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Інколи нам видається, що «мистецтво» існує 
споконвіку і так, у незмінному вигляді, перехо-
дить від покоління до покоління.

Однак насправді давні греки були б дуже зди-
вовані, коли б дізналися, що їхні трагедії й коме-
дії ми називаємо «мистецтвом», а надто «мисте-
цтвом театральним».

Так само римляни і візантійці, услід за ними 
— організатори середньовічних містерій і навіть 
виконавці шекспірівських комедій.

У  XVI–XVII  ст. у  більшості європейських 
народів ремесла позначаються термінами похід-
ними від латинського «ars». «У старофранцузь-
кій писемності, приміром, наука (science) і мис-
тецтво (art) аж до XVI ст. уживалися найчастіше 
як синоніми», а ще раніше — за доби середньо-
віччя — термін «ars», а згодом «art» асоціюєть-
ся переважно з «ручним мистецтвом» [2, с. 71]; 
навіть у  XVIII  ст. грецьке «τέχνες» (techne), 
латинське «ars» (згодом — «аrt», «artes») все 
ще  застосовуються до  будь-якої форми реміс-
ничної діяльності; так само французькі тер-
міни «artisan» (сучасн. — ремісник) і  «artiste» 
(сучасн. — артист) не розмежовувалися [2, с. 77], 
адже «у XVIII ст. сам іменник «мистецтво» (art) 
перебував у  сфері «господарсько-економічних 
уявлень» <… > 1776 р. Адам Сміт у своєму дослі-
дженні «Дослідження про природу і  причини 
багатства народів» вживає «мистецтво» («art») 

в одному ряду зі  словом «індустрія»» [2, с. 78]; 
те саме стосується і німецького слова «Kunst», 
яке наприкінці відокремлюється від «ремесла» 
(«Handwerk») [2, с.  79]. Лише набагато пізніше 
відмінність «мистецтва» від інших ремесел 
починає позначатися новими словосполучен-
нями «belle аrts» (італійськ.), «fine arts» (англ.), 
«изящные искусства» (російськ.) або україн-
ським виразом «красні мистецтва».

Саме ж словосполучення «театральне мис
тецтво», здається, уперше фіксується у  назві 
праці Франсуа Ріккобоні «L’art du theatre» [81, 
с.  145] (переклад якої за  правління Єлизавети 
Петрівни був здійснений і у Росії, а сама праця 
до кінця XVIII ст. використовувалася як посіб-
ник з  «майстерності актора»; до  річниці коро-
нування Єлизавети Петрівни було здійснено 
показ Прологу, в  якому, серед інших, на  сцені 
виступало й  Театральне мистецтво). Невдовзі, 
1759  р., це  ж словосполучення («Considerations 
sur l’art du theatre» («Міркування з приводу теа-
трального мистецтва») застосує й Ж. Ж. Руссо; 
згодом словосполучення «театральное искус-
ство» зустрічається й  у російських словниках 
[80, т. 2, с. 368]. Однак поки що це «театральне 
мистецтво» дуже далеке від уявлень про театр 
у ХІХ ст., а надто у ХХІ ст.

Аналогічні процеси можемо простежити 
і на етнічній території України, де першим тер-
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міном, який віддзеркалював мистецьку діяль-
ність, була лексема «іскуство» (вперше тер-
мін фіксується 1596  р. у  «Лексисі» Лаврентія 
Зизанія: искэство, оумѣе(т)ность свѣ́домо(с)ть 
[64, с. 50]; цей термін зустрічаємо у словниках, 
текстах п’єс, есеях і  листуванні аж до  початку 
ХХ ст.: «досвидченіе — искус, досвідченный — 
искуссный» [88, 24]; «искэсны(й), оучйны(й), 
свѣ́домый» [1596. Лексис]; «искуство (цсл. 
— искоусьство) — досвідченість; уміння» [91, 
вип.  13, с.  174] — 1599  p.; «умітелство, иску-
ство» [91, вип. 13, с. 174] — 1642 р.; «искусство 
— умілість, штука» [36, т. 1, с. 312]; («искуство 
— Kunst» [65, т.  1, с.  325; 1886. Желехівський, 
т. 2, с. 679]; «в этом и заключается существенная 
разница нового искусства от  старого: послед-
нее представляло и  людей хуже или лучше, 
чем они на  самом деле, первое же представ-
ляет их таковыми, каковы они на самом деле» 
[68, c.  302]; «торжество искусства» [68, с.  303]; 
«истинное понимание искусства» [68, с.  302]; 
«служение искусству» [49, с.  315; 51, с.  257]; 
«і в лайці треба не відступати від законів іску-
ства» [53, с. 339]; «святе іскуство» [102, с. 454]; 
«іскуство» [31, с.  319]; «посетителей, которые, 
не  имея никаких понятий об истинном искус-
стве…» [25, с. 287]; «іскуство веде нас до всесвіт-
нього храму» [102, с.  468]; «чоловік, люблячий 
іскуство» [29, с.  324]; «ради любові до  рідного 
іскуства» [29, с.  324]; «сприяють іскуству» [24, 
с.  128]; «… Із-за ідеї чистого іскуства ходить 
по  шпалах? […]. Артисти повинні самі чисто-
ту іскуства поселить на  сцені…» [24, с.  129]; 
«законы искусства для всех языков одни и  те 
же…» [54, с. 521]; «був в реальнім училищі пре-
подавателем умілості (іскуств)» [43, с. 229] та ін. 
Відповідно вживаються й  похідні словосполу-
чення: приміром, «удають іскусно» [39, с.  242; 
68, с. 302, 304].

Подальша диференціація термінів та  роз-
ширення їхньої семантики призводить до поя-
ви нових словосполучень:

— «театральное искусство, изволите 
ви   деть, есть часть наук или, лучше сказать, 

цепь связующая науки с  искусством, переход 
от одной к другому. Я писал о сем диссертацию, 
но от зависти ее не напечатали даже и в «Теле-
графе»…» [35, с.  36]; «явилась Параша и  <…> 
стала перед честною компаниею в 3-ю позицию 
по  всем правилам танцевального искусства» 
[18, с. 480];

— «сценическое искусство» [56, с.  5; 57, 
с. 224, 226]; «к сожалению, в лице каждого про-
винцильного антрепренера является прежде 
всего комерсант драматического искусства» 
[12, с. 324]; «усердный труженик драматическо-
го искусства» [13, с.  338]; «іскуство півчеське» 
(«нових успіхів молодої Русі в  півчеськім іску-
стві» [93, с. 6]); «поетичного іскусства» [94, с. 5]; 
«значенье искуства драматичного» [82, с. 9];

— «искуство драматичне» [82, с.  9]; «єсть 
артистом в  ділах іскусства драматичного вру-
тинованим і  требованя театра з  досвіду зна-
ючим, которий при тім доставив нам доста-
точне на перву потребу число діл драматичних 
от  наших братей з  України. Но найбільший 
дар, которий нам г. Бачинський привіз, єсть єго 
супруга, госпожа Теофілія Бачинська» [95, с. 4]; 
«сцена кожда мае взбиватися до приличной ей 
артистичной самостоятельности, маеся опи-
рати на  самих лучших ділах искуства драма-
тичного» [82,с. 23]; «драматического искуства» 
[83, с. 6]; «искуства драматического» [83, с. 13]; 
«искуства драматического…» [11, с.  61]; «полі-
тична праця так само має одтягти всі сили од 
театрального іскуства» [42, с.  334]; «драмати-
ческое искусство» [25, с. 287]; «любителі драма-
тичеського іскуства» [15, с. 294].

Поряд з  «іскуством» функціонує й  термін 
«художество»: вперше фіксується у  Лаврен-
тія Зизанія: «художествт, ремеслт» [64, с.  84]; 
«художества» («зрілища обудит также і художе-
ства, естетику, нравність» [22, с. 246]; «В Украї-
ні, де тільки появлявся театр, ніде не обходивсь 
без «Наталки», але ніде вона не  гралась так 
вірно, так артистично, як  охотниками [люби-
телями — О. К.] у Полтаві, де Дмитро і Кузьма 
Старицькі художественно передавали ролі» 
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[66, с.  365]; «он быстро пустился на  художе-
ства: начал подделывать депозитные билеты…» 
[16,с. 499]; «художественный» [34, с. 57]; «малый 
художественный, изобретательного ума» [34, 
с. 54]; «по дару к художествам» [34, с. 54].

Відповідно з’являється й  «художник» 
(термін походить зі  старослов’янcької мови, 
де  відомі «худогъ», «худогый» — «вмілий», 
«досвідчений», а  з ХІ  ст. — «художник» у  зна-
ченні «скульптор» і  «художъство» — у  значен-
ні «ремесло», «хитрість», «мистецтво» (пере-
важно «ручне» — образотворче та  ін.) [99, т. 3, 
с. 1414; 112, т. 4, с. 282; 132, т. 2, с. 359]; «ремес-
ник — художник, хитрец» [88, с. 77]; «ремесло 
— художество, хитрость, ученіе, начинаніе» 
[88, с. 9]; «майстер — художник, ремесленник» 
[1, с.  219]); «художник» [27, с.  16; 68, с.  302]; 
«не кожний художник — художник» [27, с.  16]; 
«визначний художник» [9, с.  418]; «болваноху-
дожество, [тобто] діланіе идолов» [111, с.  286]; 
«художник-артист» [40, 339]; «художничес-
кая личность» [68, с.  303]; «патріот-художник» 
[121, с.  261]; «художник — артиста, артистка, 
художник» [36, т.  4, с.  187]; «артисти, беручи 
участь у  комедії, виконують свої ролі — дехто 
непогано, а  дехто — художничо» [42, с.  330]; 
«художність» [8, с.  316] («художність сюжету» 
[100, с. 631]; «майстерскій — искусный, хитрый, 
художественный» [1, с. 219]. «великий художник 
был наш Павлусь» [34, с. 42].

З XVIII ст. в українському шкільному театрі 
вживаються й  похідні терміни — так, С.  Ляс-
коронський 1729 р. в епілозі «Трагедо-комедії» 
вживає «художное совершися дѣло» і «дѣйствія 
художная» [109, с. 312], тобто він говорить про 
мистецький акт і про артистичний твір.

Що  ж до  різноманітних термінів, які вжи-
ваються з приводу «скоморохів» та інших «гра-
чів», то належали вони іншій семантичній тери-
торії — вони лежали у  площині блюзнірства 
і  паплюження християнських святинь («але 
тепер может ваші тії церемонії новіїї, без встиду 
звати комедные, то єст кротофили, блазенскії» 
[91, вип. 2, с. 110] — поч. XVII ст.); «блазенство — 

уродство» [88, с.  9]; «блазенство — шутовство, 
дурачество» [1, с.  57]; «блазень — молокосос, 
недоросль, глупец, шут» [1, с. 57]; «игранья, ска-
канья и шаленья» [5, с. 371]; «ходих, едва не на 
всяк день, в  вечер на  пляц Марка Святого, си 
есть на базар, рассмотряя машкари, игри, про-
даяніе балсамов, діалоги, комедіи, обичая, при-
вітствія и прочая, прочая, прочая» [107, с. 157]; 
«но сими диявол льстит, и  другыми нравы 
всякыми льстимы, привабляет ны от Бога, тру-
бами, скомрахи, и гусльми, и русальями. Видом 
бо игрища утолочена, и  людей множьство 
на них, яко упихати начнуть друг друга, позоры 
діюще от  біса замышленаго діла» [79, с.  270]; 
«за особ людських особы бысовскыи на  игри-
щах строять також и на комедіах» [91, вип. 13, 
с.  19] — 1626  р.; «ігрище, грище: плясалище, 
игралищє, игриско, и  бісилищє» [91, вип.  13, 
с.  18] — 1627  р.; «игриско — місце, играли-
ще, плясалище, бісилище, по1двиг, тризнище, 
позор» [88, с. 35]; «игралище: игриско, місцє гдє 
гонитвы бывають, и  поєдинки, и  комєдіи» [91, 
вип. 13, с. 19] — 1627 р.; «машкарники» [4, с. 334] 
(«машкарского и  комедийского набожества») 
[4, с. 323]; «кровопролийцы, игрцы, скоморохи 
альбо машкарники» [91, вип. 13, с. 18] — 1605 р.; 
(«машкарского и  комедийского набожества») 
[4, с.  323]) та  ін.). Отже, лише заднім числом 
ми накидаємо на всі ці явища загальний термін 
«театральне мистецтво».

Нарешті у  першій половині ХІХ  ст. фіксу-
ється й термін «мистецтво» (котрий походить, 
вірогідно, від «майстра» і  «майстерності» — 
«сніцарское майстерство, [тобто] резное искус-
ство» [111, с.  286]) і  похідні від нього. Однак 
поки що — також у «немистецькому» значенні: 
«митець — мастер, дока, знаток» [1, с. 225].

Уперше у  друкованій праці це  слово фіксу-
ємо у  Пантелеймона Куліша: «ти завжди був 
мистець» [60, т. 1, с. 96]. 1857 р. у романі «Чорна 
Рада» Куліш знову вживає цей термін («мистець, 
братику, їй-богу, мистець» [62, с. 62] і «мистець 
він був у  рицарському ділі» [62, с.  64]). Однак 
у  російському виданні 1860-го р. ця ж  репліка 
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перекладена інакше («Молодец, брат, ей-Богу, 
молодец!» [78, т. 1, с. 162]). 1861 р. в «Обьяснении 
неудобопонятных южнорусских слов» Куліш 
подає «митець», пояснюючи його як «дока, мас-
тер» [58, с. 16]. За декілька місяців після Куліша 
Михайло Левченко пропонує термін «мітець» 
як відповідник «спеціалістові» [63, с. 186] і, від-
повідно, сама спеціальність — як  «мітецьтво» 
[63, с. 186]. У поясненні він писав: «представляю 
вниманию читателей небольшой русинский 
терминологический словарь, в  виде опыта. 
Руководством, при его составлении служили 
мне словари, чешский и польский, а также наш 
Украинский язык» [63, с. 185]. 1867 р. подібний 
термін зустрічаємо у  галицькій пресі («підніс 
він ігру на сцені <…> до високого мистерства» 
[85, с. 9]). 1886 р. терміни «мистерний» і «мис-
тецька» (kьnstvoll, kьnstlich, meisterhaft), «мис-
тець» (Meister, Kьnstler, Virtuos), «мистецький» 
(meisterhaft) і  «мистецтво» (Meisterhaftigkeit, 
Kunst, Kunstfertigkeit) зафіксує Євген Желехів-
ський у своєму українсько-німецькому словни-
ку [65, т.  1, с.  440]. Згодом ці терміни зафіксу-
ють і словники: «искусник — митець, мистець, 
мистюк, мастак, штук майстер, штукар» [36, т. 1, 
с.  311]; «мистець» (мастер, мастак), «мистець-
ки» (мастерски), «мистецький» (мастерской) 
і «мистецьтво» (мастерство, мастерское умение, 
искусство) і «митець» (з подвійним наголосом) 
або «метець» [89, т.  2, с.  428] («митець» тлума-
читься як  «проворный, мастер, мастак» [89, 
т. 2, с. 420]). 1864 р. цей термін ми зустрічаємо 
у М. Номиса: «Митець голою паністарою їжаків 
бити» [74, с. 124]; «Золоті руки, а вражий писок 
(митець на все, та ледащо)» [74, с. 59]; «В Пере-
плавну середу перепливають (хто митець пла-
вать) річку…» [74, с. 282]; «Коли тобі добре, коли 
ти мистець в якій роботі і д[руге], — не кидай» 
[74, с.  113]; «автор, який він не  мистець свого 
діла» [76, с. 403].

У  такому ж  значенні зустрічаємо цю лексе-
му й у п’єсі І. Карпенка-Карого «Бурлака», котра 
була написана 1883 р., однак надрукована лише 
1897 р. («митець бунтувати громаду») [23, с. 18].

1893 р. у листі М. Старицького до Б. Д. Грін-
ченка вже фіксуються артистично забарвлені 
«митець» [103, т. 3, с. 510] і, відповідно, «митець-
кий» (хоча у  контексті листа не  зовсім зрозу-
міло, чи «митецький» виступає як  синонім 
«художнього», чи додає іншу ознаку, чи фіксує 
майстерність: «По художності замаху, по худож-
ній мірі, по досконалості розвідок, по щирості, 
по знаттю народу, по митецькому вирису — Ви 
перший…» [105, с. 585]); ще раніше зустрічаємо 
у  театральному контексті таке: «зовсім добре, 
іменно підніс він ігру на сцені <…> до високого 
мистерства» [85,с. 9]).

Однак все це  поки що  поодинокі випад-
ки вживання, адже поширюватися ці терміни 
будуть лише з кінця ХІХ ст. (так, словник Кома-
рова пропонує: «артист — артиста; митець, мис-
тець, мастак, майстер, штукмайстер» [36, т.  1, 
с.  8]; так само «Московсько-український слов-
ник» В. Дубровського на початку ХХ ст. пропо-
нує переклад терміна «артист» саме як  «мис-
тець» або «митець» [20, с. 4]).

Відтак з’являться «мистецькі люде» [61, с. 86] 
і різні мистецтва:

— «сценічне мистецтво» [9, с. 321, 363];
— «мистецтво актора» [9, с.  326]; «висо-

ке мистецтво — се мистецтво, що  викликає 
почуття, впливає через сугестію» [9, с.  330] — 
переклад праці М. Гюйо «Мистецтво з погляду 
соціологічного»;

— «мистецтво ставлення, дійства (Wer
den)» [9, с. 325], тобто мистецтво режисури;

— «театральне мистецтво» [9, с.  320] 
(«репертуар є  головним чинником в  еволю-
ції театрального мистецтва» [10, с.  457]; «суть 
театрального мистецтва та  його завдання» [9, 
с.  324]; «театральне мистецтво занепадає» [9, 
с.  389]; «шукання в  сфері театрального мисте-
цтва» [9, с. 337]; «чисте мистецтво» [9, с. 337].

Ще  один термін для характеристики мис-
тецької діяльності фіксується у другій полови-
ні ХІХ ст.: «артист» [33, c.  97; 44–104, с.  106, 
110; 45, с. 87, 89, 90; 46, с. 45; 68, с. 303; 73, с. 156; 
120, с.  374; 128, с.  309] («артистъ — умілець, 
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пер.  митець» [21]; «артист — артиста; митець, 
мистець, мастак, майстер, штукмайстер» 
[36, т. 1, с. 8]).

Загалом у театральній практиці ХІХ ст. тер-
міни «актор» і «артист» рідко розрізнялися, 
однак, якщо у  певному контексті вони вжи-
валися поряд, то  останнє («артист») означало 
належність до мистецтва у «високому» й широ-
кому значенні, тобто «митець». Так, І. Карпенко-
Карий у  переліку дійових осіб «Житейського 
моря» розрізняє «артиста» Івана Барильченка 
і «акторів» — Ваніну, Крамарюка, Райську та ін. 
Похідний термін — «артистичний» — вжива-
ється у  значенні «мистецький» або, за  Б.  Грін-
ченком, «артистический, художественный» 
[89, т.  1, с.  10] (так, у  Львові на  початку ХХ  ст. 
виходив «Артистичний вісник», у  якому пода-
валися матеріали про всі види мистецтва). 
Однак поділ цей у Російській імперії, вірогідно, 
не був узаконений, адже в офіційних докумен-
тах доби обидва терміни — «актор» і «артист» 
— вживаються як  синоніми [86]; щоправда, 
у  законодавстві 1839  р. було сформульовано 
таке: «Артистами Императорских Театров 
именуются: актеры, управляющие труппами, 
режиссеры, капельмейстеры, балетмейстеры, 
дерижеры оркестров, танцовщики, музыканты, 
декораторы, машинисты, живописцы, главный 
костюмер, суфлеры, гардеробмейстеры, фехт-
мейстеры, театрмейстеры, скульпторы, надзи-
ратель нотной конторы, фигуранты, нотне 
писцы, певчие и  парикмахеры. Примечание: 
Управляющие труппами и  гардеробмейстеры 
считаются в числе артистов, если они не имеют 
чинов» [87, с. 119].

Вживався цей термін у  таких контекстах: 
«артисте-небораче» [68, с.  302]; «автор єї [опе-
ретки], по званію своєму драматичний артист» 
[84, с. 10]; «артисты» [47, с. 39, 40]; «інтелігент-
ний і  дійсно талановитий артист» [9, с.  342]; 
«старий заслужений артист» [24, с. 124]; «артист-
художник» [26, с.  276]; «художник-артист» [40, 
с. 339]; «знаменитий артист» [24, с. 102]; «вели-
кий артист» [24, с. 119]; «великий артист гово-

ре…» [24, с.  101]; «великий артист напружує 
мозок, нерви, а  бездари…» [24, 114]; «великий 
артист нарозхват!…» [24, с.  102]; «первоклас-
ний артист» [27, с.  55]; «милий артист, бося-
чок» [27, с. 55]; «я сам не менший артист…» [24, 
с.  115]; «гениальный артист» [133, с.  63]; «гені-
альний артист» [28, с.  308]; «російські «козир-
ні» артисти, окрім не дуже багатьох, дивилися 
на український репертуар з іронією» [44, с. 105]; 
«козырные артисты» [45, с. 87]; «славетні артис-
ти» [48, с.  130]; «артистическая натура» [68, 
с.  302]; «артистическое поприще» [68, с.  304]; 
«артистическое совершенство» [68, с. 303]; «Ви 
артист, ви благородний чоловік…» [24, с.  112]; 
«Саксаганський єсть найбільша тепер артис-
тична сила на  Україні» [28, с.  308]; «артистич-
на атмосфера» [24, с.  107]; «артистична діяль-
ність» [24, с. 77]; «В Україні, де тільки появлявся 
театр, ніде не  обходивсь без «Наталки», але 
ніде вона не гралась так вірно, так артистично, 
як  охотниками у  Полтаві, де  Дмитро і  Кузьма 
Старицькі художественно передавали ролі» 
[66, с. 365]; у Словнику Бориса Грінченка слово 
«артист» фіксується 1861 р. в епітафії К. Соле-
ника і має два значення: «художник» і «актер» 
[89, т.  1, с.  10]; «фахові артисти» [100, с.  666]; 
«інтелігентність артистична» [100, с. 685]; «сла-
ва великому артисті рідного слова» [75, с. 516], 
тобто письменникові; «верх артистичної доско-
налості в  композиції» [120, с.  379]; «артистич-
ні сили» [120, с.  380]; «важніші артисти» [122, 
с. 393]; «геніальний артист» [130, с. 94]; «менші 
артисти» [122, с.  393]; «артист драматичний» 
[116, с.  9]; «артист руської сцени» [115, с.  289]; 
«артист-комік» [128, с.  316]; «артист дельный 
[13, с. 337]; «середній артист» [9, с. 397]; «артист 
правдивий» [7, с. 68]; «отличних артистів» [96]; 
«артист» [110, с.  9]; «артист-маляр» [110, с.  26, 
36]; «художник — артиста, артистка, художник» 
[36, т. 4, с. 187].

Поряд із  цим фіксуємо й  термін «артизм» 
[9, с.  321; 42, с.  331; 67, т.  2, с.  2–14; 71, с.  476; 
73, с. 151, 152, 153; 126, с. 201] «Д. Заньковець-
ка з  великим артизмом одіграла цю сцену…» 
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[73, с.  154]; «[Панас] Мирний виїжджа на  зна-
тті народного побуту та на тенденції, а артизму 
в нього далеко-далеко менше» [41, с. 287]. 1893 р. 
словник Комарова пропонує: «художество — 
артизм, художество» [36, т.  4, с.  187], а  1918  р. 
«Московсько-український словник» В. Дубров-
ського пропонує трохи інший варіант: «искус-
ство — артизм, мистецтво, умілість» [20, с. 347].

У  цьому ж  значенні фіксується й  термін 
«штука» [69, с. 314; 90, с. 34; 97, с. 13; 106, т. 1, 
с. 56; 128, с. 311], тобто мистецтво або твір мисте-
цтва («штуку написав» [39, с. 242]); термін запо-
зичений із  німецької мови — das Stük — п’єса, 
польськ. — sztuka («окрест издалече устрояют 
полати, сіденія ради народа и  лучшаго виденія 
<…>. Посліди творять танци и штуки, по обою 
страну на  оних театрах» [107, с.  165]; «видех 
по  вся дни (кромі Святой Четиредесятници) 
от  великородних людій, тако полу женска, яко 
и  мужеска, приходящих на  всяк ранок и  вечер 
на пляц Святаго Марка на виденіе штук и дій-
ствій. Се же того ради облекаются в  машкарю, 
да не познаваеми будут родителями и други сво-
ими, безчесно бо есть тамо богату стояти и  на 
оніе игри и чудеса смотріти» [107, с.  166]; «без-
вартна штука» [98, с. 5]; «ганьбили чи бештали 
за вистанову тих чи других штук» [50, т. 2, с. 487]; 
«драматургія обіймає штуку писання драматич-
них сочиненій — авторство і також штуку сце-
нічного представлення — акторство» [19, с. 464]; 
«за його старанням кожна штука появляєсь 
на сцені добре вистудіювана і старанно викона-
на…» [127, с. 372]; «мова дідів типічна, але все те, 
про що вони пережовують, зовсім нічого не має 
спільного з  фабулою штуки» [55, с.  452]; «оце 
думаю писать або «Сава Чалий» — трагедію, або 
«Батьки і діти» — комедію. Обидві штуки широ-
кого змісту…» [30,с. 326]; «паразити штуки» 
[100, с.  724]; «ся штука [«Бурлака» І.  Карпенка-
Карого], відіграна добрими артистами, повинна 
би зробити на  сцені величезне враження; вона 
найбільше політична з усіх п’єс Карпенкових…» 
[116, с. 9]; «трохи пізніше на містках сього теа-
тру показалася друга штука Котляревського 

«Москаль-чарівник» [128, с.  314–315]; «штука 
вийде на  5  арк. друку» [104, с.  501]; «представ-
лено досить удачні штуки і  штучки, так оригі-
нальні, як і переводи» [7, с. 68]; «три штуки були 
виставлені на  сцені» [110, с.  6]); «искусство — 
умілість, штука» [36, т. 1, с. 312].

Серед штук, відповідно, вирізняються:
— «штука акторська» («акторсков шту-

ков» [113, с. 168]);
— «штука висока» («висока штука» [124, 

с. 363]);
— «штука драматична» [128, с.  328, 331, 

333] («іскуства в штуці драматичній за уділення 
науки молодим уталантованим декламаторам 
і  на акторів» [92]; «драматична штука з  жит-
тя народного» [108, с.  326]; «драматична шту-
ка» [69, с. 313; 118, с. 153; 125, с. 219; 129, с. 23]; 
«багато було людей даровитих, що отличались 
здібностями и  замилованьем до  драматичной 
штуки» [110, с. 5]; «українська драматична шту-
ка» [77, с. 32]);

— «штука сценічна» («сценічна штука 
[121, с. 265]; «драматичні і сценічні штуки» [128, 
с. 305]);

— «штука театральна» («штуки теа-
тральні» [6, с.  249]; «театральна штука» [55, 
с. 452; 100, с. 687]);

— «штука імпровізована» («імпровізовані 
штуки» [128, с. 308, 322]);

— «штука лірична» («штучка ся сама 
собою єсть більше лірична, як  драматична» 
[3, с. 333]);

— «штука людова» («… все те, що  досі 
є артистичного в грі наших артистів у людових 
штуках, то останки традиції…» [129, с. 20]);

— «штука мімічна» («мімічна штука» [117, 
с.  118]; «ляльковий театр скористувався й  тим 
розвитком мімічних штук» [119, с. 172]);

— «штука народна» («дешеві вистави 
народних штук» [129, с. 23]; «Сатана». Народ-
на штука зі співами в 1 д. А. Янковского [1879] 
[37, с. 22]; «народна штука» [3, с. 335; 129, с. 18]; 
«народні штуки» [127, с.  365]); «народні теа-
тральні штуки» [128, с. 335];
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— «штука оригінальна» («оригіналь-
на штука» [134, с.  331]; «до мая 1894 року 
обов’язуюся приготовити для театру три оригі-
нальні штуки, з котрих кожна заповнить цілий 
вечір, а три переробки з класичних авторів дра-
матичних інших народів…» [114, с. 438]);

— «штука салонова» («салонова» штука» 
[123, с. 286]);

— «штука-оперетка» («штука-оперетка» 
[122, с. 396]) та ін.

Майстрами цієї штуки, відповідно, стають:
— «искусник — митець, мистець, мистюк, 

мастак, штук майстер, штукар» [36, т. 1, с. 311];
— «комедиант — ко(у)медійник, кумедник, 

штукар» [36, т. 2, с. 30];
— «штукар» («штукарі» — це  шутніки 

по-великоруськи — комедіанти; штукарський 
— комедіянський» [70, с. 429]);

— «штукмайстер» («артист — артиста; 
митець, мистець, мастак, майстер, штукмай-
стер» [36, т. 1, с. 8]) та ін.

Ці ж майстри, у свою чергу, ведуть бороть-
бу за  «штучність» театру: («гуцули принесли 
на  сцену штуку без штучності» [131, с.  495]; 
«чиста штучність» [72, с. 66], тобто «чисте мис-
тецтво»; «в крузі так званої «чистої штучності», 
де поезія цурається всяких сьогочасних інтер-
есів і має діло тільки з психічними силами люд-
ської душі…» [72, с. 62]).

Про що свідчать ці довжелезні переліки тер-
мінів і приклади їхнього вживання?

З точки зору автора цих рядків, вони свід-
чать про те, що  система уявлень про театр 
у  його сучасному розумінні формується лише 
наприкінці ХІХ ст., у той самий час, коли у бага-
тьох європейських мовах з’являється нове сло-
восполучення «художній» («артистичний») 
театр або «театр мистецтв» (про театр XVIII ст. 
суворий у  судженнях Куліш написав: «Театр 
іще й  не починався, містеріями пробавлявся» 
[59, с. 307]).

Із сучасної точки зору, всі ці словосполучен-
ня («артистичний театр» та ін.) — суцільна нісе-
нітниця: мовляв, чи може бути взагалі якийсь 

інший театр — театр, який не  висуває мис-
тецьких завдань? Виявляється — може. Таким 
він, власне, і  був, коли сприймався виключно 
як  забава: «к умножению увеселения, губерна-
тор предложил основать театр» [33, с. 91]; «меж-
ду прочими заведениями для веселости и рас-
сеяния устроен был театр» [33, с. 90]; «в театрах 
показывают различные комедии и  дают дули 
(шиши)» [34, с. 143]. Адже «театр завсігди і в усі 
часи був поперед усього місцем одпочинку, роз-
ваги, місцем осолоди художніми утворами, пое-
зією художніх (або й часом нехудожніх) ідеалів 
типів людськості, а потім вже його зробили міс-
цем для проповідування усяких тенденційних 
високих, а  часом навіть і  невисоких ідей» [73, 
с. 158]. Питання ж про те, що таке театр, не вва-
жалося розв’язаним.

«Чим, власне, має бути театр, — розмірко-
вував Іван Франко, — чи підйомою поступу 
і  просвіти, чи місцем розривки для публіки, 
таким, котре часом може замінити гру в  кар-
ти або, вкінці, місцем вистави дамських туа-
летів, місцем сходин для молодежі обох полів, 
місцем фліртування в антрактах, причім самі 
акти часом уважаються тільки перешкодою?» 
[123, с. 287].

І  навіть в  офіційних документах кінця 
ХІХ  ст. питання про театр усе ще  залишаєть-
ся відкритим: «циркуляры же разъяснили, что 
под словом «театр» нужно понимать «спек-
такль», а  не здание…» [101, с.  362]; у  цьому 
ж значенні інколи вживав цей термін і Марко 
Кропивницький («у нас щонеділі театри…» 
[52, с.  241], тобто вистави). Однак «театром» 
називалися також: акт вистави («как кончил-
ся пятый театр» [34, с.  151], тобто скінчилася 
п’ята дія), сама сцена або декорація («театр 
переменяется» [32, с. 166]; «театр представляет 
село при реке Ворскле» [39, с. 218];«театр пред-
ставляет кабинет Легкодума» [17, с. 98]; «театр 
представляет малороссийскую избу» [14, с. 31]; 
«театр представляє огород» [1869. Роксоляна 
— 5]) і драматургія («Брате, присилай твої всі 
театри: комедії і трагедії» [38, с. 239].
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Остаточне перетворення театру на  мисте-
цтво завершиться десь на  початку ХХ  ст., коли 
він відвоює собі місце в  естетичній свідомос-
ті глядачів. Саме цим і  визначатиметься зміст 
і  значення розпочатої європейськими режисе-
рами ще  наприкінці ХІХ  ст. Великої реформи 
театру. Однак на тому реформа не завершилася, 
вона триває, примушуючи нас стати свідками 

й учасниками процесу, в якому «театральне мис-
тецтво» поступово витісняють «performing arts» 
(виконавськими мистецтвами), «драматичний 
театр» зіштовхується на узбіччя «постдраматич-
ним» і т. д. Що, врешті, й демонструє вічну діа-
лектику — перетворення відносно нового, а для 
свого часу навіть революційного поняття «теа-
тральне мистецтво» на заскорузлий архаїзм.
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Анотація. У розвідці здійснена спроба відтворити процес становлення української терміно-
логії, що віддзеркалює ключові поняття театрального мистецтва і уявлення ХІХ ст. про естетичну 
(театральну) діяльність у цілому.

Ключові слова: українська театральна термінологія, «іскуство», «художество», «художник», 
«митець», «мистецтво», «артист», «артизм», «штука».

Аннотация. В исследовании осуществлена попытка воссоздать процесс становления украин-
ской терминологии, отображающей ключевые понятия театрального искусства и представления 
ХІХ ст. об эстетической (театральной) деятельности в целом.

Ключевые слова: украинская театральная терминология, «іскуство», «художество», «худож-
ник», «митець», «мистецтво», «артист», «артизм», «штука».

Summary. In the research was fulfilled the attempt to recreate the process of formation of Ukrainian 
terminology that represents the key position of dramatic art and the apprehension of esthetic activity in 
XIX c. wholly.

Кeywords: Ukrainian terminology, art, work, artist.


