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HOMO IN VIA1: 
ВІД ПЕЧЕРНИХ СУТІНКІВ ДО БЛИСКУ НЕЙРОМИСТЕЦТВА 

У статті розглядаються культурно-мистецькі форми розвитку людства впродовж 
тисячолітньої історії. Вивчаються існуючі паралелі поміж розрізненими в часі культур-
ними періодами та інноваційними науковими відкриттями останніх десятиліть. Кон-
статується, що динаміка таких культурно-мистецьких тенденцій пов’язана з підсвідо-
мими імпульсами людського мозку, що визначило потребу впровадження нових терміно-
логічних уточнень. Відповідно визначаються форми впливу нових ціннісних моделей і 
символів на суспільні взаємини. 
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Куди прямує сучасне людство, відвівши погляд від наскельних малюнків? Ким 
усвідомлює себе Людина у нашому технократичному світі, озираючись на античні 
колони й амфори, середньовічні шпилі i вітражі, ренесансні собори і посмішку 
Джоконди, барокові емблеми й оргáни, героїку класицизму і сумніви романтизму? 
Чи відчувають модерні Homo sapiens серцебиття гуманізму? 

Ці та багато інших, на перший погляд риторичних запитань, не раз залишалися 
нез’ясованими, проте у пропонованій розвідці спробуємо принаймі частково від-
повісти на виклики сучасного інформаційно-пресингованого світу, в якому все ви-
разніше відчувається домінування економічних важелів. На зміну культурі прихо-
дить культурна індустрія, на зміну індивідуальному – уніфікація, стандартизація, 
глобалізація, що інспірує керовані процеси культурної універсалізації в умовах 
бурхливого зростання соціокультурних взаємодій [8, с. 313]. А в хащах цих подій 
проглядається Людина, яка відважилася на повне перезавантаження власного буття, 
розірвавши завісу поміж минулим, закарбованим у культурних артефактах і храмо-
вих стінах, та невизначеним майбуттям, зосередженим у напружених трафіках ней-
ронних хайвеїв головного мозку. В цьому випадку важливим є не лише адекватне 
осмислення ситуації, але й прогностичний аспект дослідження. Це вимагає враху-
вання інноваційних наукових технологій та відкриттів, які увінчали досягнення 
тисячолітнього культурного поступу людства, представленого у чисельних мис-
тецьких пам’ятках, суспільних взаєминах та ідеологічних системах, що поступово 
формували нашу цивілізацію. 

За останні десятиліття чимало наукових розвідок були присвячені усталенню 
концепції культури, проте загальна стратегія зводилася до пошуку в ній універсалій, 
тобто до виявлення тих явищ, які, незважаючи на різноманіття звичаїв і традицій 
різних етносів у всьому світі у всі часи, демонстрували б переконливу тотожність. 
Докладний огляд цієї методології присутній у праці Кліффорда Гірца «Інтерпре-
тація культур» [2], проте вчений відмовляється від такого напрямку дослідження і 
пропонує власне розв’язання проблеми. Він пише, що найбільш ефективним за-
собом аналізу культури є трактування її як чисто символічної системи – шляхом 
                                                 
1 Людина в дорозі (лат.) 
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ізолювання її елементів, виявлення внутрішніх взаємовідносин поміж цими елемен-
тами з наступною характеристикою системи в цілому у відповідності до централь-
них символів, довкола яких вона організована, з базовими структурами, зовнішнім 
виразником яких вона є, а також з ідеологічними принципами, на які вона опира-
ється. Таке формулювання культури призводить до нового визначення людини і 
зосереджується не на загальних емпіричних аспектах її поведінки в різних місцях 
та в різні періоди, а на механізмах, завдяки яким поле невизначених вроджених 
можливостей людини звужується і конкретизується до реальних дій. Тобто, чому із 
тисячі можливих різноманітних варіантів людина вибирає саме цей? Частково це 
визначають обставини, в яких опиняється конкретний індивід, та домінуючі сим-
волічні системи, які існують у суспільстві. Тому К. Гірц пропонує розглядати куль-
туру не просто як конкретні моделі поведінки (звичаї, традиції тощо), а як набір 
контрольних механізмів-правил – того, що в комп’ютерній інженерії називають 
«програмами». В цьому контексті людина постає «твариною», буквально залежною 
від різних позагенетичених контрольних механізмів чи «культурних програм», що 
визначають її поведінку. А поза тим соціум у своєму культурному розвитку демон-
струє різні форми організації суспільства, які у формулюванні К. Гірца базуються 
на трьох основних опорах: ідеологічних принципах, базових структурах як формах 
взаємодії елементів системи та центральних символів, і самих елементах культури. 
Якщо посередником поміж цими трьома віхами вважатимемо поведінку людини, а 
К. Гірц підкреслює, що саме в цьому проявляються культурні форми поруч з різ-
ними артефактами та психічними станами, то можна вибудувати схему суспільно-
культурного устрою, в якій присутні зазначені вище складові: 

1. Ідеологічні принципи, спрямовані на культивування особистості як центру і 
рушійної сили суспільного устрою та його функціонування. 

2. Базові структури, як світоглядні домінанти, архетипи і символи, засоби 
комунікації та функціонування соціуму, визначені ідеологічними принципами. 

3. Елементи або культурно-мистецькі форми, які відображають пріоритети 
суспільства в контексті його естетичних запитів та уявлень. 

Якщо взяти до уваги європейський ареал, то у зазначеній схемі прослідковуємо 
поступову змінність пріоритетів: 

Дохристиянське суспільство (первісне суспільство та античність) 
1. Ідеологічні принципи: політеїзм – пантеон язичницьких богів. 
2. Базові структури: міфологія і ритуал як основа комунікації соціуму. 
3. Елементи або культурно-мистецькі форми: засади первісного мистецтва із 

опорою на характерну ейдетичну виразовість [1, 7] з подальшим утворенням канону 
краси і доцільності у всіх видах мистецтва в античну добу. 

Середньовіччя 
1. Ідеологічні принципи: монотеїзм із канонізацією християнства. 
2. Базові структури: Святе Письмо і обряд як беззаперечний імператив люд-

ської екзистенції. 
3. Елементи або культурно-мистецькі форми: естетика християнського сакраль-

ного мистецтва, абсолютна перевага духовного над фізичним. 
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В добу Відродження розпочинається процес секуляризації і піднесення Лю-
дини як особистості, що інспірує появу нових культурних форм у християнському 
суспільстві. 

1. Ідеологічні принципи: Монотеїзм і гуманістичні ідеї. 
2. Базові структури: світоглядний антропоцентризм, світський мистецький 

фон і театральність суспільних взаємин. 
3. Елементи або культурно-мистецькі форми: естетика мистецтва від Рене-

сансу до романтизму розвивається в межах змінності стилів, але базується на їх 
конструктивності і визначеності базисних характеристик. Симптоматичним є сам 
вектор цих історичних змін: від прийняття «людини мірою всіх речей» в Ренесансі – 
попри бароковий дуалізм добра і зла в людині («Наші чесноти – це частіше за все 
винахідливо переодягнені вади» – цим афоризмом розпочинає книгу своїх «Мак-
сим» Франсуа де Ларошфуко [3]), попри ідеал vir eruditus, людини освіченої в кла-
сицизмі – до месіанізму митців у добу романтизму, схиляння перед креативною 
силою натхнення. 

На межі ХІХ–ХХ століття завдяки поступу науки і розчаруванню суспільства в 
ідеалах в культурі простежується трансгресивний перехід за межі усталених тради-
цій, що призвело до різкої зміни ціннісних орієнтацій [4]. 

1. Ідеологічні принципи: Людська підсвідомість. 
2. Базові структури: Світ як Текст та Інтертекст, суспільна гра та інваріанти 

світовідношення, які виходять за рамки формаційних моральних і художньо-есте-
тичних норм, підміна понять (джунглі-Місто). 

3. Елементи або культурно-мистецькі форми: естетика полі-ізмів, деструктив-
ність, співмірна з мистецькими засадами первісного суспільства на основі ейде-
тичної виразовості. Важливо відзначити, що мистецтвознавець Любов Кияновська 
підкреслює ейдетичне наповнення багатьох мистецьких артефактів останніх десяти-
літь і пропонує застосовувати термін «ейдетизм» до означення стилю сьогодення [6]. 

Науковий поступ кінця ХХ століття призводить до наступного ущільнення 
граней людського існування: 

1. Ідеологічні принципи: Людський мозок – як нейросистема. 
2. Базові структури: світ як Екран/Screen, технологізація і «шоу» як домінанта 

суспільного глобалізованого простору. 
3. Елементи або культурно-мистецькі форми: мистецькі форми і суспільні 

запити зосереджені довкола можливостей Екрану впливати на нейропсихологічні 
рецептори людини. Звідси й таке зацікавлення нейронними вимірами можливостей 
людського мислення, відображеного у співдії наступних чинників: 

1. Історичного – людина опирається на досвід, збережений у підсвідомості люд-
ства. На цій основі виникає окремий науковий напрямок нейроартісторії/neuroart-
history, запропонований і представлений у дослідженнях відомого історика мистец-
тва Джона Оньянса [17, 18]. Вчений відзначає недоліки європоцентричного обме-
ження історії мистецтва і вказує на потребу розширення перспективи до світового 
виміру з одночасним заглибленням до періоду зародження людини як індивіда. 
Вчений вважає, що нейроісторія мистецтва здатна поєднати найновіші пропозиції 
гуманістичних наук, такі як біогуманістика, постгуманістика, гуманістика неантропо-
центична тощо. Він відзначає вирішальне значення розвитку техніки для поглиблення 
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знань про людський мозок: комп’ютерної томографії (КТ), позитронно-емісійної 
томографії (ПЕТ), магнітно-резонансної томографії (МРТ) та функціонально-маг-
нітного резонансу, що дає можливість контролювати активність нейронів, виявляти 
принципи їх розвитку та формування зв’язків між ними. Дослідник визначає клю-
чове для його теорії явище пластичності, що трактується як перманентна транс-
формація мозку в процесі навчання та адаптації, і на цій основі формулює поняття 
нейропластичності – здатності мозку змінюватися і створювати нові нервові 
зв’язки згідно до зміни середовища та подразників, що набувають різних форм 
стимулювання (образи, звук, колір, рух) [14]. 

Історичний підхід Дж. Оньянса базується на переконанні в тому, що вже від 
античної доби митців цікавило питання механізмів сприйняття краси, тож віссю 
еволюції стала віра в неусвідомлене знання, яким володіє художник в контексті, та 
вплив несвідомого досвіду. В такий спосіб нейронаука пропонує не лише нову 
модель мислення, що підсумовує елементи, які складають концепцію суб’єктив-
ності, але є також зручним інструментом/посередником, завдяки якому можна ви-
вчати цю суб’єктивність. Оньянс – прихильник індивідуалістичного підходу до роз-
витку історії мистецтва, оскільки вважає, що саме суб’єктивність особистості сприяє 
формуванню нейронної мережі. І на підставі цього досвіду, реконструйованого 
навіть через тисячі років, можна віднайти причини несвідомого натхнення творців. 
Тому на перше місце в нейроісторії мистецтва дослідник висуває такі основні 
поняття як досвід та суб’єктивність. До першого відноситься активна дія подраз-
ників, що формують нейронну структуру людського мозку, а до другого – сприй-
няття, осмислення та переконання. 

2. Інтелектуальний чинник певним чином базується на особистісному підході 
митця до відображення в художніх творах власних світоглядних принципів. Зазна-
чена риса особливо характерна для мистецтва ХХ–ХХІ століть, свідомо зосере-
дженого на пошуку нових форм та ідейно-мистецьких засад, що проявилося у чис-
ленній кількості різноманітних художніх напрямів: сецесія, модерн, символізм, 
імпресіонізм, фовізм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, футуризм, імажинізм, ташизм, 
орфізм, сюрреалізм, конструктивізм, абстракціонізм, поп-арт, оп-арт, примітивізм 
та інші. Всі вони об’єднувалися принаймні за однією важливою ознакою – відмовою 
від зовнішньої схожості з життєвими реаліями, тому на перший план виступали такі 
форми мислення як метафоричність, асоціативність, фантастична образність, чут-
тєвість, абстрактність, що сукупно асоціюється з інтерпретативним потенціалом 
людського інтелекту в процесі експериментування з «потоками свідомості», що 
вповні вписується в сучасне передбачення майбутнього [15]. 

3. Естетичний – виявляє особливості усвідомлення людиною різних форм краси, 
задемонстрованих в різні часові періоди. Натомість нова наука нейроестетика/ 
neuroesthetic робить спробу сформулювати загальні закони виникнення в людини 
відчуття естетичного задоволення. Творцем нейроестетики вважається нейрофізіо-
лог Семір Зекі (Zeki), який, зосереджуючись довкола форм сприйняття образів 
візуальної інформації, опирається на дослідження нейронних станів, зафіксованих 
в момент пережиття чи створення творів мистецтва [11]. Методи та техніки емпі-
ричних наук слугують описові і поясненню естетичного пережиття, тож нейроесте-
тика трактується як міждисциплінарна наука з залученням досліджень в ділянці 
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філософії, психології, історії мистецтва та неврології, включно з візуальним огля-
дом кори головного мозку. В такий спосіб вивчається зв’язок між нейронними 
структурами та процесами, що формують естетичне сприйняття. В подальшому на 
цій основі Семір Зекі і Вілаянур Рамачандран вибудували відповідні теорії [9, 19]. 
Тож нейроестетика стала підрозділом експериментальної естетики – міждисциплі-
нарної форми співпраці між когнітивною наукою, психологією, філософією та 
неврологією, що вивчає структуру та функціонування нервової системи. А в 2008 
році в Берліні була заснована Асоціація нейроестетики, що належить до Вільного 
університету Берліна (Charité University Medicine). Її метою стала кооперація вчених 
та художників задля вивчення мистецтва та його сприйняття. 

С. Зекі формулює два основних принципи візуального сприйняття: постійність 
і абстракція. Перший базується на здатності мозку, незважаючи на зміни, що 
відбуваються під час обробки візуальних стимулів (відстань, освітлення, кут огляду 
тощо), зберігати інформацію про постійні та суттєві особливості об’єкта. Натомість 
закон абстракції свідчить про здатність мозку до ієрархічної координації, застосо-
ваної до окремих чисельних елементів, ефективної обробки візуальних подразників 
і вміння вихоплювати абстрактні поняття з окремих зображень. Роль уяви в такому 
спілкуванні є базовою, оскільки вона не лише сприяє осягненню багатозначних 
мистецьких творів, але також дозволяє творчо докомпоновувати прямо невідчи-
тувані твори, що, буквально, дозволяє отримувати відчуття задоволення. 

4. Емоційно-емпатичний чинник пов’язаний з відкриттям Джакомо Різзолатті 
дзеркальних нейронів в 1990 році [14]. Дзеркальні нейрони є особливим типом 
моторних клітин, які збуджуються під час виконання певної дії або спостереження 
за нею. В такий спосіб поруч із можливістю наслідування виникає певний емоцій-
ний стан, який Джон Оньянс назвав емпатичною інтуїцією. Дослідник звертає 
увагу на візуальний та неусвідомлений досвід, який можна зрозуміти, знаючи меха-
нізми сприйняття та реакції – емпатії, як нового способу виразовості та, перш за все, 
співпереживання творів мистецтва [12, 13]. Зазначені переконання Дж. Оньянса 
відновили зацікавлення суб’єктивним елементом емоції в контексті історії мистец-
тва, а на сучасному етапі емпатія є категорією, присутньою не тільки в нейроісторії 
мистецтва, але й у більшості дисциплін з префіксом нейро-. Емоції виглядають 
особливо важливими для мистецького сприйняття, оскільки наближають інтерпре-
татора до описаного твору мистецтва на зовсім іншому рівні, аніж просто методоло-
гічний дискурс чи історичний контекст. В цьому й відображається основний зміст 
емпатії – здатності людини до глибокого співчуття, до осягнення буття через інтен-
сивне емоційне прозріння. 

Зазначена структура в контексті нейронаукового підходу до світосприйняття в 
значній мірі є евристичною, а дослідження у цій ділянці аніскільки не скасовують 
цінності самого мистецтва і не послаблюють відчуттів захоплення художньою твор-
чістю та від спілкування з мистецтвом. Це, знову ж таки, спрямовує до дослідження 
глибинної природи людських відчуттів та пошуку шляхів безпосереднього впливу 
на підсвідоме. 

Відлік входження Людини у світ власної загадкової ірраціональної сутності – 
підсвідомості, можна сміливо датувати трансгресивним культурним зламом на межі 
ХІХ–ХХ століть, що проявилося в появі неймовірних мистецьких комбінацій, що 
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спроектували культурне тло майбутніх десятиліть. Така ситуація впритул пов’язана 
з внутрішньою зміною самої Людини, яка постала у цілком новому образі, про що 
влучно висловився К. Гірц: «Якщо XVIII століття створило образ людини як оголе-
ного філософа, яким людина поставала, знявши з себе костюми культури, то антро-
пологія кінця ХІХ і початку ХХ століття змінила цей образ на образ преображеної 
тварини, якою ставала людина, надівши їх на себе назад» [2, с. 43]. Це виразно 
засвідчено різким руйнуванням усталених традицій, втілених в архітектурі, скульп-
турі, малярстві, музиці тощо. Під шквальним потоком культурних новацій розми-
лося й саме поняття «стилю», натомість на зміну прийшли чисельні мистецькі відга-
луження: сецесія, модерн, символізм, імпресіонізм, фовізм, кубізм, дадаїзм, експре-
сіонізм, футуризм, імажинізм, ташизм, орфізм, сюрреалізм, конструктивізм, абс-
тракціонізм, поп-арт, примітивізм та інші. Всі вони об’єднувалися принаймні за 
однією важливою ознакою – відмовою від зовнішньої схожості із життєвими реа-
ліями, тому на перший план виступали такі характерні форми мислення як мета-
форичність, асоціативність, фантастична образність, чуттєвість, абстрактність тощо, 
що сукупно асоціюється з характеристиками ейдетичної виразовості. А поруч подіб-
ний деконструктивізм передбачав лише «складний букет» неоформлених можли-
востей, стимулюючий інтерпретативний потенціал [10, c. 137]. В такий спосіб люд-
ський інтелект відмовився від традицій і зосередився на внутрішніх відчуттях 
людини та експериментуванні з «потоками свідомості», що вповні відповідає сучас-
ності. Тож особливої актуальності набуває визначення Юрія Лотмана: «Культура – 
це надзвичайно складно організований механізм, який зберігає інформацію, по-
стійно виробляє для цього найбільш компактні способи, отримує нові, зашифровує 
і дешифровує повідомлення, переводить їх з однієї системи знаків в іншу» [5, с. 147]. 
У цьому контексті виокреслюється особлива запотребованість у нових методах 
дослідження сучасного мистецтва, у врахуванні найглибших дієвих чинників люд-
ського мозку, що сприятиме глибшому пізнанню людиною власної сутності. 

Natalia Syrotynska. Homo in via: from cave’s twilight to the shine of neuroart. 
The research aims to identify related art parallels between time-disparate cultural periods and 
innovative scientific discoveries that determine the mechanisms for the functioning of the 
mentioned links. The choice of research strategies within studying the dynamics of changes in 
the socio-cultural system, identified the application of systemic and sophisticated approaches, 
as well as comparative and heuristic research methods, caused by the actual technological 
progress of the present time. In terms of the particular context, we use the prognostic aspect of 
the research, which involves the building of new value models and symbols reflecting social 
relations and cultural ones as well as artistic forms of modern civilization. The application of 
the mentioned methods of the research contributed to obtaining the own theoretical results. The 
scientific novelty of the study consists the formulation and development of an actual topic, which 
has not received comprehensive and objective coverage and is being investigated for the first 
time regarding the scientific dimension. The core idea is based on the fact that the results of 
understanding the essence of neuro-art can serve as an essential component in the context of 
contemporary cultural achievements study, as well as within the definition of value categories of 
the hyper-informational society. 
Conclusions. The development of the humankind culture demonstrates the presence of internal 
artistic parallels between separated time periods. It is noted that the similarity is inspired by the 
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existence of internal mechanisms formed in the conditions of primitive society with its inherent 
expression of the eidetic imagery. The dynamics of the cultural trends is associated with the 
subconscious impulses of the human brain, which determined the importance for the introduction 
of such innovative terms as neuro-esthetics and neuro-art. 
Key words: socio-cultural system, transgression, eidetic imagery, information society, neuro-
sciences. 
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