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Постановка проблеми. В історії людства ляльки 

завжди виступали в якості предметів з різноманітними 

функціями: ритуальною, ігровою, комунікативною, нав-

чальною, розважальною, видовищною, терапевтичною 

тощо. 

Ляльки як носії культурних кодів, як засоби демон-

страції ідентичності (національної, політичної, профе-

сійної і т.д.) можуть розглядатись в різних контекстах: 

від музейного простору [13] до євроінтеграційних процесів 

[11]. Наскільки важливою може бути роль ляльок у 

міжкультурних комунікаціях та у збереженні та/або 

трансформації ідентифікаційних кодів в умовах полі-

культурності показує приклад ляльок-мартенічок [17].  

Ляльки, як носії символіки і міфопоетичних образів, 

які є складовою частиною кодів слов’янської культури, 

розглядаються в циклі статей «Календар слов’янської 

ритуальної ляльки» [15;16]. В рамках цього проекту 

досліджується зміна смислового змісту образів тради-

ційних ляльок, таких, наприклад, як лялька Коза, домашня 

Масляна, лялька Веснянка, при трансляції в сучасну 

культуру. 

Проте ляльки можуть бути не лише носіями інформації 

ужиткового та міфологічного значення. Їх існування 

впливає (певною мірою) на формування й осмислення 

естетичного та етичного боків життя, що є невід’ємною 

частиною системи цінностей. Адже лялька не лише є 

зменшеною копією людини, в ній моделюється весь 

комплекс людських відносин і культурних цінностей, які 

формують сутність соціальної реальності і потребують 

філософського осмислення. 

Якщо це осмислення вести в рамках концепції теат-

ральності соціокомунікативних проявів культури [18], то 

на окреслені явища і процеси можна дивитись, як на 

«ляльковий театр» буття.  

Тому метою даної роботи є виявлення філософсько-

аксіологічних засад «лялькового театру» життя, як 

специфічної форми соціокультурної реальності. 

Досягти цієї мети можна через вирішення таких 

завдань: 

 дослідити генезис філософських теоретичних 

конструкцій/метафор, основаних на порівнянні людей із 

ляльками, або ляльок із людьми; 

 виявити соціофілософське і аксіологічне підґрунтя 

цих теоретичних конструкцій/метафор; 

 простежити трансформацію етичних акцентів в 

таких метафорах при зміні культурних контекстів; 

 проаналізувати роль ляльок у формуванні та пре-

зентації культурної ідентичності людей у «театрі» 

життя; 

 виявити аксіологічне підґрунтя в нових тенденціях, 

що складаються в такій культурній практиці, як колекці-

онування ляльок.  

Виклад основного матеріалу. Визначаючи все, що 

має сенс або значення для людини, цінності пронизують 

всю сферу людського буття. Кожен індивід, соціальна 

група, суспільство здійснюють життєдіяльність в системі 

актуальних смислів і потреб. Як зазначав Д. Леонтьєв, 

«саме цінності виступають інтегративною основою як 

для окремо взятого індивіда, так і для будь-якої малої 

або великої соціальної групи, культури, нації, людства в 

цілому» [10, с.15]. 

Генерація смислів та усвідомлення потреб, їх оцінка, 

відбуваються на тлі нескінченних спроб з’ясувати роль і 

місце людини у світі, пізнати закони існування цього світу. 

Іноді в таких пошуках сенсу і законів життя допомагає 

погляд на соціальні процеси і явища, як на театр. У філо-

софських роздумах цей погляд існує давно. Відтоді, 

власне, як з’явився театр. Тобто вже з часів античності 

філософи проводили паралелі між життям та театром. 

В тому числі – і ляльковим театром.  

Порівняння людей із ляльками (і ляльок із людьми) 

стало своєрідним дослідницьким підходом для філософів. 

Багато хто з них у своїх роздумах звертався до теми 

ляльок, лялькового театру, розмірковуючи про природу 

людини, розглядаючи її в соціальному, етичному, онто-

логічному аспектах. 

Платон, наприклад, зазначав, що кожна людина є 

«одухотвореним образом», яким керують пристрасті. 

«Уявімо, що ми, живі істоти, – це чудесні ляльки богів, 

яких вони зробили чи то для забави, чи то з якоюсь 

серйозною метою, адже це нам невідомо; але ми знаємо, 

що внутрішні наші стани, про які ми говорили, подібно 

шнуркам або ниткам, тягнуть нас кожен у свій бік, і 

тому, що вони протилежні, тягнуть нас до протилежних 

Мета дослідження – виявлення філософсько-аксіологічних засад «лялькового театру» життя, як 

специфічної форми соціокультурної реальності. Методологія дослідження ґрунтується на концепції 

театральності соціокомунікативних проявів культури та метафорі, що порівнює людей із ляльками. 

Результати дослідження доводять, що ця метафора має потужний онтологічний та аксіологічний ресурси, 

бо через порівняння себе із ляльками (маріонетками, іграшками) люди намагаються сформулювати основні 

ціннісні критерії свого існування, краще зрозуміти ті риси людини, що визначають її саме як Людину. 

Ключові слова: театралізація життя, ляльки, цінності, метафора, ідентичність, «одеський міф», 

соціальні комунікації. 
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дій» [14, с.93]. Важко не вбачити в цьому порівнянні 

натяк на ляльку-маріонетку. Для більшої наочності 

філософ часто виступав з маріонеткою в руках [4, с.31]. 

Бо так йому легше було пояснити свою думку про те, що 

людина повинна підкорюватися одній єдиній нитці, 

умовно називаючи її «золотою ниткою розуму і закону». 

Ця нитка має бути найміцнішою, «твердою, мов залізо», 

мати незмінну постійну форму та керувати усіма іншими, 

другорядними нитками, які відповідають за різні людські 

чесноти та пороки. Через цю алегорію філософ намагався 

затвердити поняття головного життєвого принципу, 

ціннісної інтенції.  

Вважається, що саме у Платона теоретики та практики 

лялькового театру запозичили поняття «золота нитка», 

що у сучасному театрі ляльок означає головну нитку, яка 

керує та відповідає за рухи голови ляльки [7;24].  

Філософські роздуми Платона отримали розвиток у 

працях його учня та послідовника Аристотеля. У трактаті 

«Про світ» він розмірковує про Бога, порівнюючи його з 

господарем лялькового театру або «механіком», який 

керує своїми маріонетками, тобто людьми. Так він 

змушує їх діяти, думати. 

До цієї метафори, як до вдалого риторично-філософ-

ського прийому, охоче звертався Марк Аврелій, про що 

свідчить його праця «De se ipso» («До самого себе»). 

В цій праці, яка вважається пам’яткою моралістичної 

літератури, він продовжує порушену Платоном тему, 

застерігаючи сучасників від небезпеки піддаватися владі 

пороків, які мов дроти направляють людину, неначе 

ляльку. І робить песимістичний висновок про те, що 

земне життя людини підвладне цим дротам. «Смерть, – 

писав він, – зупиняє нещасне положення маріонетки, в 

якому ти знаходився все своє життя» [1].  

Поет Горацій у своїх «Сатирах» розповідає про раба, 

якого звуть Дав. Отримавши свободу на двадцять чотири 

години, за древнім законом, Дав виговорює своєму 

господарю все, що думає про нього: «Ти вважаєш себе 

моїм господарем? Командуєш мною з хлистом в руці, а 

по відношенню до інших ти ведеш себе як низький раб, 

підкорюючись, мов маріонетка, що рухається дротом у 

руках іншого» [8]. 

Середньовічна література продовжує порівняння 

божественної волі з мистецтвом маріонеточника. В цих 

уявленнях вона посилює влив божественної волі на 

людину. Так, епіскоп Синезій (V ст.), говорить про ляльку, 

яка «продовжує рухатись й тоді, коли рука, що нею 

керувала, перестає смикати за нитки» [21]. 

Порівняння життя з театром, а ляльки – з людиною, 

використовує література і більш пізніх часів. У вірші 

«Гра маріонеток» Свіфт пише, що мінлива сцена життя – 

лише театр, в якому з’являються різноманітні фігури. 

Парубки і старці, принци і селяни ділять між собою ролі… 

Вони підкорюються ниткам, які ними керують. Навіть 

слова, що вони проговорюють, не належать їм» [22]. 

Згодом в літературі та інших культурних текстах 

з’являється не лише образ маріонетки, а й ляльки-іграшки. 

З такою лялькою починають порівнювати людину красиву 

зовні, але «пусту» внутрішньо: без душі, без серця, з 

обмеженим колом думок та прагнень. Така «лялька» є 

іграшкою не лише в руках Бога, а й для інших людей 

стає забавкою, яка, втім, швидко набридає. Саме таких 

«ляльок» виводили на сторінках своїх творів Іван Гончаров 

(в романі «Обрив»: «Жінка вона чи лялька, живе чи 

подоробляється під життя?» [5]), Валентин Распутін (в 

оповіданні «Останній термін»: «Ці жінки, особливо котрі 

молодші, вони всі як заведені ляльки, одна на одну до 

того схожі, не відрізниш, де яка» [20]), Семен Данилюк (в 

романі «Бізнес-клас»: «Між тим, напроти нього сиділа 

пещена жінка, яка звикла до розкоші. Одягнена, мов лялька 

Барбі. Правда, і призначена вона, подібно Барбі, сидіти 

вдома на почесному місці» [6]).  

 Іноді таких людей-ляльок зображали як типових 

представників певних кіл суспільства. В романі «Лялька» 

Болеслав Прус, майстер тонкого психологізму, показав, 

як за блискучою зовнішністю Ізабелли Ленської, цієї 

красивої «ляльки», ховається крайній егоїзм та внутрішня 

пустота. Втім, «Ані Старський, ані пані Ізабелла, ані пані 

Евеліна, – пише Б. Прус, – не звалились з місяця, вони 

виросли в певному середовищі, епосі, в атмосфері певних 

понять. Вони – як висип, який сам по собі не є хворобою, 

але служить симптомом зараження суспільного орга-

нізму» [19]. 

Раніше схожу характеристику суспільному прошарку 

надав Петро Вяземський: «Істоти, що складають це 

суспільство, не люди, а якісь розмальовані ляльки» [2]. 

А на початку XX століття вже і богів починають 

порівнювати з іграшками-статуетками, ставлячи їх, як 

Й. Мандельштам, не вище за людей, а поряд з ними [12, 

с.34-35]: 

…Какой игрушечный удел, 

Какие робкие законы 

Приказывает торс точеный 

И холод этих хрупких тел! 

Иных богов не надо славить: 

Они как равные с тобой, 

И, осторожною рукой, 

Позволено их переставить. 

В сучасній культурі затвердження основних 

цінностей через порівняння людини із лялькою набуває 

інших, іноді вельми епатажних, форм. Саме так подала 

свій соціальний протест на конкурсі «Євробачення-

2018» представниця Ізраїлю. В своїй пісні «Toy» 

(«Іграшка») на фоні переліку деяких популярних ляльок-

іграшок: 

Ей, я думаю, ти забув, як гратися. 

Мій плюшевий ведмедик біжіть. 

Барбі має що сказати… Ей! Ей! 

Мій «Саймон» говорить: залиш мене. 

Я забираю свого Пікачу додому… 

Ти такий ж дурний, як твій смартфон… 

співачка повторює: 

Я не маріонетка! 

Навіть не думай грати зі мною… 

Я не твоя іграшка! 

В такій невигадливій формі декларується свобода 

особистості як головна цінність сучасного людства. 

Порівняння людини із маріонеткою або лялькою-

іграшкою дає філософам, письменникам, поетам можли-

вість більш чітко позначити дуалістичність людського 

буття у співвідношеннях: людини та богу, людини та 

влади, божественної волі та власної волі людини, духов-
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ного та плотського, розуму та емоцій. Тут і протиборство, 

і співіснування, співпраця людини із лялькою. 

Популярність цієї філософської метафори обумовлена 

не лише наочністю, а й міфологічною свідомістю людей, 

яка формувалася під впливом антропогонічних міфів, в 

яких йшлося про те, як Бог з ляльки зробив людину.  

І саме це стало причиною не лише появи лялькового 

театру, а й розповсюдженню ляльок в інших сферах 

людської діяльності: від ритуалів (релігійних, магічних) 

до побуту.  

Зараз наряду з традиційними ляльками побутують 

ляльки авторські, які не лише створюють певне смислове 

і ціннісне поле, а й підтримують сучасну міфотворчість, 

яка іноді стає складовою культурної ідентичності. Напри-

клад, ляльки з «одеським характером». 

Зазвичай, «характер», як понятійна категорія, виникає 

при спробі пояснити сутність етнічної, національної 

ідентичності. П.І. Гнатенко відносить національний 

характер до констант, відповідальних за збереження 

ідентичності певного суспільства самому собі. Саме 

завдяки цій константі риси національної психології 

передаються із покоління в покоління. Причому мова 

йде про передачу цих рис не генетично, а шляхом 

соціального наслідування [3, с.166]. 

Саме за такою схемою утворюється і культурна 

ідентичність, тому і в ній важливою константою можна 

вважати характер. «Одеський характер» проявляється в 

різних життєвих ситуаціях, а ляльки іноді стають засо-

бами його візуалізації і трансляції.  

Якщо ритуальна лялька – це магічний медіатор між 

людиною та Вищими силами, то ляльку авторську слід 

розглядати, як посередника в комунікації між худож-

ником та глядачем. Майже завжди така комунікація 

набуває театральних рис: лише своєю присутністю лялька 

створює відчуття театру. А в контексті так званого 

«одеського міфу» ця театральність набуває ще й певної 

жанрової забарвленості: частіш за все, це – комедія. Бо в 

ляльках відображається, в основному, «позитивна» 

частина «одеського міфу», тобто така, що описується 

словами «сонце», «море», «гумор». 

Наприклад, одеська майстриня Галина Кононенко 

завжди надає своїм лялькам не лише «одеських рис» у 

зовнішності (сукні або купальники, стилізовані під 

тільняшки, аксесуарі з морською тематикою, яскраві, 

«сонячні» кольори в одязі), а й одеського характеру. Вони 

завжди посміхаються. І посмішки ці виражають весь 

діапазон відповідних почуттів – від простої радості життя 

до іронії, а іноді – і самоіронії (який лялькар не намага-

ється надати своєму творові хоч трохи власних рис?). 

Втім, самоіронія – не єдина риса жінки в «одеському 

міфі». Ще присутня така якість, як невиправний опти-

мізм. Саме він спонукав Теффі порівняти одеситок з 

едельвейсами: «Эдельвейс, живой цветок на ледяной 

скале глетчера. Ничем тебя не сломить!.. Такой же 

эдельвейс бежал под пулеметным огнем в Киеве купить 

кружева на блузку. И такой же сидел в одесской 

парикмахерской, когда толпа в панике осаждала паро-

ходы» [23]. 

Аналіз таких текстів в комплексі з текстами предмет-

ними, в даному випадку – авторських ляльок, створює 

метатекстуальний культурний вимір, в якому виявляється 

театральність «одеського міфу». В купі з іншими власти-

востями [9], ця театральність створює умови для кому-

нікації в двох планах: 

– творчому – між митцем та глядачем; 

– антропологічному – між одеситами та навколишнім 

світом (формування культурної ідентичності).  

Отже, бачимо, що авторські ляльки часто стають 

носіями не лише творчої індивідуальності митця, еле-

ментів сучасної міфотворчості, а й певних цінностей, які 

є основою для культурної ідентичності. 

В останні роки набуває поширення й практика ство-

рення, скажімо так, напівавторської ляльки. Йдеться про 

особливий вид колекціонування ляльок, коли, придбавши 

звичайну ляльку масового виробництва, колекціонер 

«змиває» їй обличчя і малює нове. 

«Лялька із стандартним обличчям – це просто річ, – 

каже колекціонера Альбіна Манасян. – Малюючи їй 

нове обличчя, особливе, індивідуальне, я мов перетво-

рюю її на особистість, наділяю її душею». 

Таким чином в цій практиці фіксується ще одна з 

цінностей західної культури – цінність особистості, 

індивідуальності. 

Проте, є в цій практиці ще один прояв ціннісного 

аспекту. Не обмежуючись простим збиранням, колекці-

онери перетворюються на митців, затверджуючи таким 

чином ще й цінність творчості. Творчості, яка в контексті 

«театру» буття перетворює їх на режисерів, драматургів, 

що створюють власних «персонажів» для своїх «лялько-

вих театрів». 

Висновки. «Ляльковий театр» є особливою частиною 

«театру» буття, бо саме його осмислення показує, що 

причиною театралізації життя є не лише начало ігрове, 

перформативне, а й філософське. Через порівняння себе 

із ляльками люди намагаються сформулювати основні 

ціннісні критерії свого існування. Погляд на світ, як на 

театр, порівняння людини з актором, лялькою-маріонет-

кою, лялькою-іграшкою дозволяє краще зрозуміти деякі 

риси людини, що визначають її саме як Людину.  
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THE PHILOSOPHICAL AND AXIOLOGICAL ASPECT OF “PUPPET THEATER” OF BEING 

The purpose of the study is to identify the philosophical and axiological foundations of the “puppet theater” of life, as a 

specific form of sociocultural reality. The research methodology is based on the concept of theatricality of socio-communicative 

manifestations of culture and on a metaphor that compares people to puppets. The results of the study show that this metaphor 

contains a large ontological and axiological resource. By comparing themselves with dolls (puppets, toys), people try to formulate 

the basic value criteria of their existence, to better understand the lineaments of a person who define him precisely as a Man. 

Key words: theatricalization of life, doll (puppet), values, identity, metaphor, “Odessa myth”, social communications.   
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