього. В основі містичного лежать nережитки
nерві сного фетишизму. Предметом "містичного" сnоглядання

є одночасно саме буrrя nоза особою і внутрішній світ особи,
що розкриваються як взасмно тотожні. Власне, містичним ми
11азнваємо noчyrrя, через яке розкривасться тотожність цнх
двох начал, але центр тотожного сднання знаходиться, звісно,
в душі самої людини. ,,Я" виходить за свої тісні границі й
розnросторюється

nовністю,

в

неохоnному,

розширюсться

до

nроте

неохоnного.

не

розчиняС1 ься

Так,

у

хвиш1ни

релігійного осяяння людині здається, що вона не nросто
говорить із Богом, а що Бог увійшов в їІ душу і що вона сама
в цей момент є Богом.
У

нашому

дослідженні

ми

сnираємося

на

ідею,

що

~нстичне с історuчІ/0 зумовленим nоняrrям і саме як такс мас
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тривалу

історію.

Зокрема,

воно чуйно реагує

на nроцес

nерсходу індивіда в "надnриродну" особистість, а отже, й на
весь розвиток nоняття про особистість та на розширення

nоняпя

про

Універсум

і

про

саме

буття

nрироду.

сусnільство тощо.
Індивід вирізняється з-поміж представників того ж самого
виду (серед "собі подібних") якостями, яких в інших немае
але nродовжує nовністю залежати від свосї nрироди. Таким

може бути мінерал, рослина, nредставник тваринного світу ..
Особистість

-

це людина, яка самосвідома своєї індивідуа

льності і самостійно виробляє в собі якості, що значною

мірою виводять Гіза межі власної nрироди.
В останню третину ХVШ ст. nочинається новий етап

1

розвИ1ку містичних ідей в Євроnі. У Німеччині він nозначе
ний

появою

"Месіада"
музики

монументальної

(1773)

поеми

Ф.Г. Клоnштока

та творчістю "штюрмерів", а

в

царИІ-ІІ

творами В.А. Моцарта. Великий вnлив на форм;

вання нової епохи мав голландський філософ-містик Франс
Гемстерrейс

( 1721 1790).

На рубежі XVШ-XlX ст. "веймар

ські класики" та "єнські романтики" сnільними зусиллями.
хоча кожний nо-своєму, виробляли nонятrя людини, яка б не
просто nоєднувала в собі найкращі риси індивіда, створеного

природою, та особистості, що сама себе сформувала, а явля;ш
б собою гармонійний синтез природи з культурою, яка не
просто

rрунтується

на

готовому

фундаменті

nрироди,

а

підносить uю nрироду на вищий рівень і змушує їі слугуваш
духовності. Перед нами діалектична спіраль розвитку. що не
просто повертаrться до прнроди на новому своєму витку. а

nідносить ії на якісно вищий рівень, підnорядковуючи завдан
ням духовності. В цьому nроцесі головне слово належить уже

не природі, а людині, яка ніби переймає у природи естафст)
творення буття.

За цих умов містичне, nереживши важкий nеріод дискрп
мінації з боку просвітницького "розсудку", одержує нове
дихання. У мистецьких nроектах "класиків'' і "романтиків"
воно відображає nрагнення зберсгш даний людині в безnосс-
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редніх почуrrях зв 'язок між нею і природою (Універсумом,

Богом, буrrям). Самий характер містичного змінюється
відповідно до розширення поняття особистості й рефлексії
про неї. Містичне в розглядувану нами пору інтелектуалізу
сться, гу.нанізусться й аксіо,7огізується. Це і буде предметом

нашого пильнішого розгляду.
Якщо

означені

"містику" на рубежі
Новаліса,

три

якості

характеризують

німецьку

XVIII- XIX ст., в період творчості ( ете,

Шеллінrа,

Тіка,

Клейста,

то

невдовзі

дедалі

виразнішою стає естетична складова містичного; і воно стає
ефектним художнім прийо.мо.н, який живиться естетичною
пам'яттю

про

містичне,

хоча

вже

нічим

суттєвим

не

доповнює органічну природу самого містичного (Гофман).

На новий рівень підніс містичне Р. Ваrнер, якому вдалося
в операх здійснити омріяний романтиками синтез мистецтв,
насамперед

nоезії

з

музикою,

твердженню Шопенгауера,

-

найромантичнішим,

по

а ОlЖе, й наймістичнішим видом

мистецтва. Містичне знайшло собі нове життя у Ваrнера
завдяки синтезу музично-поетичного начала з легендарною і
м і фологічною давниною, в якій містика жила як архетипний

матеріал.

Не

завжди

митець,

розробляючи

історичну

чи

легендарно-міфологічну тематику, ставить за мету актуалізу
вати наявний в них містичний субстрат; проте, якщо такий

матеріал втілюсться в музиці, то він, сказати б, сам про себе
зая вляє,

проявляючись

через

"містичну"

природу

самого

музичного звучання. Про це знали автори символістських

драм-"містерій"

на рубежі

ХІХ-ХХ ст.

В

них

по-новому

виявлена "органіка" містичного вистуnала вже у всеозброєнні
раніше розроблених естетичних nринципів містичного.
Символісти суттєво логлибили наші уявлення про особис

тість, і це внесло в їхнє містичне світовідчугrя новий зміст, а
в їхній образ містичного

-

нові ефектні барви (Метерлінк,

Верхарн, Уайлд, ранній Гауnтман).

2. Містичне

в історичному розвитку

Архетипна пам'ять містичного тісно зв'язувала німецьких

романтиків із давніми греками, чиє уявлення про містичне від-

L
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різнялися від первісного фетишизму вже досить розвинени-.1

інтелектуалізмом.

Греки розглядалн буття (суще) як одне

спільне з Космосом, з неохопним житrям. Космос (а отже,

1

все буття) вони сприймали як живе, одухотворене й мисляче,

як пройняте вольовими

імпульсами,

вічно продук-тивне і

спрямоване на самозбереження і внутрішню рівновагу. Такс
відчуття єднання з вічним і неохопним становило тоді голо
вну рису самопочутrя людської одиниці. Проте це перешко

джало розвитку ідеї неповторної одиничності, тобто особис
тості. ,.Містика" греків носила безосібний характер, вона НІ.:

могла "розширювати" особистість, якої тоді ще не існувало .
Можна

говорити

про

механічну

тотожність

окремого

іі

цілого, людського тіла і неохопної тілесності; але не було
спеціального почуття вищого rднання як подолання тісних

.неж людської тілесності.

Суттєва роль у руйнуванні стародавньої містики належить
Арістателю

-

великому

класифікатору,

розрізнителю

іі

розділителю. Після нього явище стали розглядати окремо в11

його живої явленості шляхом перенесення у свідомість, де

його розчленовували за допомогою "понять". Проте Арісто
тель лише поглиблював поняття індивіду; особистість для
нього, як і для всієї античності, залишалася закритою.
Нове суттєве оновлення містичного приносить з собою
християиство,

що

запропонувало

коннепцію

особистосп.

якої стародавній світ не знав. Відтоді містичне в європейсь
кому мисленні тісно пов'язане з християнською доктриною 1 ·3

самим християнським самовідчуттям.
Християнство ставить питання про Бога та створений ним
світ

і

намагасться

проникнути

логічно, а й через "абсурд"

в

uю таємницю не лише

емоційно, чуттєво, ентузіастич

но. Крім містичного осяяння, що приводить до осягнення

особистісної істини, другою, "паралельною", сферою "при
власнення"

буття

абстрагований

від

залишається
чуттєвої

реф.1ексія

природи.

В

розсудок,
цьому

поляrж

відмінність містики від середньовічної метафізики. Так, св.
Августин намагався виробити таке надчуттєве уявлення для
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св.

Трійці.

яке

б

зберігало

ін,з.ивідуальність

їі окремих

елеменrів і разом з тим не представляла їі у вигляді трьох
окремих осіб. Проте таке можливе у сфері не лише мстафізич
них понять. а й безпосереднього містичного nочугrя. яке
Августин тут .шше намагався виразити раціонально.

Християнство з його вченням про порятунок людства .:щя
вічного

блаженства

внесло

в

nоняття

містичного

свій

г.~~\tаніз.\1 і свою високу аксіо:zогію, немислимі в язичницькому
світі. Саме це рішуче відрізняє християнську містеріальність
від стародавньої .,\1істеріі~'. а середньовічних .,містиків"

я'3нчющьких
чне

..містагогів".

мислення

в

від

Ми не сумніваємося, що романти

розглядуваний

нами

nеріод

по-своему

розвивало ці новІ конотації, не залишаючись. втім, в nлощині
тільки християнства. Тож варто дещо докладніше розкрити
зміст християнської мІстнки.
Християнин

nриродою

раннього

..містиком",

середньовіччя

оскільки

він

був

змушений

за

був

своєю

жити

одразу в двох реальностях. Як громадянин він жив у фі·знчній
реальності своєї держави. власної громадянської сnільноти, і
ця реальність оточувала його всіма атрибутами життя, які.
згідно з християнською доктриною. вважали гріховними, а
ОТ'А<С, тимчасовими. nриреченими на загибель чи знищення. а

тому не вартими самостійної уваги. Воднораз усrма nорухами
свосї душі. всіма своїми думками він жив у майбугньому

царстві , де внутрішнім зором уже бачнв явлену nеремоГ}
nіднесеного над низьким, вічного над тимчасовим, життя над

смертю. Християнська містика вчила прозрівати майбутнє в
теnсрішньом).
Цей містичний настрій знайшов своє яскраве відображен

ня в

"Божественній

комедіГ' Данте, яка

щодо жанрової

класифікації свого часу належала до так званого видіння.
Вічне

nост

мислив

у

каrегоріях

тимчасового.

безплотне

nрагнув описати через тілесне, і все ра·юм було щементовано
поетичиою фантазІєю. Звичайно, тут ·знаходила своє \1ісце і
раціональна рефлексія, але переконлнву силу мала все ж не

вона, а симбіоз художності, яка мю ічно підкоряла собі уяву
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читача і впливала на його власні архетипічиї переживання
містичного. Ця містика мала ще розколотий, дуалістичний
характер, який романтикам належало подолати. Все земне

вона відкидає, все уявне підносить. Вона боїться захопитися.
nідпасти під чари реального; уявне ж

-

навпаки. прагне

сприймати емоційно повно й насичена.

Справжній розквіт християнського містицизму відбувся
тоді,

коли

ідея

.,очікування

кінця"

і

гріховності

всього

земного. приреченого на загибель, потроху стала відступати
на задній план перед ідеєю присутності Творця у всьому

земному. Поступово абсолютне табу на все земне було знято.
і природа постала перед віруючим у всій своїй красі і величі.

бо віднині вона відображала вже красу і велич Творця. Такі
були творець сонетів і канцон Франческо Петрарка, якиіі
упізнавав образ коханої в абрисах природи, пізніше Якоб
Беме зі своею зворушливою поетизацією природи.
Ці

мислителі

мали

неабиякий

вплив

на

німецьких

романтиків. Слідом за ними nрирода постала у романтиків не
як

випадкове

посудина

для

пристановище
коштовного

для

вина

духу,

не

духовності,

як
а

гріховна
як

міцна

субстанція, наділена безмежним духовним змістом, де перш~

є невіддільним від другого, а оr..ке, може бути схоnлене
нашими почуттями (точніше, таким же безмежним Розумом

Vernunft)

в нероздільній, тобто містичній, сдиості. СnравжнІ

урок~1 містицизму одержував І. Кант у дитинстві, коли, за
переказом. його мати, жінка без будь-якої освіти, пояснювала

йому

під

час

тривалих

nрогулянок

біблійні

істини

на

прикладах гарної nрироди. Очевидно, вчення цього філософа

про геніа1ьність стало своєрідним секуляризованим відгомо
ном християнського містицизму: природа вибирає для себе
генія, щоб виразити через нього свій безмежний духовнии
зміст і волю, причому сам геній не розуміє до кінця, як
виникають у
простодушним

нього
і

його

наївним.

ідеї;

він

Близькі

залишається до
до

такого

кінця

розуміння

геніальності fете у вірші .,Ганімед" і Гельдерлін в одноймен
ному вірші.
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Результатом освоєння християнського містицизму став на
рубежі
цизм,

XVIII- XIX ст.
де

людина

романтичний секулярltЗований місти

прагнула

обійняти

природу

вже

без

посередництва Вищо'і сили , яку вона уявляла як невід'ємну

складову

Універсуму

(очевидно,

відповідно

до

вчення

Лейбніця про "монади", де Універсум, Бог, nрирода, людина

r

тощо розглядалися як рівноцінні "монади"). У "Фа усті" ете
Господь виступас ях особистість, сказати б, "на рівних" з

іншою особистістю

Мефістофелем, а також із Фаустом,

-

який на наших очах з "індивіда", що спочатку nовністю
відповідає своїй родовій природі (у "Фаусті -

1"),

перетворю

ється на особистість, яка виходить за межі природи тим, що

розширюється
елементу,

і

і

вдосконалюється

тому

nриймається

за
в

рахунок
Емпіреї.

духовного
РоІ\шнтики

небезnідставно зблюкували "Фауст" Гете з "Божественною

комедією" Данте, розуміючи водночас, що твір rете тісно
пов'язаяий уже з новою, а яе тільки з канонічною (христи
янською) концепцією людини як особистості.
"Секуляризована''

містика

спонукала

романтиків

до

створення нової "Біблії", яка б засвідчила місти•ше з'єдяання
людини

з

Універсумом

та його

Творцем , з

nророками

і

вчителями. Генетичний зв'язок із християнством відбився у
самій ідейно-емоційній спрямованості романтичної містики
до

утопійного

світовідчуття

блаженства

внаслідок

об'єктивних сутиостей
вела

людину

до

як

до

насолоди

абсолютного

злиття

-

nовнотою

зі

світом

(nриродою). Романтична "містерія"

блаженства

через

повне

розкриття

(реалізацію) свосї особистості. Романтичний містик ставав

новим містагогом . Зразком для нього був Фауст

rете, nроте

вш 1шов ще далі, ще зухваліше проникав у таємниці сущого,
ще сміливіше заявляв про своє право сnорідненості з ним.
Містично налаштована людина ставала де.~tіурго,\І, у владі
якої була вона сама і Універсум в їх єдності ("Генріх фон
Офтердінrен"

Новаліса).

Час

nопереду.
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3.

Містичне як психолоt·ічний феномен у І. Канта й у

романтttкtв.

Нові можливості для розвитку .\tістичноrо відкрив І. КаН1.

який

перший

nочав

розглядати

простір

як

феномен

свідомості. Разом з тим реальний простір він став вважат11

непізнаванною

Ue

.,річчю-в-собі".

означало,

що

реальн)

безконечнtсть ми можемо схопити лише як нескінченНІсть у

власній свідомості. По сутt, це було подальшим вдосконалсн
ням

Арістотелевого

підходу

з

його

.,інтелектуалізацією"

реальності та розщеnленням ії на "категорії".
Гносеологічна система Канта вибудувала цей захопливніі

у своїй nарадоксальності шлях, який nочинається від цілком
реальної точки,

що їі фіксус наша

чутrєвість, поступово

nереходить у сферу абстрактних nонять, а закінчується самою
нескінченністю, де емпіричні поняття втрачають свою силу,

влов1пи яку може лише містичне nочуття! Почавши з конеч 
ного, наша думка логічно nриходить до нескінченного. Так

встановлюється тотожнІсть між конечним

і нескінченюt:-.t .

Але ця тотожність дасться нам лише у внугрішніх почуnях .
Цим

самІtм

вивищувалася

особистість,

яка

поставала

як

tnворець цього нескінченного у своїх глибинах світу, що
розгортався в їі власній свідомості. Підхід Канта, очевидно.
евристичпо міг бути пов'язаний з розробленою в середні віки

в

абатстві

Сен-Віктор

тристуnеневого

(Париж)

осягнення

містичною

Вищо1 ·о

через

концеnцією
емПІричне

раціональне - надчуттєве.

З учення Канта романтики зробили

власНІ висновюt.

Й.Г. Фіхте у своїй "Я"-філософії дослідив до найменши\

нюансів цю нескінченність як феномен свідомостІ; Ф.В. ШсJІ

лінr розгорнув

кантіанську ідею тотожності конечного й

нескінченного як тотожність nрироди і свідомості: НовалІс у

своїй філософії ,,магічного ідеалізму" зробив спробу виявJІПt
принциn,

який

дозволив

би

людині

як

істоті

конечній

впливати на сферу нескінченІ-юго. Правда. якщо у Шслліш·а
nроцес nереходу від прнроди до свідомості розвивається все

ж в історичній реальності. то в Новаліса зв'язок реальноtо 11
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НіМСЦЬІШіі РО'-ІаІІ rlll\1 І \11СlІІ'ІІІІ:

.. на:tрс<иьного"
шус

відбуває-ться у нарнні уявІІ, яку він проголо

ЮСІС\ІСІІІІОІО

рса.lьюспо.

..сnіралсподібнніі"

ІсторІt<rНІІЙ

Він
час

по-свос.\fу

інтсрпрсrус

Шслліша.

вдасться до

ЛрІІ'•ІХJНfВОГО ПСрСП. ІСПННЯ рЇ'JШІХ •ШСОВИ.\ ВСКЮріВ.

Мн бачюю. що в цю: чотирьох вченнях шщеmуrться на
nанівній ролі t'Hi€Jo. tюcmi і на 1\рсативиііt рот свідО.\ЮСrі .
Ро:щІнпtчна \tіснtка .tана найвищий ·3а всю Ісюрію мнсJІсння
аnофеоз

особистості,

розширнвшн

ії межІ

ю

космічннх

масштабів. Лrоднна не нросто вставала. як у грсюв,
фатумом" (Гсtсль). а nоставаJІа са" на СЗІ\І з

.. врівснь '3
нссюнчсш•іс1ю, 'J

яІ<ою уrворюва.Jш творчий союз заради псреtворсІІІІЯ свну!

Романтики ІШ.НВІfчайно поr-лнбюІІІ rюняпя міслІ•ІІюго
порівняно

·3 iior·o

хриспtянсьюtм ро3умінням. Ми ·нш .ходимо

,.lOCifTb СТрокату !ІЗ...ІІтру \ІІСПІЧНОГО у ріЗНИХ ШІСЬ\ІСННІІКЇВ і

\ІИСЛІtте;нв

того

перюду.

Про1·е

всіх

ранніх

рочан ІІІків

об'онує одне · це JІСІІНе, орс:аиічие почуr-rя чІс rич1юго. яке
ванн нсрсносЯl ь на сторінки своїх творів і пра1 нуть переда ПІ
свос\fу чнтачсві.
На

нашу

думку.

nродуrпнвшІ\t

може

бути

розгляд

містнчного як психологічного фсно\Існу у стввіднесенні ·з
кантіанським rюня пя.\t тдиесеиого.
ЯК

ЛОЧ}'lїЯ,

яn11ще.

ЯКС

ОХОПЛЮС

що фіmч11о

Kam

.1/ОДІІН)',

вн ·ш
. ачав пцІІссеІІе

KOJНf

ВОНа

перевищує ії людські

СІІОСл:рІГаЄ

спроможності.

Проте, роЗІ'Іtіючи е!'.1ПІрнчну лерсваr у маІсрІі

над своїми

фізн•Ішtмн силами. JІЮднна одночасно віf)'(І'Нас свою .1\Юра
льну вищість над цими cшra\fll.

Сmдом

'Ja

Кантом ми poзr 'JІЯJtaC\10 :-.tістrtчнс як т:ре.Jtси

вштя і вважаємо. що міспІчного явища як такого не існус
(nодібно тому. як не\Іає

.. піднесеного" явища).

Містн•rнс - це

відчуrrя певної rаошнuі. яке. не збагачуючи нас rювн\ІІІ
'.ІнаннЯІ\Ш про пpcJt\tcr

(..річ"),

".Jадовольняс

if нідноснrь душу

СВОЇ!\1 об'СJ\10\І, В ЯКО\tу ра-юм З ТНМ НС!\ШЄ КОІІКреПІОГО '3\tісту.

Це

.. чисте"

іі

не

персживання

.,бсзuі:тьнс··

сrІрнйняпя ІдСІ
nрирода

rtpo

МІСТІІчноr·о

(.. інrеле"'Т)'аJІьне

·ювсім.

бо

воно

безконечніс-ть
(як

і

На

піднесеного)
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споr·лядашrя"). Але

настроюс

душу

на

нашу думку. сама
'Jу:-.ювлюс

новиіі
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художній czmкpemuз.\t мистецтв. що став важливнм здобутком
романтизму.

На порозі Нового часу. у

XVII

ст., в мистецтві визначи

лося коло предметів. що здатні пробудитн в нас nочуття

піднесеного~ вони стають об'єктами художнього відтворення
з метою викликати в нас такі nочуття. У класицнстів це

величні

творіння

рук

людських.

nозначені

шляхетною

формою і благородним матеріалом: бароко звертає увагу на
дику nрироду. Кант наводить як nриклади переважно явища

дикої

nрироди:

небо,

особливо

нічне,

розбурхане, а з мистецтва людського

море,

особливо

наприклад, nіраміди,

що вражають нас своєю загадковою архпектурою.

Для містичного nереживання важлива зустріч із природою

як апріорі неживим явищем. Містичне тісно nов'язане з
відчуттям певно'і .живої ClL1li в не.живо.НJ'. Витвори ж рук
людських потрапляють у ряд ,.містичних об'єктів" за умов11.
що вони втратили зв'язок з людським, nеретворилися на

руїни і "здичавіли", ,.зрослися" 1 природою. Лише тоді наша

уява може уздріти в них наявність якоїсь живої сили, але уже
не раціональної людської свідомості, яка відбилася в них
(наприклад, інженерного плану, про який nисав Арістотель). а
того невловимого живого духу (очевидно, "ентелехії}. що
розлитий у всій природі. Ми бачимо, що трансцендентальна
філософія Канта і ранюх романтиків створює nередумови .ІЛЯ
"містичної сили

судження".

Природу

не

відкидають,

не

ставnять після свідомості, а одухотворюють, розширюють їі
духовний зміст, надають їй нового життя, перетворюють на
всеохоnний .,культ''.

Якщо nрирода постає як сnі1ьна основа для nіднесеного
переживання

1

містичного

переживання

(що

розкриває

можливість для співіснування цих двох начал і навіть їхнього
переплетіння в художній тканині тексту), то пси.хологічІ/иrі

механізм того й того відмінний. Якщо, за Кантом, піднесене
пригнічує в нас все тілесне і звільняє душу, то містнчtІе

nереживання, навnаки, аnелює до тілесної чуттєвості: що ж
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Німецький ро:-.1антизм і місrІІчнс
до душі, то вона знаходиться у стані заціпенін11я; душа не

тільки не хоче nростору, а нав і rь ховається вщ нього.
Найлегше це nояснити на nрикладі музики. Кожний, хто,
слухаючи

музик],

пережив

nриnлив

nіднесених

nочупів,

знає, що душа в цю мить внутрішньо активізується, ніби

nросить

якогось

простору,

хоча

зміст такого

важко, навіть неможливо зрозуміти в поняпях
словами.

Ми

можемо

стверджувати,

що

в

nоривання

1

nередати

цю

хвилину

особистість відчуває свою самоnрисутність, хоче увиразнити

своє Я.
До слів Канта

про те,

що

nіднесене nригвічуr в нас

відчупя тілесності, але стимулює дух, можна хіба що додати,
що дух наш настроюється в лад з якимось пориванням і діє

так, неначебто він є безп.юптюt ті.1о.н. Яскравий nриклад
сцена

у

Ваrнерівській

вривається

у

Зіrлінду

Зіr·мунда

і

хатину

"ВалькіріГ',

Гундіrа
до

і

коли

сnонукає

освічення

в

місячне

сяйво

молодих

героїв

коханні.

Піднесене

переживання захоnлює душу героїв так, що вона приходить у
внутрішній

pJ-~r.

що

виражається

у

спалаху

любовного

nочупя. І навnаки, в 1-й частині "Місячної сонати" Бетховена
знамениті октави в лунктирному ритмі 1вучать не nіднессно,

а саме містично.

Нехай ця музика і не ставила за мету

відтворювати нічний nейзаж. але вона сnівзвучна з містичним
переживанням

ночІ.

Це

порівняння

показує

також,

що

ліднесене пов 'язане з Jtасштабнюш явищами. а містичне
nереживання може мати досить "камерний" характер.
Піднесене

cnor лядання

наnовнює душу

відда.1еки

розбурханого

несвідомою ращстю від того.

моря

що самій

людині фізично нічо1 ·о не 3аrрожус, і в цій самовпевненості

вона наче вивищується, .,підноситься" над грізною стихією. В
містичному ж nереживанні завжд11 є елемент таємничості. яка

\!Оже

таїти

.J.ЛЯ

людини

певну

загрозу,

навіть

фізичну.

Людина відчуває. що вона знаходиться в центрі nодії, а не на
віддалі. Так, герої новел Тіка, оnинившись у дикому лісі чи в
печері, охоплені почупям не піднесеного переживання, а

саме містичного, бо відчувають певну фізичну небезпеку, яка
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таїться

у

невидимій

незбагненної

для

присутtюсп

них

живої

якоїсь

сили

(.. Білявий

"Руненберr").
На відміну від "піднесеного", ЯКО\t)'
nриклади

всемогутньої

більше

і

Екберт",
nасують

світу неживої (дикої) природи, в містичному ми

Ji

знаходимо

nрисутність

живо,"о

і

пов'язану

з

ним

несnодіваність, неnередбачуваність, неоднорідність. ВідnовІ
дно наше переживання nіднесеного має цільний характер.
nерсживання ж містичного містить якусь внутрішню розгуб

леність; nіднесене цсментус наш} nсихологічну ідентичність.
містичне ж ставить їі під питання.

Яскравий nриклад

містичні nереживання маленького хлоnчика з балади

rетс

"Вільшаний король", які руйнують nовністю його ідентич
ність і призводять до загибелі.
Отже, в nрироді "містик" відчуває наявність якоїсь .живої

сили, чогось свідо.\tого

чого немає в "зоряному небі" чи в

розбурханому морі, чи в блискавці або тих же nірамідах, про
які пише Кант. Що виnливає з такої наявності "живого"
елементу в містичному об'єкті? · Містичне переживання
містить в собі .\юральиий елемент
або

навіть

страх

перед цією

певну повагу, схиляння

таємничою

живою

силою.

Містичне, на відміну від nіднесеного, не розширює душу
людини, а навпаки, звужує їі; не додає nочуттів до само
усвідомлення, а акцентує на об.нежеиості душі; в ньому
завжди таїться неусвідомлене почуття с.ниреття, покори. Ось
чому містичне nереживання сnоріднене з релігійним; проте
воно може бути також і незалежним від нього; переживання ж

піднесеного зовсім може обійтися без релігійного змісту!
Піднесене в релігійному nереживанні може кваліфікуватнся
як "гординя". Так, у романі Гофмана "Еліксири диявола"'

одержимий

бісом

Медард

захоплює

слухачів

чуттєвим

nафосом своїх проповідей, і це викликас у чисшх серцс~t
віруючих внутрішній сnротив.

природи

у

Якоба

Беме,

[

навпаки, радісне сnрийняпя

якого

так

романтики. має містичний характер;

цінували

німецькі

воно пов'язане не ·з

розширенням автономного домініону особистості, а якраз з і
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звуженням.

самопрнниженням,

nроте

таким.

особистість

знаходить

певну

втіху.

для

себе

в

Це

якому

втіха

підкорення вищій силі. яка СИ\ІВОлізує для людини надійнІсть
і сталість світу.
силою, яка

Особистість ніби схиляється перед цією

перевищує ії спроможності, але

не як перед

мертвою, інертною, грубою фізичною силою, яка не залишає
людині вибору. але перед силою живою. наділеною зю·адко
вою свідомістю. що внявляс себе у певній доцL1ьності того,

що відбувається навколо.
Оrже. містичне є тим містком. який 'З'єднує людину з
лоном nрироди, з якого вона вийшла. Чуnя Іакого єднання

дається

безпосередньо

й

доступно

чутливш,

поетично

налаштованій душі. Наnриклад, д~пячій душі (,,Лускунчик"
Гофмана). Та поступово це чуття руйнується, трансформу
ється

в

штучну

,.ІмІтацію"

справжнього

nереживання,

"естетизується ".
Т. Манн у романі ,.Доктор Фаустус" пише про кристали
мідного

купоросу

як

про

символ

новітньої

естетики

й

містики. За їхньою суто зовнішньою крсtсuю не відчувалася
воля деміурга, живий розум, що одухотворюгав їх форму. Це

була імітація життя, коли містичне відчуття життєвої глибини
зовсім зюtк..1о, звільнивши місце для його, сказати б, штучної

коnії. Таким є, як вважав письменник. усе мистецтво модерНІ

зму. І навпаки, краnлина води зі знаменитої оди Клопштока
(про яку теж йдеться в романі) ставала основою для високого

міспtчного nереживання. бо відображала живу силу, теплий і
глибокий розум, перед яки\t із благоговінням схилявся розум
людський.

Модернізм

зробив

кілька

вщчайдушних

спроб

оживити нсживс, зберегти через містичне зв'язок із nриродою

і зовнішні'1 світом як зі спорІдненим із людиною (nоезія
Р.М. Рільке, ,,Пісні Гуррс" А. Шснбсрга, СИ\tфонії Г. Малера).
Проте у менш талановитих авторів це внроджувалося в голі
прийоми, перстворювалося

на розраховаНІ естетичІІІ ходи.

Зв'язок

людина

зі

заннтами дедалі частіше 'Jалишилася

ca\t

був

втрачений,

і
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сфектни\ш, але холодними і бездушними кристалами "мщ
ного купоросу".

4. Й.В. Гете. Новаліс. Л. Тік.
Романтики розуміли

суще як бсзмеЖН)'

потенцІю, що

включала в себе свідомість (людину) в "нерозгорнуто\1) ··

вигляді. Оскільки сущс врешті-решт приходило до евідомосн
(і в цьому полягало романтичне розуміння історіі), то віднинІ
вже не суще включало в себе людину, а навпаки

· людина як

вищий ступінь включала nройдені етапи розвитку, тобто все

суще. Тож суть містичного у романтиків полягала у тому, що
не людина "розчинялася" у сущому, а суще

у людию 1 тим

самим збагачувало П, розширяю Уі внутрішній світ. Приро:з.а
не зникала зовсім у свідомості, а переходила у свідомість в
новій якості, тобто збагачувала П. Суть філософії тотожносп

Шсллію·а

під

цим

кутом

зору

полягала

у тому,

що

)

містичному персживанні вивищувалися і 11рирода, і .1юдина. В
цьому принципова відмінність від середньовічного (христи

янського) розуміння містичного, яке применшувало цінність
земного

(бутrя)

на

користь

потайбічного

(духовного).

Німецькі містики підиес.1и цінність зе..ниого :життя, відкрн:ш
в матеріальному невичерпний духовний зміст, розкрили у
природі безмежні

можливості для духовного і

фізично1о

вдосконалення. Містицизм німецьких романтиків був своєрt.l

ним вираженням ?)Шаністичного начала, оскільки безмежно
nідносив
шляхом

сутнісні

потенції людської

nротиставлення,

а

через

особистості,

злиття

з

але

не

безмежни\tи

потенціями nрироди.

1

тут. в межах лише романтичного мислення, містичне

розкривас nеред нами знову-таки свої різт варіанти.

Ми

r

зупинимося лише на містичному в ете, НовалІса й Ті ка.
Оскільки
належним

неможливо

чином

у

короткому

персональну

нарисІ

містичну

r

розгорнути

історію

такої

складної особис-тості. як етс, то ми обмежимося nокаюм
того, як цей поет збагатив поняlїя містичного в ціло~tу.
Ключ ми знаходимо у словах
сте: ..Я не сумніваюся у

r

продовженні нашого існування, бо природа не може обій1ися

ІЗО

-

НімсцьІ\ІІіі роман ІІН\1 1 •щспr•ІІІС

без ентелехії. Але не всі \Ш безс\tертні однаковою мірою.
ХТО \ОЧС В \ШЙОуrНЬО\tу Вl\ЯВІПИ Себе ЯК ВеJІИКё.\ ентелехія,

мусить уже тепер бупt нею" 1 .

f СТС

Цt с,юва СВІДЧЗТЬ ПрО Те, ЩО

рОЗГJІЯД3В ЖИТТЯ ЛЮДИІНі

ЯК ВеЛИК)' персональну МІСТерІЮ. МІСП1ЧНС ВіН КОНЦСІІТуалізу
ВЗВ

поняттям

ентелехІЇ,

яка

пов' язувала

1емнс

й

вічне.

Персбуваючи в зе,шому, людина подумки бачила себе уже у
"ВЇЧНО\Іу". ПрОЙШОВШИ КОЛО ЗСМІЮІ О буття. ЛЮДИІІЗ ПІЗНЗЄ
його висою й низькі сторони, але не для того, щоб засудити

чи відюшуrи їх геть, а щоб перстворити їх на будівельний

матеріал для в. Іасної особистості

("Noch ist, Ьсі tiefcr Ncigung
fUr das Wahrc, lhm lrrtum eine Leidcnscl1aft" ..Хто nрав.1у з
nристрастю шукаr, І Той не уникне нрикрих помилок"1 ,Jльменау"). Ц11м людина долає фатальнІсть сво(і родової
природи і підні ...шсться до вищого рІВня. якиП пост називає

"ентелехІсю". Бути ентелеХІєю означас "бути людиною у
вищО\ІУ розумінні". Така людина вища за свої жиrrсві занят
тя, уподобання і nогляди, національну приналежність тощо.
Ентелехія, тобrо nостійна внутрІшня творча сила, спроможна
навіть "нейтралі·Jувати" похилий вік людиюt

'.

.. .

1 Іробити

його

несуттЄВИМ ДЛЯ дуХОВНО! ДІЯЛЬНОСТІ

Такс розуміння людини можливе, якщо співві.'НЮСІПИ ії з
універсальними. вічннми началамн в бутп. Це те "окреме",

яке не загубило і вс розnорошило себе в "партику·Іярному"
(ГеІс•tь), а аю ивно хоче відчуват~1 себе часткою "цілого".
Такс самоnочупя вимагає постійної нанружевої роботи над

собою. Цю 1.1ею найвиразніше виразив Фіхте у своЕі\ІУ вченні
про постійну напо.1сrливу nрацю самостворсння: особистість

(..Я") народжується тоді, коли сама ставить псрсн собою
перешкоду і допає їі свої~ш духовними силами. Пост виклав
це кредо фаІІ.аично словами Фіхте в заключJЮ\ІУ монолозі

1 Ро.І\tова '.І Н. ІІ. f.ккер\ІаІІО\І І всрс~.:ня І !\29 р.
2 ВіршІ І'с tс ІУІ 1далі шпуr\Ю в псреІ\:tа.ІіІ\ llc1pa ІІІ~ючка
3

..
ДІІВ . JЮІМОВ)"3 НЛ . Еккср,ІаІІО\І

ІЗІ
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Фауста: "Лиш той життя

волі гідний,

Хто б'сться день у

день за них" 1 .
Ми бачимо, що містичне у поста не заперечує зе.шюго, бо
воно є в нього необхідною умовою для духовного становлен
ня особІfстості. Звідси nоходить відмічена всіма дослідни

ками властива постові незвичайна жадоба жнття в усіх його
виявах, інтерес до всіх nроявів сущоrо. Він сnриймає і зма

льовує nрироду у всіх їі відтінках: ніжну і доброзичюш} .
грізну і страшну, гарну і потворну. Він зазирас у nотойбічне,

в ірраціональне, у підсвідоме ... Та як показує "Фауст", пос1
найвище nокликання людини вбачав у вмінні ставити ncpc:t

собою дальні цілі, тобто будувати культурі. Тож земне
nокликання він ставив вище за "посмертне''. Ентелехія фор
мусться на землі все ж для земного, але nісля смерті людmт
вона не розnорошусться у хаосі, а збагачує собою nрироду.
матерію,

Універсум.

Природа nотенційно

містить

у

собі

духовність і, втіливши П у найкращому своєму створінНІ

·

людині', nотім не зрікається їі, а забирас, уже збагачену.
назад до себе.

Якщо у

[ ете

джерелом

містичного

nереживання

був

реа7ьІmй Уиіверсун, то для Новаліса таким джерелом була
надчJ'mmсва нескіичеииість. Як бачимо, обидва мислитс1і
виходили з ідеї про надзвичайно високу цінність людської

індивідуальності,

обидва

сnіввідносили

П

з

абсолютом.

обидва надзвичайно високо ставили матерію, природу, земне.

Але робили це nо-різному. Якщо у fстс матерія у всіх своіХ
земних іпостасях збагачувала душу (ентелехію), то у Новашеа

земний досвід людини збагачував нескінченність.

Свою

філософію

сам

Новаліс

називав

"мапчюш

ідеалізмом". Містичне й .нагічие тісно nов'язані між собою.

Містичне nросто nроникає в суть нсскінченного, а магія

1 Персклад Мнколн Лукаша.

2

Див. Ша7ll?інпв Б. Б. ..Фауст" Й В. Гете: Містерія. Міф. Утоr~ія · До
nроблсмн духовної сутності людини в 11імецькій лператур і на

рубежІ

3 І Кант

18-19 ст.- К. : Вежа, 2002. - С. 245 -257.
•.3 rочкн 1ОР> намірів nрнро:т . людина - не 1асіб. а t..1~ 1 a".
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Ні\1Сць1шіі ро~rаІІrІвм r щсшчне

вважає. що вміс ще іі керувати нсскшчсюШ\1

nщкоряти

власній волі.

fe1c ·зображує у ,.Фаусті" трансцсндснІальнс (rюзачут
тєвс) начало у цілком ..зе,tній" іnостасІ Мефіс10фе Ія; далі. за
сюжетом. диявол виконує всі бажання Фаус1а. Чи означає це.
що Фауст у rакий сnосіб використовує "магію"? Насправді.

дії диявола носять не rак містичний. як просто фаитастич
JІlІіі характер. .Лерсоналізувавшн" мІстичне.
nереводить

його

в

nлощину

Мефістофеля носить фантастичний характер

коли він

посІ

фантастичного.

тут же
,.Мапя"

наприклад.

) 4-ій дії "'J нічого" робить цілу армію. а потім

змушує cнmt природи доnомагати у війні Цісарю. До то1·о ж у

другій частині твору nост систс,fатнчно .,зннщус" містичну
ауру

Мефістофеля

коміз"ю'r:

nредставник

rюrойбіч•tя

внклика< у •штача не страх. а весслr nочуття 1• Якщо це і

.. чагія",

то вона носить характер ля;Іькової вистави. народ

ного лубка.

У Новаліса маr·ія носить ссрйо·mнН xapak"TCp. В нього це
та сфера. -~е ро·Jум звільняється віл. допо\ЮІ 'И ман:рії та ії

різноманптtх атрибуrів і постас у чистому. абсолютному
вигляді. Це рідна царина свщочості. яка (відповідно до
постулату Канта) може існувати лише як творча свІдомІсть і
яка усвідомила себе як така. У вссохопній перспективі
Великого Цілого 1уша бачить блнзькість пrх явищ і
предметів, які в емnіричній реальності ро"J'єдшші і віддалсні
одне від одного; ІОЖ вона бачить зовсім і11шу карпшу світу. в
якій вона иаба,'шІю б:ш.жче пілходІп ь до йо1·о прихованої
С)їності. ніж 'Ji 3вичайної точки ·.юру. Віднині. відкривши цю
містичну царину справжніх зв· язкіR. душа уІ!\с не може
зректися 'й, і таходить у ній свою снравжню свободу. і
ttасолоджусrься нею: і свобода ця - безмежна 1ворчість. Така
С}їь Новалісоної ,.\ІШ і'С'.

І Див.: /1/,l/(І._"ЇІЮН lih'. ..Фаусr" В. в. r·етс; Місrерія . МІф. УІОІІІЯ: До
llflt\U."I~'Щf .~)'\ОВІІОЇ С} ІІІОСІ І ."ІЮ.ІІІІ/11 8 ІІЇ\ІСІІЬКІіі .Ji I~'JXII) J>l 11<1
rубсжі ІХ-19 t:l . К. · Вежа, 2002. С 119 121.
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Свій "магічний ідеалізм" Новаліс втілив в образах голов
ного твору

рІВень

роману "Генріх фон Офтердінrсн". ВисоКІІіі

філософської

сюжетного

абстракції

матеріалу.

nотребував

Якнайкраще

відповідного

підходив

сюжет

і·1

середньовіччя. Перед нами історія народження поета-містика.
поста-мага. Все буденне у творі з'являється не просто у
власних

природних

формах;

автор

створює

специфічний

дискурс, де все виявляється пов'язаним із нескінченністю. Всі
,.реаліГ', зокрема й історичні. розкривають сутнісні нача:ш
світу. Герої говорять тільки про найважливіше, кожне їхне
слово

звучить

багатозначно.

Знаменита

Казка

Клінгсора

переводить дискурс у ще загальніший план 1 • У чистому ефtрі
магічного сnоглядання звичні реалії земного світу постають
перед внутрішнім зором автора у своєму незвичному, але
справжньому, сутиісиому вигляді.
Наступний "nлан" Новаліс передбачав розробити у друrій

частині своєї книги, яка залишилася ненаписаною. Тут він
хотів nіднятися на ще вищий рівень абстракції, "інтелектуа:Іь
ного споглядання''. І при цьому не розірвати всі зв'язки 11
земним, емпіричним. Земне й вічне мали б лосднатися в цІй

фантасмагорії, де смерть була б переможена, час був би
підкорений людській волі. а nростір розкривав би для неї всі
свої nерешкоди.
nисьменника;

незвичайного
розв'язною

але

Безперечно,
сама

кончина

nсихічного

nроблемою

завадила

передчасна

могла

стати

напруження.

міг

бути

саме

смср1ь

резуль1атом

Головною
магічний

не

ситиез

земного і вічного. Всю різноманітність життя, для якої Гете
знайшов у своєму "Фаусті" стільки чарівних куточків на
безмежній Землі, Новаліс nланував nеренести у царину уяви.

Він захотів, щоб очишсні від емпіричного і випадкового
(навіть у тому, що стосується чуттсвого) сутнісні поняпя

І ДІІВ.:

Illa7tk.'ЇІ/OH ББ.

..МаІ ічний

реконструкції І Б. Б. llІа.;ІаІ і нов

Філо.1огічні науки.

- 1\. :
академІя". :!0 \І.- Т. 82.

11
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ІІоваліса :

ta
:

,Кнєво-МопІ, ІяІІсь~з

са\ІС пtюІ .\НІ .\tали б стати образи його кшtпt!) разом 3 Пt\t

заграли б усі.\1<1 барвu.\ш живої

.\ta 1 срії.

чарувало нас своею еротикою. квіш
слова

-

Щоб почутr я любові

-

своі\ш аrюм;Па\Ш,

своею М)'~mкою ... При цьо.,tу не хотів. щоб створений

ннм світ вважали лншс чарівною Ірою поспtчної уявн. Цсіі

світ мусив бупt рt!а7ьmш!
Новалісу 1 Гете належить концептуалізація містичного в
обра·.и ІЮ'ІІ. У Гете ніч

-

явище природи . Ні•І може бути

різноманітною, як і вся зе.1111а природа взаr ані. І Іросrодушннй

Y't ві;~чувас в
nicl1t?"
.. Чн

ніі1 небезпеку

вrадус химерні образи
.,Нічні

(..Sichst, Vater. du den Erlkonig

бачиш вшьшаного п1 короля?"). rнuІка уява

пршщtри

невнразнмі у словах

fasscn" - .• Повен

(.. Die Nacht schuf tauscnd Ungchcucr" -

оживали").

закохана

почуrrя

душа

нереживає

(.. freІІdc! Wollust! Kaum zu

щастя й насолоди І Наче в радкиому сні").

мислюсJJь зІІахоюtть важливі l}'1KJІ ( ..... dcr hier in spatcr
Nacht І Gcdankcn\·oll :ш d1escr Sch\\'cllc \\'acht" - ..... хто в
TC\tHO 1 і нічнііі І Сидить замислений у .хижі лісовій'');
коханець - •Іуrтсву насоподу і нове знання про красу (.. Dcnn
verstch ich dcn Mannor crst rccht. ich dcnk tmd Ycrgleichc, Sehe
n11t ftihlcndem Aug, ftihle mit schcndcr Hand" - ,.Мармуру
вслн'І, красу ·~баr нув я. коли їх ущрілн І Очі чуІ.ШВІ мої,
зряча відчула рука") ...

Ніч лля

rстс

безконсчніс·І ь
настрій,

універсальна ЦІЛІСТЬ, яка місти п. у собі

форм

д11вус.

і

чарує,

явищ.
лякає

ві1гукується
днвовижнищt

на
й

обра·шмн, але сама ховас від усіх свою таємницю

бу1ь-якнй
химерними

)

мовчанні

Й ТС\fрЯВЇ. JІюдина СХШІЯПЬСЯ перед Їі ВJІадОЮ і ШВСlВЖДИ

ві:\'>ювлясться від спроб розгадuпt ії таїну. У Сс н~ багато
nсй·Jажщtх нічних сцен
а:Іс

..міс1 ику"

(.. Нічна

nісня мандрівника",

1780).

ночі він завжди виражає чсрс·~ їі вптв на

.Іюдину: місrична бсз-.tірнісІ·ь ночі - це невичерпність відтін
ків JІюдськІІх ду~юк і noчyrriв. ·юкрс:-.tа й су10 1ілссних. які
вона nробуДікус в них . Гете о.иосJиюс \tіснІчнс. Він хакож
подекуди дештізус ніч: але вона ніколи не ВІІСІ )'І Іас для

135

Борис Ша..1аrінов

нього

образом

трансцендентного,

надчуттєвого

як

-

у

Новаліса.

В "Гімнах до ночі" НовалІса ніч

набагато більше, ніж

частина земної nрироди. Це універсальний символ єдиної

цільної

сутності:

індивідуального

в

нш

буття,

початок

в

справжньої суїносп. День

ній

сущоrо

емпіричний

й

1

кінещ,

світ

набува(

це буrrя оманливе і тимчасове .

-

ніч це справжне і вічне бjїТЯ: "Хіба все, що нас приводить
захват, не забарвлено у колір ночі (die Farbe der Nacht)?".

)

Джерелом такої містики ночі стала для Новаліса йоп1

любов до Софії фон Кюн, яка померла зовсім юною:

" ... і

'J

того самого часу я відчуваю вічну і незмінну віру в небо ночі

та в його світло

кохану (sеш

Licht, die Gel1ebte)". " ...

Ти для

мене обернула ніч на жиrrя, зробила мене людиною. Тож
знищуй

духовним

жаром

своїм

моє

тіло,

щоб

я.

перетворившись на повітря, тісніше злився з тобою, і щоб
вічно тривала шлюбна ніч".
Зв'язана

1

трагічною

подією,

ніч

разом

з

тим

не

перетворилася для поета на трагічний символ. Як бачимо, ніч
для нього

смерть, але воднораз

-

справжне жиrrя і світло.

Ніч дарує людині "захват смерті (des Todes
Новаліса містика смерті це місntка жиrrя.

Entztickung)".

Для

Ми можемо помітити, що поетичиий образ жиrrя як

смерті

відрізняється

безкінечно

від фі7ософсько-естепшчного обра·1у

живого "поетичного

Універсуму",

який

автор

намагався розробити у своєму романі. Проте це не суперечить
загальнш
містичнш
спрямованості
Новалісової
душі .
Місntчне почуття у Новаліса має просвітлений характер. Це

радість

єднання

індивіда

з

нескінчеиністю;

сенс

uirї

нескінченності і шлях до єднання з нею розкрилися в момент
смерті Софії.

Містика природн у Людвіга Тіка дещо зближує його 1

rете, бо позбавлена метафізичного змісту і не відривасrься ві:\
реального людського житrя. До того ж вона в цього автора

дещо .\tора1ізована. В природі (не в суспільстві!) існує певний
внутрішній

регулятор

всього
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морального; природа ніколи не діє проти самої себе. В цьому

вщмінність від людини, яка вдається до вчинків, що врешті
решт повертаються проти неї са-.юї. Людина, спираючись на
власну

лише

волю,

завжди

nрирода.

схильна до

Сюжетні

колізії

помилок,

ранніх

не

поtшtляпься

оповідань

Тtка

розгортаються навколо фатальної людської помилки, яка йде

всупереч загальній гармонії існування, та завдяки втручанню
таємничих сил рівновага відновлюється у фіналі ("Білявий

Екберт", "Келих", "Руненберr" та ін. у збірнику Фантазер"
"Fantasщ;"). Тік
nоетичних обрюів

майстер у створенні проникливих
природи, і в цьому сенсі вплинув на

музичні образи природи у Р. Шумана. Проте, якщо у Гете

нрирода пробуджує не лише лочуrrя затишної краси, а й
також піднесені пережнвання (як у "штюрмерських гімнах"
чи у "Фаусті"), то Тік практично ніколи не вивищусrься до

"піднесено1·о" в кантІвському розумінні. Тож і "мІстика'' має
у нього скоріше харакrер фсттастuчІІОс'о, чому сприяе його
неnеревершене вміння придумуваги захоплюючі сюжепt.

5. Містичне

і музика.

Німецький національний характер формувався у своїх

суттєвих рисах під сильним впливом мушчної культури.
Му·зика, з точки юру нІмця, лоч) вається поруч із філософією
і теологією як рівна серед рівних .
Добахівські

майстри

органа

та

інших

форм

і

жанрів

(Й.Г. Шейн, С. Шейдт, Г. Бьом, Д. Букстегуде, Й. Пахельбель)
лише розробляли музичну мову для своїх щей. Серед них

справжнім музичним

велетнем, якому були до снаги всі

відтінки музичного світу, постає Генріх Шютц. Свої хори він
розташовував у вигляді •юпtрьох груп, залишаючи всередині
храму місце для прихожан, на яких "3 усіх чотирьО\. сторін
хреста вшшвалися у майстерному черtуванш чи одночасному

звучанні ексnресивні tё:tрмонії. Музика доповнювала інтер 'єр
храму

посилювала

містичний

ефект

стлкування

з

нескінченним.
Окрему епоху німецького музнчн01 ·о .\fіспщиз\tу утворю

вав Йоган Ссбастьян Бах. Сама структура його орrанн11х
137

Бор11с Ша.:tаtінов

творів містична. Нижні регістри (басн. педаль) си-.tволізуюlь
·~е-.шс, матеріа.пьне, юдоль гріха, сІраждання плоті. морок
не"Знання, відчай. Верхні (флейтові) регістри символізую1 ь

світло, рух. радість, ширяння янголів, торжество духу. Залу
чення рі"ЗНО\tанітних регістрових барв Д(НВоляс ко\шозитору

побудуваш складну драматургію цілого, яка nриводить до
утвер;хжсння

в

коді

високого,

виражаrться

в

nотужно-.tу

й

духоВlюr·о

начала.

урочнетому

Воно

звучанні

всіх

per істрів

(торжество) або в про·юрих 'Звучаннях середніх і

високих

кларнетавих

регістрІв

(нал.ія),

або

у

нІжних

умиротворснІІх високих звуках на фоні м'якої r либокої

і

nC.l<llli

(ві;щайдсний душевний сnокій). Любить Бах розкривати

TC\ty

Ріщва і персдавати ніжний настрій Материнства; проникливс.
урочисте і несnішне звучання середнього r·олосу виражас у
нього мову Сnасителя; любить він зображати сліпуче світло.
радісне nожвавлення, радісні голоси янголів. що псребивають
одш1 одного у натхненні й .,алілуй"С', а все ра·.юм си-.tво:Іі syc
тріумф небесних сил. Ту ж

ca\ty

глибоко снмво.'Іtчну рі'ЗІю

барвність оркестрових і хоровнх звуків знаходимо в його
концертах. кантатах

1 nасюнах.

Не лише звукові барви, а й сnецифічна лапка їхнього
ро'Згортання

сповнена

мІстичного

·3місту.

МонумсІпаш,на

органна Прелюдія з фугою сі мінор починається урочистою
ходою

юлькаразово повторсною т·емою, яка викликас в уяві

слухача величнr несnішні кроки по сходах вниз чи то всеви
дючнй

погляд, також сnрямований

·зrорн вниз.

Назустріч

йому тут же рине мелодія, що починасться r·шtбоко в басах.

прямус на·3устріч небесно,tу руху і, у міру наближення до
Емпірсїв. частково звільня('Т ься він свосї темної '.Jабарвлсво

сті. Але ж така сама динаміка руху притаманна "Сікспшськііі
Мадонні" Рафаеля:

несnішно

крокус

Богородиця 1 Божественним нс~ювлям

до

людей,

а

знизу

до

неї

назустріч

сnря,ювані благоговійні їхні погляди! Погляд зворушеного

глядача постійно рухається по лінії ·3верху вниз і знизу вгору.

Це і
йоt·о

r

емоційна динаміка бахіаського твору. В 11сршііі тс~tі
nрелюдії

звучить

твердtсть

13R

і

сnокій,

в

друt·ііі

-

Ні\tСЦЬІ\ІІіі p0\!1111/II JM і ~ІЇСІІІЧНС

настійюrва мольба. Високі і низькі звучання снрямовую·rься
одне до одного. всТ) пають у nафосну в·Jаf'\Юдію.

В ході

розробки мотиви мольби і відчаю переплітаються ·з мопrвом
блаr одаті і надії

так Вища Благода rь проіі\fщ· людську

-

грішну душу, а біль людський проймає Дух небесний. У Баха
містика

це

-

жиrrя

з

ХрнстО'\t,

вмирання

із

Христом,

воскресіння в ХрнСГО!\1. Вона розкриває страсtі ЛрІІ<..-товr й
nерсносить їх у людське жиrrя.

Міс тчне

Баха, як бачимо, має ,'J:ІІаІІістичпиіі характер.

}

Ошrсаниіі нами зустрічниіі хід .,верху" і .,шну" трапляється в
бзгатьох

іrrших творах

комrrолпора.

Вrн

складає основу

драматургі•ІІюї колізії. яка розв 'язупься rоржсством вишніх
сил

-

уро•шспtм проведенням .;rемн верху". що в складній

rюліфонії приймає в себе .,тему низу" (як правило, rrсревсдену
в тональнісп, головної теми), тобто міспtчrю .,О1оrожню
ється" ·з нею.

Наступник Баха Йозеф Гаіідн не ·шае Іакої пафосної
гуманної міснtюt.

Тематично

його

rвори

баппо

в

чому

rrрнмнкаюrь до бахівської традиції (.,Сім слів Спасителя на

хресті",

"C'r ворсrшя

світу" тощо). але псрсн намн уже суто

концерпrий ст нль . Високоблаr01 ·овійниіі у духовних творах,
він

ча рус

слух,

nсрсживаннями.

нроте

душа

Вона в захваті

nро й ня za

·ювсім

інши.\ІІІ

від красот. шrе рслігіІінс

nочупя човчнть.

О1же,
,.страсті"

в другій
нерсста.Jю

nростсжусться

половині
бути

наві1 ь

в

XVIII

ст. людськ~ жштя як

концепцією
культовш

нової
мушці

му-шкн .

Це

Волмfтшга

Моцарп1. Й оп> м~сн захошrюю1 ь своі\t яскравнм концерп111~1
стилем,
Але

11porc блаr·оговіння в HlfX уже нема.
це не с1 осус r ься .. Рсквіоtу ". Оше

в цьо,tу

r вор і

на

коро1 кніі час відроджується концепція ЛЮі~ського жн rтя як
.,страстсіІ", і

не форчально, а в усііі новноті містичного

псрсжнв~ншя. За тнннсьющ тсксю:-.1, це сцена Сrрашноr·о

суду; але факпtчно нсред на'ШІ проходrпь ніби вся ісrорія
- 'J iloro стражданнямн. r нівом і обуренням.
дерзаннями і 11рнстрасrями. смиренням. кохаІІІІЯм, ІІадією і
людського жн r·п1
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вірою ... Цю воістину космІчну гаму переживань втілюють
хор,

чотири

солісти,

оркестр.

Перша

половина

змальовує грізну і необлаганну Божу волю
шіruш,

Rex tremende).

Переломний момент

твор~

(Dies irae, Tuba
Lacrymosa, де

хор тужливо схиляється перед долею й поривається душею до

Високого. Перед нами апофеоз людини, яка закінчує життя у

nовній покорі

перед великим непізнаваним (Doшine

Hostias, Sanctus). радісно приймає його
Agnus Dei) і відкриває для себе нове
вічного життя (арія сопрано: Lux aetema).

у себе

Jcsu,
(Benedictus.

світло як джере.ю

Музична мова "Реквієму" виникла не раптово. Моцарт
завжди був схильний до містичного і містеріального. To~ry
романтики вважали його музику романтичною і включили до

свого нового мистецького канону.

Моцарт ніби

поспііно

відчуває душею nрисутність трансцендентного. Цей психо.ю

гічний стан виразив О.С. Пушкін у знаменитій ,,маленькві
трагедії": ,.Я весел... Вдруг виденье гробовое.І В незаnньІй
мрак ... ".

Ре-мінорний

фортепіанний

концерт

зображас

тендітну людську душа, яку з усіх боків оточують несзмови ri
сnалахи nекельного nолум'я, а в розробці ці душі ніби несе в

собі вихор, який композитор змальовує стрімкими фортешан
ними фігураціями. що у nостійному гармонійно нестійкощ

стані nереходять з одної тональності в іншу. Пекельні снл11
зображаються засобами грізного тремоло всього оркестру в
розробці симфонії Сі бемоль мажор
концерті Мі бемоль мажор

(N!! 14).

(N!! 33),

у фортепіанному

В опері ,Дон Жуан" 1акож

нагадує про себе присутність потойбічноrо, де компо·шrор
про1иставляє

йому так багато

суто людського,

що

іюrо

містять в собі строкаті nериnетії сюжету: зухвалість і егоіз\І
(Дон

Жуан),

nристрасть

(Дона

Анна),

щиру

віддаюсть

(Оттавіо ). nростодушність (Церліна), ніжність (Дона Ельвіра),

боягузтво (Леnорелло) ...

У

фіналі

nеремогу над Ж:ушюм

здобувас Командор, але так характерно для Моцарта, що в
музиці

заключного

вокального

секстсту торжествують ве

інфернальні сили помсти, а вся

ця чарjвлива і

суnеречлива строкатість живого життя.
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Цю постійну присутність темного мороку потойбічного
ми вrадує\Ю і в його пі'3ніх смІfчкових квартстах і квінтетах

(характерний приклад

квінтет соль мінор}, у симфонія·<. У

Соль-мажорній симфонії

(.N!! 27) неспішна мелодія граціоз

ного менуету несnодівано набувас мінорної тональності, і ми

ніби nідчуваємо холодну й моторошну тінь потойбічного.
Якщо дослідити освіпиеття в його повільних частинах, то
може

виявитися,

що

це

тьмяне

місячне

світло

на

лоні

паркової природи чи у напівосвітлених порожніх залах, коли
денний гамір і метушня залишае їх, щоб віддати на короткий
час) владу містичній тиші. І серце стискається ві,ц незрозумі
лого і тужливого почуття.

У Ф. Шуберта й у Р. Шумана містичне пов 'язане з і світом
nрнроди,

але

по-різному.

У

Шуберта

nерсважно як фатальна снла. В

17

нрирода

вистуrшє

років композитор створює

свій перший шедевр "Вільшаннй король" на слова Гете (опус
N!! І ), через два ро кн
пісню ,,Дівчина і смерть" (на слова
М. Клаудіуса), потім ще раз nовср гається до цієї ж теми через
ІО

років

у

квартеті

ре-мінор

під

тою

ж

назвою,

де

інструментальними засобами намаrаtться розкрити розпачли
вий діалог людської душі з неминучим

між іншим, у дусі

динамічних контрастів знаменитого ре-мінорного концерту

Моцарта 1 • Та будь-який виразний діалог з "трансцендентним"
зникає в струнному квінтеті До '\1ажор, де вводиться навіть

друга

віолончель

колориту.

для

Звучання

nосилення

"містичного''

басового

інструментів непорушно "зависає" на

нестійких гармоніях і створюс ефект ловно1 ·о ,;заціпеніння

душі".

Дещо

rюжвавлсню1

фінал

nрнноснть

зітхання

nолсrкості, але ми ро ·Jуміємо, що душа тут не перемагає
фатальне, а на якийсь час намагається просто забути про

нього, щоб віддатися своїм невинним земним втіхам.

Ca\fe

в

такому плані ми можемо сприйняти концепцію монументаль

ної фортепіанної

сонати

І Сере.! \1)'1111\аІІІ ів

Сі

6 <11<110

бемоль

ХІО СІІрІІЙ\f<Н"

мажор

..,\ІЇСІІІ'ІІІу"' що;ю 'ІВ}"'ІШІІІЯ ..
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найзнаменитішого

твору

Шуберта

взагалі

так

3В.

Незакінченої симфонії (в улюбленій тональності Й.С. Баха LІ
мінор).

Кількість частин

викликає суnеречки
буrи

й

не

в симфонії (всього дві) доюші

і nриnущення.

такою складною.

Проте відnовідь може

Музично

Шуберт

nереб) ваr

nереважно у двох станах, а саме у стані містичного заuіпс·
ніння

душі,

якому

на

зміну

nриходить

стан

часткового

душевного полегшення, просвітлення і тихого сnокою. Так~
динаміку ми можемо nростежити і в його вокальних циклах.
наnриклад

,,Зимовий шлях''. Почуття душевної t ·армонй і

nросвітленого захвюу знаходимо в nісні "Аве Марія", слова
для якої зовсі~t ще юний комnозитор знайшов у nантсїстичнііі
nоемі В. Скоnа ,,Діва

OJcpa".

Цим вакальним шедевром аж

ніяк не вичерnується релігійна тема, яка втілюється в доси1 ь

великій кількості Шубертавих творів.
У

музиці

Р. Шумана ми знаходимо тихе замилування

природою .

Tyr

зелею

приємної

багато місячного сяйва, багато густої тіні від

сентиментального
схильної

до

nрохолоди,

туr

більше

сnокою

і

захвату, більше затишних куrочків д;Ія

самосnоглядання

душі

("Лісові

сцени"

для

фортеnіано). Нічні сцени в нього мрійливі, і важкі думи
nрактично ніколи не nорушують душевного сnокою. Рухливі
епізоди затягують нас у свій легкий і нестримний політ без

nевної мсти і світлу радість схоплення буття, розкривають
сnокійне й радісне пожвавлення душі, яка втішається сама

собою,

сонячним

світлом

і

теnлом.

У

Шумана

трагпч.

nритаманний Моцарту і Шуберту, звільняє місце для зовсім
іншого стану

того, що Гсrсль назвав "романтичне томління"

(Wchmut). Це, власне, й привносить у його музику містичннй
елемент

і

зближує

з

Людвігом

Тіком,

nостом

лісового

усамітнення. Душа полюбляє цей стан, який їй нічим, по

cyri.

не загрожує. У стані томління душа nозбувається відчаю чи
надлюдського наnруження (як у Моцарта чи Шуберта): вона у

своему неспішнОМ) сnогляданні сnілкується з ,.безконечншt"
(Шлейєрмахср), nрояви якого вміє відкривати для себе у
всьому

маленькому,

камерному,
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птах", "Горішина").

Шуман у своїх

фортепіанних п'єсах

також полюбляє "зависаючі" гармонії, але, на відміну від
Шубертових, ці теплі колористичні "плями" не бентежать, а
заслокоюють

душу.

Навіть

чотири

його

монументальні

симфонії пройняті цим станом замилування. Чи мав Шуман
релігійне почутrя?

Безперечно, що так. Але в якій формі?

-

Коли він душею зливався з природою, то знаходив у ній дві
найдорожчі для нього речі: красу музики і красу своєї Клари
Вік. У цілому масштаби природи у Шумана співмірні зі

спокійним і втішним людським існуванням
сила, як у Шуберта.

1 тим

більше

-

-

це не фатальна

не всеохопний Універсум,

як у Людвіга ван Бетховена в його "Урочистій месі

solemnis)"

(Missa

чи у Дев'ятій симфонії (в "міс1ичному" ре мінорі).

Перші потужні імпульси симфонії виникають ніби з самої
тиші й митrєво наливаються граничною звучністю. Перед

нами типове романтичне станов.Jешtя. Але з цих імпульсів
композитор

будує

архітектоніку

як

складну

архітектурну

споруду. Кожний елемент цієї велетенської будівлі мусить ще
відстояти своє право на існування. Так утворюється ні з чим

не зрівнянна бетховенська колізійність музичного розвитку.
Світ, що виник із безкінечної потенції природи, логічно
приводить до виникнення свідомості. Байдуже, якою силою у
Бетховена

викликаний

до

житrя

цей

перший

імnульс

-

Вищою силою чи (відnовідно до філософії Фіхте) вольовим
імnульсом

власного

теургічного

Я;

він

врешті-решт

nриводить до безмежного розширення світу, до виявлення в

ньому не безосібного фатуму, а людської свідомості. В цьому
полягає ідея звернення до хору у 4-ій частині. Перед нами

суто

шеллінrіанська

концепція

природи,

мета

якої

-

утвердити із самої себе свідомість. Дивно досі читати припу
щення, ніби композитор вагався відносно хорової частини і
планував закінчити твір інструментальною музикою. Але ж
тоді твір мав би зовсім іншу концепцію!
У "Месі" з'єднання з природою проводиться крізь усе
житrя як піднесене, осяяне сяйвом вічності і безконечності.

Бог ,,Меси" - це не бог церковних молитов, а Бог природи,
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Універсуму. Людина не nросто молиться Богу, а сднається
всіма nорухами своєї душі з ним, а отже, й з усією nриродою

Людина у цьому творі сама nостає деміургом. Вольові імnу
льси змінюються ліричними виливами душі. І за всім цим

-

свобода самоnокладання, свобода самовиявлення.
У симфонії ре мінор і в месі ре мажор nеред нами героїчиа

містика, яка охоnлює всю різноманітність людського життя
як житrя Космічного, і весь космос звуків, які до безмежное 11
пронизують людську душу і nостають як найкраще творіння
душІ.

6.

Г. фон Клейст. Е.Т.А. Гофман.

Наnолеонівська навала і

nодії nісля

неї не могли

не

відбитися на змінах щодо розуміння містичного. Історія наче
"оголювала" свій таємний механізм. Постуnово змінювалося

також розуміння міфічного, в якому дедалі виразніше nрост у
nали елементи історичиого. Тож важливо, нарешті, з'ясувати,

як

сnіввідносяться

розглядаємо

містичне

обидва

nоняпя

і
як

.\tіфіч/lе.

Оскільки

такі,

сформувалІtся

що

мн

історично і несуть на собі відбиток своїх історичних епох, то і

зараз не будемо виходити за межі романтичІІої доби.
Ранні

романтики

розуміли

міф

не

nросто

nереказ, а як nевний історичний стан людини

-

як

давній

ту ск.,Іа щу

сnецифічну реальність буття, яка не лише відображалася у

свідомості, а й активно вnливала на всі сторони людського
життя. Конкретно людина в "міфічному стані" ще не відійшла
від nрироди, а отже, від nовноти органічного, закорінен01 о у

всьому сущому буття, і разом з тнм уже nочала будуваТІІ
цивілізацію (культуру), яка ще не виявляла в собі нсбе'3ІІСКІ1
для

тих

nереваг,

якими

оздобила

людину

nрнрода.

не

руйнувала людську nрироду. Цей стан романтики вважалн
ідеальним, але не як мету nовернення назад, а як ре~~І :mтив
ний

принцzт, орієнтуючись

на який

сучасна людина \tає

nодолаш стан відчуження, зректися руйнівного раціоналізму

і відродити до нового життя nовноту фізичного і духовного.
чуттєвого і інтелектуального, державного і партикулярноrо.

словом - гармонію ,,людини і громадянина", як зазначалося в
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,,Декларації nрав" 1789 р. Це зовсім не означало для них. що
"міфологічна людина"

ідеальна у всіх відношеннях людина.

Романтиків nриваблювало nитання рівноваги між .,nрирод
ним" і ,.раціональним"; вони дослідЖ) валн всІ ті ,.коливання''
та відхилення від норми, де самостійність і незалежність
людської nоведінкн Випробовувалася на nредмет ії родової
nрироди, а тим самим встановлювалися персваги і недоліки

людськоj· nрироди. Та одночасно з' ясовувалнея nереваги та
недоліки ,.культурного'' стану, що міг або

•.доловнюватн"

nриродний стан, або, навnаки, трагічно суnеречити йому.
Такий ноетичний ексnеримет і з міфологією був можливий

лише

за

у\юви

перебування
розвитку

Гі

розуміння
у

людини

тому
як

Універсуму як сиm1,

людини

як

гармонійному

частини

ці.7ьІІості,
стані,

Універсуму

що закономірно

що

J1

тоб1о
сnрияє

існуванню

породжуr людську

свідомість.
В лізнішому мистецтвІ міфологічні трансформації вияв
ляли стан nсихологічної розколотості людини, ії залежності
від

відчуженої

цивілізації

або

вщ

самодостатнІх

неконтрольованих внутрішніх імпульсів; зв 'язок людини з
Універсумом зображався як розірваний або ж сам Універсум
розглядався як несталий, дисгармонійний, навіть катастрофіч

ний (.,Кільце нібелунrів" Р. Ваrнера).
Інтерес романтиків до давшх сюжетів був сnричинений
тим, що в них яскравіше виявлялися сутнІСНІ риси людської

природн, не затьмарені nізнішими нашаруваннями раціона
лізованої цивілі3ації (яку вони піддавали гострій критиці).

Так, у ,.Фаусті" Гете представлені всі уюверсалью категорії
буття ,,людини і громадянина": природа, віра. кохання. наука,

мистецтво, державне жиrrя. війни. nолітика і фінанси, життя
земне.

життя

небесне.

жнття

інфернальне.

Подібну

за

широтою "концептосферу" ми знаходимо 1 в нсзакін<tеному
романі Новаліса ..ГенрІх фон Офтердінrен".
Під представленим

кутом

юру

містичне вист)'nає як

сюадова міфічного, як психолоtІЧШІЙ елемент спрнйняпя
:rюдиною

Універсуму

та

власної
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Людина сприймає цей зв'язок як нечіткий, "перцептивно":

проте саме він уписує людину в загальний універсальний сві1 .
При цьому містичне не є обов'язково міфічним.
Якщо міф вистуnає як концептаутворювальний елемсю
цілого і потребус для свого "опредметнювання" цілий арсена:І

прийомів

(фантастичне,

"місцевий

колорит",

жанровість.

сюжет тощо), то містичне може безпосередньо виступати як

естетичне.
характерну

Ми

миттєво

емоційну

впізнаємо

забарвленість

його

у

творі

(таємничість,

черс1

почуnя

жаху тощо), тоді як міфічність розкривасться як сукупшсtь
багатьох ознак, зв'язок між якими дослідник встановлюс
лише шляхом складної умоглядної операції. ПсихологічнпіІ

механізм

містичного м11 можемо порівняти з механізмо~t

комічного чи сентиментального, які розкриваються безпосе
редньо, минуючи рефлексію; суттєва ж різниця у тому, що
містичне не є естетичною категорію.

Разом з тим, містичне може сусідити з ко.Іtічни..н. Так, у
комедн

Г. фон Клейста

"Розбитий

глек"

прості

селяни

приписують втручанню потойбічних сил дрібний побутовий

злочин у спальні молодої Єви.

Вони охоплені містичнІІ\І

жахом перед цією силою; проте комічний ефект виникає
через те, що глядач знає, що справжній винуватець

цілком

реальна особа і знаходиться на сцені. Містичне тут виступас

скоріше як предмет зображення (іронічного обігрування), ніж
як пафос. Це свідчить про те, що у Клейста і пізнішпх
романтиків містичне проходить крізь рефлексію і починає
виступати як прm'іом.
Вказана риса особливо чітко простежується у Гофмана,

який постійно знижує містичне своею іроиісю. Так, чудесна
особливість маленької потвари Цахеса привласнювати собі
чужі достоїнства є, по суті, містичною силою цього героя.
Але Гофман на очах у читача "оголює" механізм містичного
тим, що показує роль конкретних чарівників у цих подіях і
навіть

докладно

описує

їх

зовнішність

і

спосіб

житrя.

Порівняймо з тим, як Тік у новелі про білявого Екбсрта,
навпаки, зберігає таємницю аж до самої розв'язки! Гоф~tан
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ніби грасться з ~Іістичним у своїй прозі. За ілюстрацію може
nравити ,,Історія про зникле дзеркальне відображення", де
nодія, аналогічна тій. що так драматично розкривається в

"Історії Летера Шлеміля" А. фон Шаміссо (про зниклу тінь),
тут nостає лише як цікавнй курйоз. Пристрасть до містичного
поступово ставала особливістю кульrури бідермайср, характе
ризувала сnравжній "інтелект" філістера і викликала ущип
ливу реакцію з боку Гофмана. Г. Гейне ...
У Гофмана ми спостерігаємо персхід від міфологічного до
фаитастичиого,

яке

стає

.J.ЛЯ

нього

чи

не

провідною

художньою категорією; містичне також втрачає свій безnосе
редній характер і розчиняється у фантастичному.
Правда, в деяких раннІх творах автора містичне вистуnає

безnосередньо. Такі ,,Лицар Глюк" і

. .Дон

Жуан". В цих

новелах Гофман "урбанізує" містичне: події тут nов'язані
нібито

з

nовсякдснним

жнrrям.

Таємничий

незнайомець

запрошує автора до себе в гості, грає nеред ним на фортеnіано
свою оперу. дивлячись nри цьому на чисті нотні аркуші, а
nотім з'являється у старомодному костюмі при всіх регаліях і

nредставляється як ,,лицар Глюк''. Ця коротка новела може
правити за чудовий приклад того, як містичне дається нам у

безпосередніх nочутrях, минуючи рефлексію. Твір nочина
ється
жиrrя

чарівною

1809

урбаністичною

року.

як

замальовкою

свідчить

nідназва.

берлінського
Безпосередня

близькість і\1ені ,,Глюк" у назві й дати в підназві актуатзують
у nам'яті читача час життя композитора. яке закінчилося

задовго до описуваних подій ((люк помер у
готує

читача

до

нсзнайо~tсць грас

"містичного"

..Арміду",

nродовження

1787 р.); а це
теми.

Коли

то вносить в оперу. яка тоді була

на слуху в берлінських меломанів, "багато нових геніальних

варіантів". Новела закінчується не розгадкою (як у "Білявому
Екберті'' Тіка), а загадкою! Бо ,.до цього" все було нібито

логічним і зрозумілим. Перед нами "містика навпаки".
Містичним виявляється фінал, і він nерсвертає всі нашІ
уявлення про nоnерсдш
нібито цілком "реалістичні" - nодії
у творі. Гофман показав своє іронічне обличчя!
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По.1ібну ,.гру" з містични~t як npuйo.\tO.\t ми знаходимо в
новелі

Клейста

,.Маркіза

..урбанізується".

тобто

фон

0." Мtстичне тут також

nере,tіщусться

в

шлком

буденну

сферу. Перед нами історія nошуку знатною дамою винуватця
свосї загадкової вагітності. Пись,tеttнttк намап1сться ,.дезаву
ювати" загадковість того. що сталося. своїми докладни\щ
оnисами,

"реалістичними"

деталями

nоясненнями nодій, в яких ttачсбто

чогось таємничого,

ttc

нез 'ясованого.

і

суто

логічними

мусить бути місця для

непрояснсного.

І

лише

ближче до ро-зв'язки виявляється, що розгадка лежить на
поверхні. Містичне дано на початку як загадка для читача;

nотім шлях розгадки, по якому намагається йти читач, всіляко
дезавуюється;

ttарешті

фінал

остаточно

сnростовус

.. міспtчну" версію nодій. Перед нами ще один nриклал
"мІстики навnаки".
Розглянута новела належить до рtдюсноt о тиnу сюжепв.

llC йдеться npo nошук того, що буквально волас про себе
через ряд виразних ознак, які ніхто чомусь не nомічає. Такі

.. Едіп-цар"

Софокла.

,.Полюбовний

суд"

Менандра.

"Розбитий глек" Клейста ...
В~tявляється, що "містичне" все ж таки заявляє про свої

nриховані

сили.

nройшов

сувору

філософа

про

розчарував

і

викриває
школу

nринциnову
засмутив

Г.Г. Шуберта

себе.

пояснює

кантівської

неnізнаванвість

nисьменника.

,.Роздуми

про

нічний

себе.

філософії.
,.речі

Проте

бік

Клсііст

Висновок
у

у

собІ''

книжuі

nриродознавства"

( 1808) він прочитав, що нелізнаванна кантіанська "річ у собі"
nодекуди заявляє про себе ніби якась мtстична nримара у
неясних

nopyxax душІ

Трактат

[кклезіаста

людини.

Шуберта

і

наnисаний

водночас

у

тоні

у

розпачливому

тою

постнчно-nіднесеІЮ\tу

і

містично-сентиментальному. Лю.J.ська душа має одну таоt
ничу властttвість. яку Шуберт визначас як

.. початок

вищого.

неземного існування ". ,.nервіснІ задатки неземної nриродн".
своерідне
nсредчугтя

передчуття

.. вищого

майбутньоrо
існування"
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для

Це

людинІІ
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npol1\tac

їі земні д) ховні устремління. які nо-сnравжньому

ніколи "не задовольняються npoтяrO'\t недовгого життя".
"Внще існування" nостійно заявляє про себе. тривожить

людину. Людина марно намаr'асться. але не може утримати ці
неясні ,.мерехтіння глибинних снл нашого єства". кошІ вони

.. вириваються. далеко
за межі наших земних
.
...
.
.,,,
.,BifCOKOM} СВІТІ ПОеЗІІ, худОЖНЬОГО ІДеалу .

здібностей"

у

Нерідко ці .,ще не втілені сили майбутнього існування

}

nостають зримо переважно тоді, кошІ людшш знаходиться

хвороблнвому або

заnаморочливому

стані"~.

Людина

роздвосна істота. а ії життя nроходить завжди на межі двох
існувань

~земного.

реального,

містичного.

схованого.

майбутнього. Власна царина цих таємничих сил

-

чо~tу

тривожаїь

натхнення

відвідує

.

.

митця

уноч і.

уночі

ніч. Ось

людину неясНІ nророчІ сни.

Клейст внутрішньо давно уже був гоговий сnрийняти
філософію

Шуберта.

Схильний

до

самосностереження

і

рефлексії. він у собі відкрив тасмннчі прояви містичних сил
вічного і майбутнього. Він вважав. що вони виявляються в
його noeпrчHO\ty таланті. яюrіі він сnриймав як фатальний д.ля

себе. Очевидно, натхнення і творчість не nриносили Клейсту

чнсту радість. як Вольфrанrу Гете, а 'tучили його, як спалахи
схованих

.. вічних

сил". Пост то захоплювався честолюбними

nланами , то владав у чорну меланхолію. Він сумнівався в собі
як у nості :

небеса

..Моїм

дарують

талантом нагороднло мене nекло, адже

або

повний

талант.

або

ніякніі".

Вrн

nрислухався до nорухів власної душі. роздумував про свої

сновидіння.

Один

час

навпь

вживав

оти.

Сучасники

розnовідали. що сnілкуватися з nостом було важко. Навіть у
веселому товаристві він сидів, занур11вшнсь у свої ду\fКи.
Ідеї Шубсртової фrлософії ми уш-знас'ю у

Клейста. В

багатьох його творах nодії розІ ортаються уночІ, важливого
1

Днв. l/Aiiepm 1:1: ВщІядьІ на ночную сторону tх."Н.'\.'lвешюй наукн /

r.r. ШубсрІ

// JСІСІІІІ<а НС~Іо.:ЦКІt\ j10\ШНПІКОВ . -

1987.
2
Та \І са,ю.- С. 523.
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значення в них набуває мотив сновидіння. Кожний головний

персонаж

несе

у

собі

якийсь елемент фатально-нічного.

демонічного, ірраціонального.

Правомірно стверджувати, що Клейст переживав містичне
безпосередньо, а не лише обмірковував його; світосприйняття
митця ми можемо назвати панмістичним. Він

порівняно

з

переживання:

психік)

його

"Фантазером"
почуття

героїв,

Л. Тіка,

присутності

створює

ще більше.

nоглиблює

містичне

містичної сили

внутрішнє

руйнуf·

напруження

і

несnокій, фатально впливає на їхню долю. У Клейста не
nерерастає у nсихічну неврівноваженість героя. Вчинки героя

нерідко nолягають у тому, щоб подолати в собі цей стан
внутрішньої

розшарnаності.

Клейст

обмірковує

обидва

варіанти ситуації- комічний і трагічний.
У комедії "Амфітріон" містична nодія розкривається як
анекдот: Юnітер, аби сnокусити Алкмену, nрибирас вигля;\ їі
чоловіка, а самого його nосилає на війну. Коли цнотлива
дружина, ні про що не здогадуючись, втішається коханням в

обіймах бога, додому nовертається сnравжній чоловік. У
nрисутності

свідків

Апкмена

начебто

не

витрш.tує

"виnробування", бо nомилково вказує на облудного Амфітрі

она як на свого чоловіка. Проте виграє вона більше: їі
"помилка" стас лише ще одним тріумфом

Юnітера,

і за це вона отримус щастя

всемогутнього

народити дитину,

"звитяжнішу від Діоскурів" - Геракла. Молода жінка і глялач
мусять розв' язати неnросту nроблему: чи зрадила Апкмена

своє\tу чоловікові? Чи можна вважати зачаття такої ДІПІнш
"неnорочним"?

Чи

мас

якесь

моральне

значення

1.тя

,,nотерпілої сторони" та обставина, що бог сам бере на себе
відnовідальність за скоєне? Особливість колізії у тому, шо
наше "nриродне" моральне nочуття тут мовчить, плугається в
софізмах і силогізмах. Проблему можна розв'язати безком11ро·

місно, як колись

rордіїв

вузол: засудити себе за доnомогою

суворого "морального імnеративу" Канта. Це і стас темою
вже іншого твору

драматичного шедевру

Гомбург".
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У

драмі

розкривається

затьмарення думок через

шлях

героя

від

'1істнчного

непродумані і~шульсивні дії до

чіпюго усвІдО\tлсння \Юрального обов 'юку

По-своєму ц~:

також МІстерІя, така собі "комедія" людського Існування .
ВрештІ-решт герой, а разо~t із ним

опертя

в

рацюналістнчній

"морального
мІстичні

імперативу"

примари.

і

Проте

1 сам

філософії
цим

са\нtм

примари

КlІсйст, знаходить

Кан ra

його

ідеї

до.:1ає

всІ

-

нібито

все-таки залишаються:

розв'язка, очевидно, відповідає духу не

rільки Канта, а й

.:.t.алекоrо янсенізму: людина знає про свою бе·томічність у
з~мному

існуванні,

але

їй

залншаnься

вт1шаrися

лише

усвідомнснням виконаного морального обов' я-зку. В драмі
панує не світло, а темрява: сnочатк) це шч у саду, '\С героя

огортає важкий і неспокійний сон nісля важкого ВІйськовоІ·о
переходу; в ;tрупй nоловині

це темрява в'язшнн,

опшІяється сам на саІ\1 зі своїщt

важкими думкашt

вюріваr єдшІс правильне рішення: а ~tіж шtмн
·зали rиіі

сонце\1,

а.ае такий

·tc він

О\tанлнвий

день

-

це

вирішальної

битви, кomt герой припускається фатальної ПО\ШЛКІІ.
одне нага,tуваІІня про вічний морок

1

свіrлиіі.

СПОГJІЯ J ЩЮІЯ

Ще

труни,

прюна•ІеІЮЇ для нього самого.

Лле існуr ще третій варіант колі 3ії, який Клейст апробує в
драмапt•шій ка·щі "Кетхен з ГейльбронІІа". Зовсім ЮІІа дочка

коваля бачить уві сні свого маНбутнього нареченоІ ·о, ним
виявляється знатний феодал граф фон Фсттер . Поба•швши
його виnадково, вона по•шнає: несвідомо перест tувапІ його,
не

розумночи

справжніх

р)ШІЙних

сил

своїх

вчинків.

псрс~шІ а( суперницю і виходить за нього 1а:-.1іж. Ал~ не ТО\І}'.
що виявляє СВІ1О~ІУ волю й наnолеІ'JІІtвість (це характсрюуr
якраз їі С) nсршщю), а ТО\Іу, що наївно і сліпо довірилася

1\С'ЧЮ'JУ~ІіЛІЙ ЦЯ ІІеЇ СаІ\ЮЇ ~ІіСТІІЧНіЙ CltJІi, ЯКа і nривела іЇ

nrocl о

ДО

наралсльно

цілі.

·Ji

За

КІеіісто~t. .,неявна.. реальність

свідомими

вчинка\tи лющшн

через ,.міспt<ші" нагадування про себе.
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Ріхард Ваrнер.

7.

Містичне

матеріал,

у

Ріхарда

"закодованим

Ваrнера

виступає

як архетипний

у середньовічних

сюжетах,

і

як

оригінальна філософсько-естетична концепція. Особливіс 1 ь
полягас не в тому, що комnозитор сам писав для себе лібрето

від першого до останнього рядка, а в тому, що він був серс 1
тих,

кому

випало

формувати

романтичні

уявлення

про

давнину і про міф. Тож усі подальші наукові уявлення про
міфічне

не

могли

виникнути

без

художнього

досвіду

1

теоретичних міркувань Ваrнера.
В

основі

nрактично

всіх

його

опер

лежить

трагічне

зіткнення двох іпостасей людини: як істоти nриродної і як
представника певної людської спільності . А в наймонумента
льнішому його творі "Кільце нібелунга" елементи людсько1 ·о
суспільно-ісрархічного

порядку

пронизують

навіть

життя

богів і низових міфологічних істот і суттєво вмотивовують
їхні

вчинки.

концепції
розгортає

В

дусі

всІСІ

космогонічної

німецької

монументальну

історико-міфологічної

класичної

панораму

філософії

буття,

Barnep

починаючи

із

зародження всього живого в ювенільних водах Рейна, де

живуть

три

русалки,

через

укладання

і

порушення

,,договорів" і аж до загибелі світу богів і світу людей у ти х
самих рейнських водах.

Природа, позасоціальне начало, вистуnає у

Barnepa

таю1~1

собі притулком для душі, що не знаходить собі місця серед

дисгармонійних і навіть ворожих д.1я неї людських установок.
Уже в його так званих дрезденських олерах людина несві
домо відчуває це тяжіння до позасоціального, ірраціональ

ного, містичного, де і знаходить для себе бажану свободу.
Так,

Зента ("Летючий

голландець")

виросла

серед людсіі

суворої морської nрофесії, але з самого дитинства линула

своею

мрійливою

уявою

до

містичної таїни

моря,

яку

втілювало для неї зображення Гоюандця на грубій настінн і й

гравюрі . Ексnресивна музика nробуджує в слухача піднесені

nереживання, які дійсно може пробудити в нас велична і
непокірна морська стнхія. Але в цій стихії є своя таємниця,
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яка

змушує

фатумові.

душу

Цей

Голландця,

тремтіти

всесильний

корабель

коритися
фатум

якого

уже

невблаганному

втілений

кілька

в

образі

століть

блукає

морськими просторами без надії на nрощення і спокій. Зента

присягається Голландцю у вічній любові, і в ту ж мить обидва
вмирають, щоб тут же nіднестися на небо: він

прощений Вишніми силами, вона

-

нарешті

-

знайшовши для себе своє

вище житrєве покликання, нехай і за межами самого житrя.

Піднесене в цій опері nоєднується з містичним. Жінка рятує
чоловіка

від

віковічного

проклятrя

своїм

жертовним

коханням . В образі Зенти тут розкривається чисте, абсолютне
переживання, яке показується як

тяжіння до містичного

властивість душі; тільки в ньому душа відчуває для себе

можливість розкритися і реалізувати своє вище нокликання.
Висловлюючись мовою Фіхте, тільки через вчинок самопо
жертви душа знаходить себе як особистість, як абсолютне і

самодостатнє Я. Душа відчуває містичну потребу принести
себе в жертву. Проте це пов'язане з розривом усіх зв'язків з
емпіричним світом, із людським суспільством, в якому таке

поривання не знаходить розуміння чи вважається безnлідним.

У

"Тангейзері"

герой

(легендарний

середньовічний

мінезингер) знаходить для себе, здавалося б, усю повноту

щастя у гроті богині кохання Венери; проте він забув про
душу.

Єлизавета рятує

його так само,

як Зента

-

душу

Голландця. Вона кохає його й молиться за його прощення . І

-

о, диво! - на знак прощення згори патериця паnи, що nрокляв

співця за плотський гріх, містично розцвітає. Рівновага і
гармонія тілесного

й духовного

встановлюється

лише за

допомогою Вишньої сили, яка неявно (містично) присутня в

земному

і

завжди

доступна

для

чистих

серцем.

Ваrнер

уводить "соціальне" мотивування вчинку героя: він оточений

людьми, які холодно і навіть вороже ставляться до його
творчості. А його пісня, з якою він виступив у змаганні
співців і в якій виразив свої нові почутrя, після того як звідав

усі таємниці кохання у гроті Венерн, тільки бентежить і
тривожить слухачІВ.
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Містицизм

постійна

у

,.дрезденських"

наявність

у

зсмно~1)

виводиться

як

чудесної живої сили,

операх

якn

розкривається лише перед смиренними і цнотливими душами.
В опері дуже тонка грань віддІляє типовий для романтиз~ІУ
містицизм

нагоду

від релігійної ідеї, шо дає деяким дослідникач

трактувати

весь

твір

як

апофеоз

християнськО! о

всепрощення. Проте. на нашу думку. Тангейзера рятує саме

кохання жінки. На думку комnозитора. земне кохання
гармонія

духовного

фізичного.

1

Венера

та

lll

Єлизавсtа

зливаються в одне всеосяжне почуття у поетичній творчосt 1
співця, збагачують П новим суттєвим змістом, що важливо

для .\mстецтва. Така була програмна настанова Ваrнера.
Якщо у двох розглянутих операх ця всюдисуща місп1•ша
сила

заявляла

про

свою

проявів і ознак. то в

присутність у

•.Лоенrрині"

вигляді

окремих

Ваrнер персоІІmізус їі в

образt лицаря святого Грааля. Лоенrрін з'являсться в Брабаmі .
щоб захистити Ельзу

чисту і цнотливу дівчину, несправед

ливо звинувачену у вбивстві рідного брата. Проте uя містична
сила

мусить завжди залишап1ся

людей.

Вона

відкривається

таємною і

тільки

щирим

неявною для
і

смиренним:

наймснш11й сумнів і скепсис руйнує містичний зв'язок. То~ІУ
Лоенrрін

урешті

мусив

залишити

назавжди

свою

кохану

Ельзу і брабантців. Проте він повертає людям юного кня"3я

f отфріда:

той не загинув, як вважали, а служив весь цей час

)

містичному храмі св. Грааля. Плоть від плоті земного жиnя.
він

повертається

високим досвідом

тепер

на

душі.

Віднині

батьківщину,

збагатившись

серед людей

під

йо1 ·о

правлінням nануватиме гармонія земного й небесного'.
Містична сила, вплена в ,,любовному трунку", з'сднус

Трістана й Ізольду в однойменній опері. В середньовічних

..романах" сила трунку зображається

як диявольська примара.

якій закохані спочатку не в силах протистояти, але все ж таки
з Божою поміччю долають (саме таку символіку чарівно1о

1
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трунку використав Гофман у романі
Вагнера тр)' НОК

наперед визначена
Томаса

герої

.. Еліксири

днявола"). У

це символ фатального кохання, зус1річі, що
ніби самою дОJ ІСЮ. Якщо у Бер)' 1я, у

\tарно

боряться

оnоепtзував СІІЛ) кохання

1щtм

3

дІєю

трунк)',

то

Ваrнср

самим розс1авив новІ акценти

в середньовічному сюжеті. Як бачимо, Вагнер був готовий :з.о
сприйня rтя МІСПІ•ІНОІ за своєю суттю філософської концепції
Л. Шопенгаусра. Всю;щсуща \tістнчна жнва CІt'la, що наче

тонка мюсрія розлита в природі й rюдекудн нс.н·адує про себе,
туr

набува<'

дссrюнtчІюї

нових,

.. волі".

космічних

Якщо в

вимІрів

.. Po\teo і

невблаганної

бачІІ.\10 відчайдушні спроби закоханих ві, t<..'ТОЯl н свое щастя
нсреборенні

і

Джуль{ 1 ri" Шсю.:rнра ми

складних жнrrєвнх обставин, то в

)

..ТрІсrаю"

увагу зосереджено на розкриrr1 самого почуття . Мtспtчно
звучить

уже

нсршиіf

..трістанівськнй

акорд

.. Встуnу"

3намеюпиіf

акорд". За влучним спостереженням

1: . Курта,

якщо класична гар,юнія втілюс nерсмогу свідо;юго над
несвідомим.

ro

.,трістанівська" гармонія, навпаки, розкр11вас

nоезію нссв1домоr о 1• Ми можемо сказати, що в цій опері
насамnеред

засобам11

му-зики

розкривасться

психологія

любовtюІ о персживання як несвідомої сишt; nропtстояl" їй
людина не може, бо це кос.нічпа сила. Опера ·швершується
смертю героїв. Але ми не згодш з критиками. ніби Вашер

nрагнув показати, як фатальне кохання буквально ·знищує
героїв. стирає їх із ющя Землі. ізолювавшн їх перед цим від
усіх іиших

·зсмннх справ

01 очсння\1,

зв 'язк11 -з

1

nрагнень, розІрвавши ВСІ їхні

сконuснтрувавuш всі їхні думю1 і

на одио.н\·, щоб Іютім від1брап1 у них

для обох

1 це

1адю1

одне. найсуnсвішс

кохання, і врешті-решт з іштовхнуш їх у вічну

ТС\tряву! Навпаки! Якщо йпІ за Новалісом. 10 кохання туг. на
землі, можливе rі,1ьки як страждання і томління (\Vchпшt).

а!ІС

-знаходить

зливається

1

·~

свою

повну

першоджерелом

свободу

тільки

Космосом

юдІ.
У

f\Іpm .J. РО\131\ІІІ'ІСІ:ЮlJІ гар\ІОІІІІJІ 11 сі: крІІЗІІС в
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однозначущІ nоняlїя: Космос, во r1я, безмежний розум, ніч.
смерть, Велике nовернення до рі ;щої домівки. В опері
Ваrнера Шоnенrауер зустрічається

3 Новалісом;

а втім, бе·

цього великого містика теорІя Шоnенгауера навряд чи могл<-1
виникнути. Тож очевидно все-таки, що опера Ваrнсра мас

'3аківчуватися
темряву;

не

nеред

nовним
нами

зануренням

набагато

сцени

сюшднішс

"темрява" Це символ Універсуму

в

суцільну

nоняlїя,

ніж

ніч, вічне джерело життя .

де в 1горнутому вигляді чекають на свій час "ідеї" Платона.
де живе готова до різноманітних втІлень тонко розnорошена

Арістатслева

Й. Кеnлера,

"ентелехія", де

де

звучить

святкується

"небесна

НоваЛІсова

гармонія'

"шлюбна

ніч"

людської душі з вічністю. Це "зоряне небо" Канта, яке владно

диктує нам вічний і nіднесений закон моральної свободи. В
це "зоряне небо" й ринуть душі наших 1·ероїв, щоб знайти та~І

вічне кохання і вічну свободу, яка ·звільнить їх, нарешті. віл
3е\11Юrо томління, щоб там слухати вічну музику кохання, яка
зливається зі своїм nершоджерелом і nерсходить у безкінечну
"гармонію сфер".
Якщо у nоnередників Ваrнера містична сфера вель~ш
невиразно розкривалася нашим почуттям

як щось неявне і

загадкове, то у Ваrнера ми знаходимо "оnредметнення". ба

навіть "олюднення" цієї сфери. Вона в нього nочинає своє
самостійне існування і заявляє про себе в реальності не лише
через окремі явища і речі; вона активно виявляс себе через
вчинки

nерсонажів

і

nриводить їх усіх до

·загибеЛІ.

Це

т[ю.~ічиа містична сила.

Якщо

у

Гете,

Шеллінrа.

НовалІса

і

Тіка

в

основІ

:-.нстичного лежить nочуття всеохоnної .•ар.щтії сущоrо. то у

Вагнера еnохи ,.Кільця", слід.о\і за Шопсщ·ауером,

nочу1·rя

зруйиоваиої гармонії.

За

поглядами

ранніх

романтиків,

природа

nepL.J:IЄ

естафету людині. яка. наслідуючи їі задуми, nочинає творнти
,.нову nрироду". Розум і воля ,.nершої"' природи псред.аю1ься

людині, яка їх вдосконалює і підносить на вищий рів~.:нь.
Здавалося б, ніяких обмежень і персшкод на цьому шлях) не
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може бути.

Всі тру.1ноші

і

nроблеми Нового часу ранні

рО\tанпнш rюяснюва.ш тим, ніби людина 1ухва.по розірвала
свої 3в'язкн з універсальною

nриродою, 1 ставшш перед

собою "Jавдання відновити їх, але уже на яюсно вищому рІВНІ.
Але

в

середині

Х(Х

століття,

коm1

творив

Ваrнер,

буржуалш цивілізація дедалі більше виявJІяла сво1 nротиріч
чя. Культуротворча робота людини чимра1 рішучіше оберта
лася проти неї са\юї. Виявляли себе щлком об'(пивні сили,

що булн нроаналІ3овані К. Марксом як сшш "відчуження". Та
під рО\Н\І\ПіЧІН1М кутом -юру, коли кульrуру розrлядалн в дусі
Шел1іша як nпавнс продовження nрнро,щ, це відхилення вrд

..гармоті"'
індивща

природи

і

свідомості,

.нодини

й держави сприймалося

і

сусnrльства,

як '3<Н'3Jtкове,

таємниче,

.ністич11с. МІстика Вагнера rрунтусrься на r ·острому відчуттІ
дm:,•ар.ноиіііності буття.

Вапн:ровс

сприііняття

бупя

було

трш·ічним,

але

не

абсурднстсьюtм. Це означало, що він вірив у 'ІС, що людина

може

нротиставитн

,.Дрезденські" оnери
індивідуальне

світовому
свідчать

начало,

сліnому траr"ізму буття

яке

траr'іЗ\tу

про

напрям

людина

вільно

в.шсну

волю.

пошуків:

Hor·o

протиставляє

це любов. Любов ряту<' СВІТ. Вцомо

про два лнс1и, які Вагнер надіслав Шопенгауеру ·3j своїми
nояснсннЯІ\Ш, як любов може "неіІтралі1увапt" сліnу "світову
ВО.'ІЮ ".

Концепцію "Кrльця" можна ·1ро1уміти, якщо врахувати,
що вона виник

ra

nаралельно з роботою над ,.дре'Щенськимн"

операми. Мн коротко оrляне-.ю їі.

В основі сві1 о вої r·ар\ЮНІЇ .tежить любов, вона

ca\ta по собі
ca\ta по

є гарантісю стабіпьності й rар\юнії всьоr о сущого.

собі с рівноваt ою. що 'ібері гає себе. Щоб воруши 1 н еві rову
rар\ЮІІЇ\0, лосlпь ·3репися любові. Це і робить у "Золоті
Рсііна·· нібслуш Альберіх.

Золото

в тсгралогії

-

це

також

складний

міс-tнчннй

СІІ\Івол. Рівновага у світі передбачає !1JI0111li6a,:\', і нею може
вияви 1 ися кожна pi•t. Кожна річ nотенційно таїть у собІ
міснtчну нсбсзІІеку, якщо людІІНа свідомо •нr несвідомо
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розбудить 1ї. Так сталося і з золотом. Само по собі воно вс
несе небезnеки, русалки милуються його блиском. І лише

зречення

Альберіхом

любові

зробило

золото

фатально

небезnечним. З цього самого моменту воно набуло містичної
сили і nочало руйнувати стосунки між богами і між людьми.

сусnільство і саму nрироду. Сnрава не в тому, ніби АльберІ\.
виявився

таким

"всевладним"~

сnрава

у

тому,

що

була

nорушена світова рівновага.
Вотан, заnлутавшись у своїх договорах, мріє про героя.

який був би вільним від будь-яких договорів. Це

-

Зігфрі ·t.

Суб'єктивно, як особистість, Зігфрід сам себе таким вільним 1
відчуває. Тому він нічого і нікого не боїться. Але об'єктивно

він уже до свого народження був включений у складнніі
ланцюг фатальних взаємовідносин між богами, демонами та
людьми. Просто він про це не знає. Тож його самовідчуnя
власної свободи і.1юзорие.

Ваrнер

розкриває

неминуче

зіткнення

індивіда

1

надосібними силами, які закінчуються nоразкою й самого
індивіда,

й

усього

світу.

Золото

у

фіналі

тетралогії

nовернулося в Рейн, світову рівновагу відновлено, але вже без

богів і без людей. На відміну від ,,дрезденських" опер, уже
ніяка жертва індивідуальної любові не спроможна врятувати

світ. В цьому ми відчуваємо трагічний відгомін "Трістана'', не
любов була розкрита як фата1ьІІа сила.
Проте любов залишається для Ваrнера до кінця

його

творчості високим романтичним культом. Євроnейський
символізм і естетизм nерейняв у Ваrнера його містичне
відчуття дисгармонійності світу разом із його прагнення\t
розглядати

nрироду

і любов як головні світові

сутності

(Бодлер, Уайльд, ранній Гауnтман, Метерлінк).
Останній твір комnозитора

вивченні

nоеми

Вольфрама

опера ,,Парціфаль''. При

фон

Ешенбаха

комnозитора

1

ВраЗИВ .,страШНИЙ" Збіг ОбСТаВ1ІН : ХраНИТеЛЬ СВ. f раа..1Я
1

Richard Wagncr an Mathildc \Vc~cndonk. Tagebuchblattcr und Brictc
1853 1871 Hrsg. von Wolfgang Golthcr. Lcip1ig : Brcitkopt" нnd
Hartcl. \916. S 191
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АмфорІас

у

мо\Існт

гріховної

насоJющt

був

поранений

списом, який кощсь пролив кров Ісуса на .хресті; і ·JупиюtпІ
кровотеч) ;нщаря '\Юже тільки споглядання чаші. в яку була

зібрана свята кров. Ми бачимо. що історІя страстей Ісуса
химсрично віддзсркалилася в історії служителя його кульТ)

Ваrнер по-своє,tу ц1йснює \Ірії НовалІса про

.. нову

Біблію"

тнм. що знов ntc.Iя Баха nереносить

..страсті" в жи·п я людей.
.. страсті" людські nереnлітаються 1

В опері С1расті Господні і
ВСТуnаЮТЬ

O;J.HC

Символічна

'J

ОДНИ\!

rкашша

у

цього

МІСТИЧНі
npocтor·o.

СМИС.10ВЇ
на

СТОСУНКИ.

ІІСрНН1Й

Іюrляд.

,.l·цснічноt·о урочистого священнодійства" доволі насичена.

Очевидно, в цііі новій ІсторІЇ страстей Амфортас символізує
людство,

що

впало

в

невільний

гріх

Ч} ттrвосп;

волю

Спасителя втілює просто.::t)'ШНИЙ юнак Парuіфаль. який мае
взяти на себе спок)'т)'вання цього 1-ріха. Він ще при першій
зустрічі

·3

.нщарями

:\tir

би

звільннпt

A'\tфoprclca

від

страждань і '3р)'ЙН)'Вати ·3Лі чари Кшнnора (який. оч.еви.1но,

виступаr

tyr

варшнтом Люцифера. що колись ВІ,щав від

Господа); але то;J,І ЙО"-ІУ завадила наївнtсть і зніяковіння.
Тепер

же

він

мус~пь

пройти

до

кінця

шлях

складних

внnроб) вань. який на цей раз вибираr щлком свіаомо.
Не виключено. що Ваrнер захопв тут втілити сюжет,
рівноцінний своему улюбленом} ,.Фаусту" Гете, де 3)СІршися
б божественНІ й 1смонічні сили, безмірна вла;щ і людська
\1і·3ерність.

духовна

сила

і

І-рІховна

слабюсть.

наївна

просюдушюсть і висока істина. а в жіночому обра·~t Кундрі 
я·шчшщька

чуnсвісt ь

і

духовна

нудьга.

ЗвІІчайно.

гстсвський .,Фауст" завершується ро·згорнутою

хоча

.. місt·еріаль

ною" сценою. в ньо.,tу JІюдське житrя представлене набагато
шнршс і pi·mo\taнi 1 ні ше. ніж в опері Ваrнсра, де ДО\tінує те;-..ш
святості

і

сnокутування

рщшьоро,t:шпtчної 'Іс'ш

гріхів.

Вагнер

..обранющ1ва":

повсрr.1сться

до

справжніІі .хра'1 віри

будусІ ься в чисто,tу серці; наіібіньше •tocяt-ac у справах вірі
той. х·1 о менше tумас про власне ·ша чення .
творі ма<· 11\ОВ

111 щесений.

Mict ичне

просвітлений характер.
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8. Висновки
Упродовж відносно нетривалої історії свого існування
романтична

містика

вивищувала

природою,

людину

блідою

мала
над

героїчпий

відсталою

емпірикою

характер.

матерією,

існування.

Вона

хаотичною

Вона

розсувала

горизонти розуму. Парадоксально, але викриття суворої до
людини світової "волі" у Артура Шопенгауера перстворилося

на

осанну

людській

творчій

волі.

Сліпа

воля

не може

повністю реалізувати себе без того, щоб не створипt зрячу
людську

волю,

У евідомлення

що

протиставляє

трагізму

власного

їй

творчу

існування

діяльніс1 ь

nробуджує

в

людині невідомі їй самій творчі сили. І саме у художюй
творчості людство може нейтралізувати згубну фатальн)' си ·t!

"волі". Така творча енергія rрунтувалася на усвідомленщ
віковічної узгодженості у всьому сущому, де людина займада
належне їй місце.

Німецька романтична містика пройшла складний шлях від
містики гармонійного світу до містики світу зруйнованої
t·армонії. Від таємничих сил, що відкриваються лише чистlщ

душам, шлях веде до суворої волі, яка деспотично душить
найніжніші і найвищі переживання людини. Від містики, що

підносила

людину,

сприяла

пориванням, вдихала надію,
людину,

nеретворює

на

найкращим

її

духовнИ\1

до містики, яка розтоптус

маленьку,

страждаючу,

цілКО\\

немічну у світі істоту, відбирає будь-яку надію .
Містика, що прийшла на зміну романшчній, відкри . tа
залежність

людини

від

темних

сил,

які

були,

спорідненими з "волею" Шопенгаусра. Проте

ui

здається,

сили уже ІІС

спонукали людину до творчого змагання з невідомим. не
окрилювали їі, а викликали в неї лише болісиий іюерес.
подібно тому, як хвора людина прислухасться до загадковlІХ

nорухів у своєму тшt, не будучи в змозі підкорити їх влас11ііІ

волі. Їй, правда, здається, що. опанувавши їх у творчості, вона
їх переможе. Але це все вже

L\ШІІація волі, творчостІ и ...

\1істичного. Цю нову містику вже неможливо зіставити з
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катеrоріrю кантівського піднесеного. бо вона не ш;щосила. а
nринижувала. не наднха.:та. а пригноб.:~ювала.

Романтична містика виража.;ш почупя безпосередиьо.·о
єднання з приро;J.ою як зі сnорідненою людині основою бупя.

Реалістична .нrература ХІХ ст. багато зробила д.тя того. щоб
,.демістифікувати" відносини людей у сусшльстві й розкрити
їхю справжні механіз-.ш.

що ховалися

за .,ВІдчуженими".

зовні нсясшtми формами. На рубежІ ХІХ ХХ ст. символісти і
дека.1снти" прапtули відродити живе в1дчупя nрироди, що

дедалі

бшьшс

СП(\ЖивацькоІ

втрачалося
цивілізації.

з

настуnом

раціоналісшчної

Лисьмешшки-rуманісти

першої

nоловшш ХХ ст. востаннс зробили спробу зобразиІІі люднну
на rлі ушверсальних сутнісних сил

1 цншісних

вимірів, серед

яких однаково важливе мІсце займали природа й історичний
nроцес,

безnосере:щс

ВІдчупя

світу

й

аналі гнчне

його

розу~tіння

Екзистенціалізм. ніби резюмуючи жахю1вий досвід другої
світово'1 ВІЙни. остаточно відмовився розглядати людину в їі

єдності зі світовою цільнtстю. Але остаточно знищи rи цей
зв'язок

ВИЯВИЛОСЯ

ВСе

Ж

НСМОЖЛИВІfМ.

Про

це

СВІдЧаГЬ

нас1 ійливі спроби відродити в мистецтві вже наших днів
живе відчупя цільності житrя як онтолопчно nритаманне

людин і. На 'JМіну науковій фантастиці з Гі раціональними
настан овами

приходить жанр фентезі, література "жахів",

"нсоt отична" проза, жанр

..фікціональноГ'

історії

Збільшу

сться ін Іерес у МИСТеЦТВІ ДО дуХОВНОГО ЖІ1ПЯ І ПСІ1ХОJІОГЇЧ
НОГО досвІду

.. маргінальних"

етносів. Важливого 1начсння

набуває література для дітей та юнацтва. Вся ця література
ВІІІШ Юlа як реакція на вади сnоживацької цивілізації, зокрема
їі раціоналістичні технології тиску на свідомість. Звичайно.

містичне у сучасІЮ\t)' мистецтвІ не може 1амішпи собою
всьоІ о бш-атства світосnрийняrrя. Але воно вистуnає все ж як
важливий симптом.
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