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ВІДЕНСЬКА ШКОЛА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА: 
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Анотація. Автор пропонує ознайомитися з доробком представ-
ників Віденської школи мистецтвознавства, які у своїх дослідженнях 
успішно використовували досягнення психологічної науки та її мето-
дів. Розгляд мистецтва через призму психоаналізу чи ґештальтпси-
хології зумовлював нове, нетривіальне бачення умов і засад творення 
мистецтва, засобів його впливу та сприймання глядачем.  

Ключові слова: Віденська школа мистецтвознавства, мистецтво, 
психологія.

Одним з найцікавіших наукових осередків, що виникли в 
мистецтвознавстві понад століття тому та привертають увагу 
дослідників і донині, є Віденська школа мистецтвознавства 
(Wiener Schule der Kunsteschichte). Її основні методи та ідеї 
використовували й розвивали науковці світу впродовж ХХ ст., 
спонукають звертатися до них і дослідників сучасності. Така 
увага пояснюється надзвичайною широтою наукових зацікав-
лень учених цього осередку і, водночас, фаховою глибиною, 
неоднозначністю та сміливістю їхніх теоретичних трактувань. 
Зробивши помітний внесок у дослідження історії мистецтва, 
починаючи від епохи переселення народів і завершуючи сучас-
ними мистецькими течіями, ці учені не обмежувалися в питан-
нях інтерпретації художньої творчості як такої, скористалися 
всіма найновішими досягненнями тогочасної гуманітарної на-
уки, зокрема психології, залишаючись при цьому справжніми 
майстрами класичного мистецтвознавчого аналізу. 

Віденська школа мистецтвознавства є таким самим уста-
леним поняттям, як школа Буркгардта чи школа Вельфліна. 
Однак вона формувалася не навколо однієї потужної особис-
тості, а еволюціонувала, висуваючи зі свого середовища про-
відних учених, що змінювали один одного. Початки віденської 
школи як культурного осередка вбачають у діяльності меда-
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льєра й колекціонера Йозефа Даніеля Бема (1794-1865), 
який зібрав навколо себе групу вчених-істориків і археологів, 
що цікавилися мистецтвом. 1846 року він влаштував першу у 
Відні виставку давнього мистецтва. З кола й Бема вийшов, зо-
крема, Рудольф фон Айтельберґер фон Едельберґ (Rudolf von 
Eitelberger von Edelberg) (1819-1885) — історик, теоретик 
мистецтва, архівіст, якому належить заслуга заснування 1864 
р. Австрійського музею мистецтва і промисловості — пер-
шого у світі музею ужиткового мистецтва. 1853 року Р. фон 
Айтельберґер засновує кафедру історії сучасного мистецтва 
при університеті у Відні, що таким чином першим австрійським 
університетом, де історію сучасного мистецтва викладають як 
самостійну дисципліну. Ще більшу роль для становлення ві-
денської школи відіграв Моріц Таузінґ (1835-1884) — пер-
ший справжній мистецтвознавець серед “віденців” [1, 62], він 
закінчив Віденський інститут дослідження історії (Історичний 
інститут) (Institut fur Geschichtsforschung), а 1873 р. був при-
значений на посаду професора заснованої ним же кафедри іс-
торії мистецтва (другої у Відні). 1876 року М. Таузінґ очолив  
Альбертіну — найбільше у світі зібрання рисунків [1, 63]. 

Отже, перші віденські мистецтвознавці вийшли із серед-
овища істориків, тоді як більшість німецьких учених отримали 
філософську освіту. Це позначилося на методології віденсько-
го мистецтвознавства і на колі зацікавлень учених. Австрійці 
не були схильні до написання громіздких узагальнюючих праць 
теоретичного плану. Як історики за освітою, із захопленням 
займалися джерелознавством, хронологією, палеографією і 
топографією, тобто — допоміжними історичними науками. 
Окрім того, більшість “віденців” були пов’язані з колекціями 
чи музеями, робота в яких привчила віденських учених до скру-
пульозного, ретельного вивчення творів мистецтва, викликала 
інтерес до аналізу, а не до широких узагальнень на німецький 
кшталт. Тому, наприклад, і діяльність Мореллі у Відні потра-
пила на добре підготований ґрунт [1, 63]. 

Ім’я М. Таузінґа підводить нас, по суті, до самої Віденської 
школи мистецтвознавства. Її засновниками вважають Франца 
Вікгофа (1853-1909) та його молодшого колегу Алоїза Ріґля 
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(1858-1905), які, у свою чергу, виховали плеяду учнів.
Назву “віденська школа” уперше зафіксував Юліус фон 

Шльоссер, один з найвідоміших учнів А. Ріґля та Ф. Вікгофа 
[2, 437]. Цей термін сьогодні має означати не закриту навчаль-
ну установу, а низку видатних особистостей, які через розви-
ток поглядів своїх учителів чи в яскравому протиріччі з ними 
здійснили суттєвий внесок у історико-мистецьке дослідження.

У цьому зв’язку викликає дослідницький інтерес викорис-
тання “віденцями” досягнень і здобутків такої ще досить мо-
лодої на той час наукової дисципліни як психологія. Ця науко-
ва галузь посідала у Віденському університеті помітне місце. 
Можливо, саме цим пояснюється глибока проникливість, при-
таманна представникам віденської школи, адже у своїх студіях 
вони більшою мірою апелювали до даних психології, ніж до до-
свіду філософів-ідеалістів. 

Зокрема Ю. фон Шльоссер, який більше, ніж його колеги 
по “школі”, займався публікацією відомостей щодо окремих 
пам’яток і простеженням вузьких мистецьких проблем (що-
правда і об’єкти, і проблеми в його трактуванні певною мірою 
відображали широкі питання мистецтва), у статті “Історія вос-
кової портретної скульптури” розглядає проблему схожості в 
портреті реалізму та натуралізму [3, 171-258]. Тут автор під-
тримує ідеї Генріха Ґомперца, висвітлені в праці “Деякі психо-
логічні умови виникнення натуралістичного мистецтва” [4], а 
саме – думку, що прагнення до натуралістичного відтворення 
реальності походить від давніх уявлень про магічні властивості 
зображення, яке ототожнюють з його прототипом [5, 245]. У 
праці “До питання мистецької традиції у пізньому середньо-
віччі” [6, 279-339] Ю. фон Шльоссер керується уявленням, 
що “...у всіх цивілізаціях морфологія мистецтва походить з 
психології, яка в свою чергу нерозривно пов’язана з фізіологі-
єю; а у випадку з пластичними мистецтвами – з особливостя-
ми сітківки ока” [5, 245]. Ідеї про вплив психології на творчий 
процес розвинуті й у інших його працях [7]. 

Аналогічними ідеями наснажувався і Е. Кріс, заглиблюю-
чись у поняття та роль символіки амулета, оберегу та намага-
ючись поєднати в дослідженні досягнення ґештальтпсихології 
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[8] і психоаналізу в монографії “Походження візуальних мис-
тецтв”. Напевно, вирішальне значення мали лекції М. Дво-
ржака та Ю. фон Шльоссера, які він прослухав у Відні. У 
Віденському художньому музеї Е. Крісу доручили керувати 
відділом скульптури та дорогоцінностей XV – XVI ст., де він 
став одним з найбільших знавців ренесансної гліптики. Після 
звернення З. Фройда з консультацією щодо камей до Е. Крі-
са, останній, у свою чергу, захопився новою науковою дисци-
пліною. Е. Кріс почав аналізувати мистецтво з іншої позиції і 
навіть мав намір піти з музею та зайнятися психоаналізом, але 
З. Фройд порадив йому залишитися, довіривши керівництво 
журналом “Imago”. 

Варті уваги також праці Ганса Ганльозера, який був серед 
ініціаторів створення “Каталогу середньовічних вітражів” [9], 
очолював видання про шедеври “Pala d’oro” собору св. Мар-
ка у Венеції; у фундаментальному дослідженні про Вільяра 
д’Оннекура [10] використав ідею Е. Леві про те, що морфо-
логія мистецтва походить від психології, яка, у свою чергу, не-
розривно пов’язана з фізіологією [5, 245]. 

1934 року в монографії Ганса Зедльмайра “Архітектура 
Борроміні”  [11] також застосовуються психологічні методи 
дослідження. Автор користується поняттям “ґештальтпсихо-
логія”, аналізуючи споруджені Борроміні храми у інтерпретації 
художньої індивідуальності зодчого він грунтується на теоріях 
Ернста Кречмера, що запропонував у книзі “Зовнішність і ха-
рактер” [12, 29] розрізняти “циклотимічний” і “шизофреніч-
ний” типи. Такі поняття використовує Г. Зедльмайр у книзі 
“Die Macchia Bruegels”, де згадує поняття “відчуження”, що 
його запозичив з психіатрії та вів у історичну науку Вільгельм 
Френгер [13, 137-159].

Оригінально інтерпретує Е. Ґомбріх архітектуру Джуліо 
Романо [14, 79-104], на трактування якої його надихнули 
сміливі побудови Г. Зедльмайра з використанням психологіч-
них методів [5, 246]. Як один з найфаховіших представників 
другого покоління Віденської школи Е. Ґомбріх зазначає, що 
курси на кафедрі психології настільки були популярними, що 
їх відвідували і студенти інших спеціальностей [15, 162-164]. 
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“Віденське походження” Е. Ґомбріха та інтерес до психології, 
що рано зринув у нього, пояснюють його звернення до аналізу 
візуального сприйняття в монографії 1959 р. “Мистецтво та 
ілюзія” [16], в якій підсумовано концептуальні положення ви-
кладених упродовж попередніх років лекцій, учений користу-
ється найновішими психологічними дослідженнями для осмис-
лення процесу сприйняття. У процесі осмислення реальності 
неминучі помилки, ілюзії, яких ми постійно позбуваємось, пе-
ревіряючи наші враження від світу й наше знання про нього. 
Саме цю тему Е. Ґомбріх поглибив у книзі “Образ і око” [17]; 
крім того, очевидно під впливом давньої роботи свого вчителя 
Ю. фон Шльоссера, видає монографію “Відчуття порядку”, 
де опрацьовує теорію орнаменту й декору [18].

Як прихильник символічного прочитання мистецтва,                  
Е. Ґомбріх таки вважав невиправданим беззастережне засто-
сування психоаналізу до художньої творчості; тому й стверджу-
вав, що образ голуба, що символізує мир, ніяк не пов’язаний 
з давньою традицією, і вибір цього мотиву П. Пікассо з по-
літичних міркувань ніяк не можна пояснити якимись дитячими 
спогадами художника, що випливало з ідей З. Фройда. Щодо 
сучасного ученому мистецтва, то, на думку Е. Ґомбріха, воно 
взагалі “виломується” із системи психології [5, 256].

На увагу заслуговує творчість ще одного віденця, першо-
го сподвижника З. Фройда, що від 1912 р. очолював журнал 
“Imago” – Отто Ранка (1884-1939), який свої теорії засто-
сував для аналізу мистецтва як результату творчого акту, а не 
окремого періоду його історії. Якщо З. Фройд надавав перева-
гу механічному пристосуванню теорії сексуальності до пошу-
ку джерел творчості, то О. Ранк вважав цей процес швидше 
таким, який перешкоджає, відволікає художника від процесу 
творчості. Погляди О. Ранка, які зазнали еволюційних змін, 
цікаві тим, що він надавав першочергову значущість власне 
творам мистецтва. Короткий нарис “Художник” [19] 1905 р. 
написаний під впливом “фройдівського механіцизму”, а праця 
1924 р. “Травма народження” [20] чітко засвідчила про його 
розрив із З. Фройдом. Ще глибше розходження між ними де-
монструє праця 1930 р. “Мистецтво та художник” [21], напи-
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сана з іншого погляду й позначена відкритістю до ширших ін-
терпретацій. Для О. Ранка, як і всіх сучасних йому психологів, 
що працювали з проблемами художньої творчості, слово “мис-
тецтво” охоплювало і поезію, і літературу. Якщо з позицій З. 
Фройда мистецтво є продуктом лібідо, то О. Ранк вбачає по-
ходження художньої творчості у вірі людини в безсмертя душі, 
тобто можливість власного воскресіння; тому зміни й розви-
ток художніх форм пов’язані з відповідними трансформаціями 
людських уявлень про душу та загробне життя. О. Ранк вва-
жає, що найяскравіше втілення ідеї первородної єдності люди-
ни та Всесвіту можна знайти в космології Сходу [6, 254-255]. 

Короткий огляд доробку окремих представників Віденської 
школи засвідчує широке коло їхніх наукових зацікавлень, що 
тоді нуртували, й до осмислення й тлумачення яких вони долу-
чилися. Намагаючись зрозуміти та науково обґрунтувати вну-
трішню логіку розвитку мистецтва, “віденці” виступили нова-
торами, зважившись застосувати досягнення інших дисциплін, 
психології зокрема, у своїй сфері досліджень.
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не поле. Представники: Вольфганг Келлер, Макс Вертгеймер, Курт 
Коффка, Курт Левин. Ґештальтпсихологія виступила проти висунутого 
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