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Гощіцький А. В. Мізинські палеолітичні фігурки (спроба охарактеризувати даний 

мистецький феномен методом класичного психоаналізу). У статті здійснено спробу 

інтерпретувати феномен знайдених в Україні, палеолітичних мізинських скульптур. Спів-

віднесено подібну символіку на цих давніх пам’ятках (з уже виділеними їхніми морфоло-

гічними ознаками (жінка, фалос, птах)), та у вираженні позасвідомості Леонардо да Вінчі, 

фантазії, якого були витлумачені у оригінальній психоаналітичній розвідці Зігмундом 

Фройдом. Завдяки психологічному захисному механізмові – сублімації, фантазії в обох 

випадках втілилися у мистецтві, яке використало ці символи. Нам не відомо, які причини 

могли призвести первісних людей до такої втечі від реальності, але припускаємо, що це 

повʼ язано зі щоденною проблемою виживання. 
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Гощицкий А.В. Мезинские палеолитические фигурки (попытка охарактеризировать 

даный художественный феномен методом класического психоанализа). В статье со-

вершена попытка интерпретировать феномен найденных в Украине, палеолитических ме-

зинских скульптур. Соотнесена аналогичная символика на этих древних памятниках  

(с уже выделенными морфологическими признаками (женщина, фалос, птица)), и в выра-

жении подсознания Леонардо да Винчи, фантазии, которого были истолкованы в ориги-

нальном исследовании Зигмундом Фрейдом. Благодаря психологическому защитному 

механизму – сублимации, фантазии в обоих случаях воплотились в искусстве, которое 

использовало эти символы. Нам не известно, какие причины могли побудить первобыт-

ных людей к такому уходу от реальности, но предполагаем, что это связано с ежедневной 

проблемой выживания. 
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Вступ. Поширеним видом палеолітичного образотворчого мистецтва 
були невеликі за розміром скульптурки, зокрема жіночі статуетки, знайдені 
на багатьох стоянках пізнього палеоліту Євразії. На їх прикладі, бачимо, що у 
верхньому палеоліті мистецькі пам’ятки на цій території (а можливо і не 
тільки), не характеризувалися певними традиційними канонами, що лише пе-
редавалися з покоління у покоління, з племені у плем’я. Не запозичувалися 
вони також у результаті великих міграцій тогочасного населення (схожі 
пам’ятки палеолітичного мистецтва Західної Європи та Сибіру розділяють 
тисячі кілометрів – такі відстані, люди у ті часи, ще не долали). Схоже що ці 
твори були вираженням притаманних для усього населення архетипів (тобто 
спільного позасвідомого константного, символічного матеріалу). А отже для 
нас, памʼ ятки первісного мистецтва можуть бути, чи не єдиним «ключем» 
до розуміння душі давньої людини. Імовірно, що психологічні причини поя-
ви палеолітичного мистецтва, були водночас глобальними причинами похо-
дження розуму (психіки) пізньопалеолітичної людини сучасного антрополо-
гічного типу – Homo Sapiens. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Вихідні передумови. Одними із найяскравіших пам’яток найдавнішого 
мистецтва України є фігурки, виготовлені з бивня мамонта, знайдені поблизу 
села Мізин Коропського району, Чернігівської області [8, С. 124]. Статуетки 
були виявлені під час розкопок палеолітичного поселення Мізин, під керів-
ництвом Хведора Вовка у 1908-1913 роках. Завдяки доповіді вченого на Мі-
жнародному конгресі доісторичної антропології та археології в 1912 році у 
Женеві, ці надзвичайно цікаві фігурки, було введено до наукового обігу. 
Оригінальна стилістика 17 мізинських статуеток, одразу привернула увагу 
дослідників, а їх ідентифікація стала предметом дискусії, яка продовжується 
до сьогодні (Рис. 1,2,3,4).  

 

Рис. 1. Стилізовані фігурки («пташки», за Хв. Вовком), виготовлені  

з бивня мамонта, Мізин [4, c. 217]. 

Стосовно інтерпретації цих пам’яток, то Хв. Вовк запропонував розді-
лити їх на дві основні групи та виділив пам’ятки перехідного типу. До пер-
шої він відніс фігурки, які визначив як фалічні, до другої – фігурки птахів. У 
своєму визначенні вчений (як прихильник гіпотези натуралізму у давньому 
мистецтві), керувався насамперед пошуком аналогів серед природних форм, 
які він визначив як фалос та птах.  

 

Рис. 2; 3. Одна з фалічних скульптурок, Мізин [3, с. 391]; Стилізовані 

жіночі фігурки, Мізин [1, с. 100]. 

Проте такі дослідники, як А. Брейль, Є. Картаньяк, Г. Обермаєр вже у 
1913 році висловили гіпотезу, згідно якої мізинські статуетки були інтерпре-
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товані як схематичні жіночі зображення. У своїх висновках вчені насамперед 
спиралися на порівняння із уже відомими палеолітичними зображеннями жі-
нок, зокрема із реалістичними статуетками із західної Європи. Подальші від-
криття жіночих зображень (як скульптур, так і барельєфів, живописних та 
графічних малюнків, на стінах печер та предметах мобільного мистецтва), 
схилили на бік цієї гіпотези чимало дослідників первісного мистецтва 
(П. Єфименко, А. Абрамова, С. Замятін, І. Шовкопляс, А. Філіпов, Л. Яковлева). 
Найбільш однозначною була позиція І. Шовкопляса, який проінтерпретував мі-
зинські фігурки виключно як жіночі зображення. Описуючи скульптурки дослі-
дник потрактував їх форму як дуже схематизоване, аморфне зображення жінки. 

 

Рис. 4. Профілі фігурок з Мізина [3, с. 389]. 

Надалі дискусія була продовжена зокрема А. Столяром, який виступив 
на захист інтерпретації Хв. Вовка, та підтримував ідею визначення мізинсь-
ких фігурок як фалосів. Дослідник також дав їм оригінальну інтерпретацію, 
згідно якої потрактував скульптурну форму фалоса як узагальненого чолові-
чого зображення, оздобленого «жіночим орнаментом» у вигляді шевронів. 

Висловлену ідею поєднання у мізинській скульптурі чоловічих та жі-
ночих зображень, підтримав А. Філіпов, який визначив дві видовжені фалічні 
фігурки як «статуетки чоловіків із графічним зображенням обличчя у хутря-
ному капюшоні, нижче якого був вигравіруваний фалос або борода». Дослід-
ник запропонував додати до класифікації Хв. Вовка такі типи як «фігурки із 
слабко вираженою сідничною частиною та певним набором знаків», «фігурки 
неорнаментовані», «фігурки опуклі» та «фігурки із доволі сплющеною над 
поперековою частиною». 

Деякі дослідники розвивали також ідею про скульптурне зображення пта-
хів у мізинській пластиці (А. Спіцин, В. Городцов), та стверджували про поєд-
нання зображень птахів та жінок (П. Єфименко, П. Борисковський, А. Столяр). 

Таким чином, бачимо що загалом у мізинській пластиці, дослідники ви-
окремили три основні мотиви – зображення чоловічих фалосів або узагальне-
них чоловічих образів; зображення жінок; зображення птахів або «жінок-
птахів». За висловом Л. Яковлевої: «можна стверджувати що мізинська скуль-
птура втілює в собі композиційну антропоморфну тематику, де домінуюча те-
ма жінки поєднується і доповнюється темою чоловіка» [8, С. 125]. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. В якості інструменту до 
розуміння первісного образотворчого мистецтва у загальній структурі 
психіки, цікаво спробувати застосувати психоаналітичний метод Зігмунда 
Фройда [5, С. 449−470]. Вже більше, як сто років класичний психоаналіз 
доповнює гуманітарні науки: психологію, філософію, мистецтвознавство, та 
ін., а також є ключем до розуміння релігії та культури. 

Не дивлячись на зацікавлення археологією та давньою культурою, 
З. Фройд, чомусь обминув своєю увагою палеолітичні фігурки, зокрема жі-
ночі скульптурки, які на той час були уже широко відомими в науковому сві-
ті. Наскільки нам відомо, досліджуючи давню культуру, лише єдиний раз він 
пише: «я не можу вказати, що у цьому розвитку знаходиться місце для 
великих материнських богинь, які, можливо, повсюдно передували ба-
тьківським богам (виділення наше – А.Г.). Але здається безсумнівним, що 
зміни у відношенні до батька не обмежуються релігійною сферою, а послідо-
вно перенеслися у іншу сферу людського життя, на якій відобразився вплив 
усунення батька, на соціальну організацію» [6, С. 516]. На жаль більше ніде у 
своїх творах, Фройд не згадує про «великі материнські богині». 

Відповідно до класичного психоаналізу, кінцевий мистецький резуль-
тат – твір мистецтва, у своєму механізмі (закономірності) творення, керуєть-
ся тими ж психологічними законами що й сновидіння

1
. Тобто позасвідомі ви-

тіснені бажання спершу підлягають первинній обробці (зміщенню, згущен-
ню, інверсії, символізації та ін.), а пізніше вторинній, що у сновидіннях реа-
лізується у явному вираженні, а у творчості − у кінцевому результаті, адапто-
ваному для сприйняття і художником, і, мабуть, глядачами (соціумом). Та-
ким чином, мистецтво пізнього періоду важко «розтлумачити» подібно до 
тлумачення сновидіння, та розкрити його латентне значення, а також побачи-
ти роботу «первинного процесу». Натомість у верхньопалеолітичному мис-
тецтві, як і, можливо, у сновидіннях, дитячій творчості – мистецький твір ви-
ражає (повторює) позасвідомий матеріал в обробці лише первинних процесів, 
і таким чином, більше відповідає позасвідомому первісної людини (тобто її 
«справжньому психологічному портретові»). Психологічним еквівалентом 
мистецтва можемо вважати фантазію. Про невіддільність фантазії від реаль-
ності у дитинстві та, відповідно, у пізніших спогадах З. Фройд пише: «дитячі 
спогади людей часто взагалі не фіксуються при переживанні і не повторю-
ються пізніше, подібно до спогадів зрілого віку, лише потім, коли дитинство 
вже закінчилося, вони воскресають, причому змінюються, пристосовуються 
до пізніших тенденцій, так що їх у результаті важко буває чітко відділити від 
фантазій» [7, С. 268]. Відповідно до теорії класичного психоаналізу: «не бай-
дуже те, що, як вважає людина, залишилося у її пам’яті з дитинства. Зазвичай 
за фрагментами спогадів, для неї самої незрозумілих, заховані неоціненні 
свідчення найважливіших рис її духовного розвитку» [7, С. 270]. 

Психоаналітична теорія, це й зокрема вчення про психосексуальний ро-
звиток особистості

2
: «…ми не можемо собі уявити духовного життя людини, 

________________________________________________________________ 

1
 У даному випадку ми користуємося понятійно-термінологічним апаратом класич-

ного психоаналізу. 
2
 Як відомо психоаналіз споріднений з науковою дисципліною – сексологією. 

Наприклад відомий сексолог та сексопатолог Казімєж Імєлінский зазначає: «Зігмунд 
Фройд (1856-1939), професор психіатрії у Відні. З усіх піонерів сексології він є найбільш 
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у побудові якого не приймали би участі сексуальні стремління в широкому 
сенсі слова «лібідо», хоч би воно й далеко відхилялося від своєї початкової 
цілі або утримувалося від виконання» [7, С. 283]. 

На нашу думку, користуючись теорією Фройда, найкращого розуміння 
ролі первісного образотворчого мистецтва, на прикладі мізинських скульпту-
рок, з уже виділеними та описаними їхніми морфологічними ознаками (жін-
ка, фалос, птах), можна досягнути, використавши працю «Леонардо да Він-
чі», що вийшла друком у 1910 році [7, С. 251−310]. На прикладі творчої біог-
рафії однієї з найвидатніших особистостей італійського ренесансу − Леонар-
до да Вінчі (1452 – 1519р.), автор, застосувавши модель дитячого психосек-
суального розвитку, структурну та динамічну модель апарату людської душі 
у вигляді сформованої уже на той час теорії, створив психоаналітичну патог-
рафію художника. Актуальність даного твору задля розгадки феномену мі-
зинських скульптур, на нашу думку, полягає у можливості співвіднесення 
подібної символіки на давніх мізинських пам’ятках та у вираженні позасві-
домості знаменитого художника та вченого, фантазії якого було витлумачено 
у оригінальній психоаналітичній розвідці.  

Задля однозначного співвіднесення конкретного психоаналітичного факта-
жу та матеріалу мізинських скульптур, наведемо цитати з даного твору З. Фройда: 

«Один єдиний раз, наскільки мені відомо, Леонардо навів у одному зі 
своїх наукових записів свідчення з власного дитинства. В одному місці, де 
йдеться про політ шуліки, він несподівано відволікається для того щоб пори-
нути у дуже ранні дитячі спогади: «Здається, що вже наперед було мені ви-
значено так ґрунтовно займатися шулікою, бо приходить мені в голову ніби-
то дуже ранній спогад, що коли я лежав ще в колисці, прилетів до мене шулі-
ка, відкрив мені своїм хвостом рот і багато разів штовхнув хвостом в мої гу-
би»» [270, С. 268]. «… Ми пригадуємо, що часто, наприклад, у сновидіннях, 
бачили подібне, тому впевнені, що фантазію цієї дивної мови нам вдасться 
перекласти на мову загальноприйняту. У даному випадку переклад вказує на 
еротичне. Хвіст («cado») – один з найвідоміших символів та засобів зобра-
ження чоловічого статевого органа, в італійській не менше, аніж в інших мо-
вах…» [7, С. 270]. 

Шукаючи розгадки символу «птаха шуліки», дослідник звернувся, зок-
рема до давньоєгипетської релігії, у міфології, якої знайшов цікавий сюжет 
про цього птаха (автор був впевненим, що Леонардо да Вінчі знав про цей 
міф): «… у давніх єгиптян, шуліка вважався символом материнства, бо дума-
ли, що існують лише жіночого роду шуліки і що у цієї породи немає птахів 
чоловічого роду. А як здійснювалося запліднення у шулік, якщо вони усі бу-
ли лише самками? Цьому є хороше пояснення у творі Гораполло. У певний 
час ці птахи зупиняються у своєму леті, відкривають свої піхви і заплідню-
ються від вітру» [7, С. 272−273]. 

Розмірковуючи про поєднання у фантазії Леонардо морфологічних 
ознак: жінка (матір), птах (шуліка, пташиний хвіст), статевий орган (фалос), 
засновник психоаналізу наводить наступні міркування та спостереження:  

 
відомою фігурою» [2, С. 29]. «Критика психоаналізу не означає повного ігнорування його 
ролі у тлумаченні виникнення сексуальних девіацій. Не дивлячись на численні недоліки та 
застереження, психоаналіз досі відіграє значну роль у практичній роботі і є єдиною 
цілісною і систематизованою концепцією етіопатогенезу сексуальних девіацій» [2, С. 366]. 
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«Зі старанно зібраних дослідниками культури колекцій старожитностей мож-
на бачити, що статеві органи спершу були гордістю та надією живучих, ко-
ристувалися божественним вшануванням і божественність їхніх функцій пе-
реносилася на все нові виникаючі сфери діяльності. Незчисленні образи богів 
народжувалися посередництвом сублімування статевої сутності, і до часу, 
коли зв’язок офіційної релігії зі статевою діяльністю зник з масової свідомо-
сті, таємні культи прагнули зберегти його у колі певного числа посвячених. 
Насамкінець, у ході розвитку культури відбулося так, що з сексуальності ви-
вільнено було так багато божественного і священного, що залишок у резуль-
таті був повністю зневажений. Проте при невикорінюваності всіх психічних 
рис характеру не слід дивуватися, що навіть найбільш примітивні форми по-
клоніння дітородним органам спостерігаються до останніх часів і що вжи-
вання слів, звичаї та забобони нинішнього людства вміщують пережитки всіх 
фаз цього ходу розвитку. 

Ми підготовлені вагомими біологічними аналогіями до того, що духов-
ний розвиток індивідуума коротко повторює хід розвитку людства, і тому не 
вважатимемо неймовірним те, що саме психоаналітичне дослідження дитячої 
душі відкриває в інфантильній оцінці статевих органів. Дитяче припущення 
існування пеніса у матері і є тим загальним джерелом, з якого походить двос-
татеве зображення материнських божеств таких, як єгипетської Мут і «cado» 
шуліки у дитячій фантазії Леонардо. Ми лише за непорозумінням називаємо 
дані зображення богів гермафродитичними у медичному сенсі слова. Жодне з 
них не поєднує у дійсності статеві органи обох статей, так як вони були по-
єднаними у деяких випадках потворства, викликаючи огиду кожного; вони 
лише приєднують до грудних залоз – чоловічий орган, як це буває у першому 
інфантильному уявленні дитини. Міфологія прийняла цю достойну поваги, 
ще у давнині сфантазовану будову тіла матері за вірування. Хвіст шуліки у 
фантазії Леонардо ми можемо витлумачити таким чином: у той час, коли моя 
допитливість немовляти перенеслася на матір, я її ще наділяв таким самим 
статевим органом, як у мене самого» [7, С. 279−280]. 

Продовжуючи аналіз давніх символів, Зігмунд Фройд підсумовує: 
«Чому ж сниться багатьом людям, що вони вміють літати? Психоаналіз дає 
відповідь на це, що політ, або перетворення у птаха – лише маскування іншо-
го бажання, до розгадки якого веде не один і словесний, і речовий міст. Якщо 
допитливим дітям розповідають, що великий птах, такий як лелека, прино-
сить маленьких дітей, якщо давні зображували Фалос крилатим, якщо у ні-
мецькій мові «Vogeln» − найбільш вживане означення чоловічої статевої дія-
льності, у італійців чоловічий орган називається прямо «lucello» (птах), то це 
лише невеликі ланки великого ряду, які показують нам, що вміння літати у 
сні означає не що інше, як бажання бути здатним до статевої діяльності. Це і 
є раннє інфантильне бажання» [7, С. 300−301]. 

Висновки. Отже у випадку фантазії Леонардо да Вінчі та, мабуть, і  у 
символічному значенні мізинських фігурок, має місце регресія та фіксація 
лібідо на ранніх фазах сексуальної організації та первинних інцестуозних 
обʼ єктах. Фантазії, в обох випадках не перейшли у сферу позасвідомого че-
рез витіснення, і не регресували у реальності на попередні ступені психічної 
організації. Завдяки психологічному захисному механізмові – сублімації  во-
ни втілилися у мистецтві, яке використало ці символи. Нам не відомо, які 
причини могли призвести первісних людей до такої втечі від реальності, але 
припускаємо, що це повʼ язано зі щоденною проблемою виживання. 
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Goshchytsky A. V. Paleolithic figurines of Mizyn (an attempt to characterize the given  

artistic phenomenon with the classical psychoanalysis). The article deals with the attempt to 

interpret the discovered Paleolithic sculptures’ of Mizyn phenomenon. The similar symbolics on 

these ancient relics (with the stressed morphological features, i.e. woman, phallus, bird) and  

Leonardo Da Vinci’s subconscious expression, whose fantasies were reinterpreted in Sigmund 

Freud’s original psychoanalytic research, are correlated. Due to psychological protective mecha-

nism of sublimation, the fantasies in both cases were embodied in art, which used the said sym-

bols. These phenomena are particularly correlated with the psychophysiology of figurative per-

ception and classical psychoanalysis-inspired interpretation of other psychological phenomena,  

i. e. dreams and games. We assume that they appeared out of the human need for the inner, alter-

native reality, and served as a peculiar psychological protective mechanism, which had actual-

ized the human basic reserves. Lack of the reserves mentioned could lead straight to mankind’s 
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extinction. We do not know what were the reasons for such an escape from reality on the behalf 

of pre-historic people, but assume it to be connected with the daily problem of survival.   

Key words: late Paleolithic art, figurines of Mizyn, classical psychoanalysis. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ УЯВИ ДІТЕЙ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Грузинська І. М. Дослідження рівнів розвитку творчої уяви дітей старшого  

дошкільного віку. В статті обґрунтовано актуальність проблеми диференціації діагносту-

вання творчої уяви старших дошкільників. Подано авторську модель розвитку творчої 

уяви дітей старшого дошкільного віку, структура якої складається із таких компонентів 

як, когнітивний, мотиваційний, діяльнісний, соціально–комунікативний, емоційний. Від-

повідно до зазначеної моделі, визначено критеріїв з показниками розвитку творчої уяви. 

Надано характеристику особливостей рівнів розвитку творчої уяви. На основі проведеного 

констатувального дослідження доведено наявність прямих кореляційних взаємозв’язків 

між такими компонентами творчої уяви, як емоційний, мотиваційний та соціально-

комунікативний. Подано результати емпіричного та теоретичного аналізу дослідження 

рівнів розвитку творчої уяви старших дошкільників. 

Ключові слова: рівні, творча уява, старший дошкільний вік, критерій, показник,  

компонент, кореляційний зв’язок. 

Грузинская И. Н. Иследование уровня развития творческого воображения детей 

старшего дошкольного возраста. В статье обоснована актуальность проблемы диффере-

нциации диагностирования творческого воображения старших дошкольников. Представ-

лена авторская модель развития творческого воображения детей старшего дошкольного 

возраста, структура которой состоит из таких компонентов как, когнитивный, мотиваци-

онный, деятельностный, социально-коммуникативный, эмоциональный. Согласно указан-

ной модели, определены критерии с показателями развития творческого воображения. 

Охарактеризованы особенности уровней развития творческого воображения. На основе 

проведенного констатирующего исследования доказано наличие прямых корреляционных 

взаимосвязей между такими компонентами творческого воображения, как эмоциональ-

ный, мотивационный и социально-коммуникативный. Представлены результаты эмпири-

ческого и теоретического анализа исследования уровней развития творческого воображе-

ния старших дошкольников. 

Ключевые слова: уровни, творческое воображение, старший дошкольный возраст,  

критерий, показатель, компонент, корреляционная связь. 

Вступ. Темпи та динаміка  сучасного суспільного розвитку вимагають від 
освіти відповідним чином підготовленої людини, яка в першу чергу характеризу-
ється здатністю до постійного самовдосконалення, здобуття нових знань та їх 
самостійне продукування, на що здатна виключно творча та ініціативна особис-
тість. Аналіз  сучасних нормативно-правових документів чітко визначає, що од-
ним із головних завдань освіти є формування та розвиток творчої уяви як напря-
му інтелектуального і особистісного розвитку дитини [1; 2]. 


