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Вступ

Сьоме число наукового збірника Інституту 
проблем сучасного мистецтва НАМ України 
«Сучасне мистецтво» продовжує серію фунда-
ментальних наукових розробок з актуальних 
проблем візуального мистецтва, естетики, 
кіно, театру, музики й архітектури.

Презентуючи увазі читачів це  видан-
ня, вважаємо за  необхідне зробити декіль-
ка зауважень щодо його змісту і  структури. 
У  порівнянні із  попередніми випусками, тут 
до  певної міри звузилося коло авторів (пере-
важно це  співробітники Інституту) за  раху-
нок розширення тематики студій, що, спо-
діваємося, посприяє не  лише збільшенню 
адресної аудиторії книжки, але й більш чітко 
визначить коло зацікавлених читачів. Якщо 
діяльність Інституту вважати за  важливу 
у  сфері більш предметного роз’яснення цілей, 
методів і  напрямів контемпорарного мис-
тецтва України, наближення його творів 
і  творчих орієнтацій митців до  розуміння 
конструкції сучасного мистецтва, прийдеть-
ся погодитися, що  з точки зору сучасної мис-
тецтвознавчої та  культурологічної науки 
питання методології дослідження стає чи 
не  найбільш магістральним у  цих студіях. 
 Презентоване видання як  раз містить дослі-
дження саме такого — передовсім методоло-
гічного — спрямування; в них накреслюються 
більш-менш визначені систематичні абриси 
того, як за допомогою наукової думки і науко-
вого слова слід впроваджувати у суспільну сві-
домість непрості феномени сучасного візуаль-
ного мистецтва.

Ми  вважаємо, що  актуальні питання 
функціонування інституцій художньої крити-
ки і  трансцендентальної естетики, аспек-
ти виразності й  смислу сучасної візуальної 
творчості, що  сконцентровані навколо мало-

дослідженого кластеру проблем (теоретичне 
осмислення масиву мистецьких творів різно-
го ідейного й  технічного спрямування, інтер-
претація художніх явищ, загальна культурно-
мистецька симптоматика часу тощо), мають 
бути репрезентовані у всій багатоманітності 
іманентного шару проблем всередині сучасно-
го мистецтва України. До того ж, іноді важко 
(а може, й не потрібно?) розрізнити в об’єкті 
мистецтвознавчого дослідження конкретного 
твору його ідейний предмет, техніку виконан-
ня і т. ін., не побоюючись звуження студійного 
погляду. Адже саме такий тип погляду — ако-
модаційний — дозволяє бачити досліджуваний 
об’єкт не лише у його власній предметній роз-
маїтості, а й у контексті часу, простору, дії 
теперішніх культурних процесів.

Різноманітність підходів до  окремих фак-
тів творчості і  звернення до  широкого спек-
тру дослідження вирізняє статті, в яких пре-
паровано, наприклад, теоретичні проблеми 
та  практичний досвід творення у  лексиколо-
гічному вимірі театру, аналіз та  інтерпре-
тація феноменів свободи творчості та  «без-
глуздя творчості», подано конкретні рефлексії 
щодо творчих актів окремих митців — акто-
рів сучасного мистецтва, а  також просто-
ру сучасного театру, балету, кіно і режисури, 
телебачення, педагогічної мистецької прак-
тики, архітектури тощо.

Сподіваюся, що презентовані фахові дослі-
дження стануть у  нагоді мистецтвознав-
цям, культурологам, студентам, аспірантам 
та  іншим науковцям у  галузі гуманітарного 
знання..

Академік Віктор СИДОРЕНКО
директор Інституту проблем 
сучасного мистецтва НАМ України
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В останні десять років відбулися суттєві 
зміни у  такому важливому для розвитку мис-
тецтва, зокрема живопису, явищі, як  робота 
творчої групи художників на пленері. Саме сло-
восполучення «художній пленер», зберігаючи 
у  собі незмінне значення роботи художників 
на  відкритому повітрі, наповнилося новими 
змістами й  додатковими значеннями. Відбува-
ється це  завдяки розвитку й, відповідно, змі-
нам, які занетрилися у звичний обіг подій.

Виходити на пленер, на природу з тим, щоб 
просто відтворити побачене якомога ближчим 
до натури, більшості сучасних художників вже 
давно не цікаво. Відчувши власну креативність 
та майже божественні можливості для створен-
ня й  утілення власних світів, художники, пра-
цюючи на plein air, вже майже не ставлять перед 
собою завдань точної візуальної подібності або 
відтворення повітряного середовища і  нібито 
реальних відтінків кольору, — вони шукають 
інших, в  основному енергетичних відповід-
ностей, таких образних рішень, від споглядан-
ня яких глядачеві відкривалося б щось раніше 
непомічене, не  бачене, не  зрозуміле. Допуска-
ється, що  це саме глядацьке одкровення може 
й не співпадати з авторським.

Автор статті має професійний досвід орга-
нізації і  проведення цілого ряду художніх 
пленерів у  2003–2010 роках у  Гурзуфі, Алуп-

ці та  Каневі, а  до того ще  у 1994, 1995 роках 
у Форосі. Тому, спираючись саме на цей досвід 
і  переважно результати роботи творчих груп 
проекту «Гурзуфські сезони», у статті зроблена 
спроба оглянути ряд цікавих художніх явищ, 
народжених виходом митців у довкілля своїми 
роботами.

Йтиметься не про класичний лендарт, який 
обертає на  мистецькі твори об’єкти, зроблені 
з  природних матеріалів та  на природі. Цьо-
му явищу присвячена нова книга «Мистецтво 
довкілля. Україна 1989–2010» [1], де  за редак-
цією Петра Бевзи та  Ганни Гідори докумен-
тально й  аналітично зафіксований шлях укра-
їнського лендарту протягом двадцяти років. 
Натомість, йтиметься про взаємодію худож-
ника власне мистецькими творами, переважно 
живописом, з природою і глядачем. Такі явища 
називаються енвайронментами — мистецтвом 
довкілля. Завдячуючи Глібу Вишеславському 
та  Олегу Сидору-Гібелинді в  Україні минулого 
року вийшов словник «Термінологія сучасно-
го мистецтва» [2], в якому Гліб Вишеславський 
глибоко аналізує, зокрема, феномен енвай-
ронменту, наголошуючи на  тому, що  «компо-
нентами енвайронменту найчастіше слугують 
інсталяції, об’єкти, реді-мейди, композиціі 
ленд-арту, відео, звук, запах, освітлення. Про-
те всі вони залишаються засобами побудови 

ОлеСя АВРАМеНКО

енвайронментальний простір 
художніх пленерів 

Досвід проектів XXI століття, проведених під егідою ІПСМ НАМ України 
з акцентом на пленері «Вітер» 
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2010, випуск сьомийСУЧАСНе МИСТеЦТВО

полісемантичного енвайронментального про-
стору, що,  відповідно творчому задуму, міс-
тить у собі певний концептуальний, емоційний 
або образно-пластичний вислів. Особливості 
впливу енвайронментального простору на гля-
дача полягають у  континуально-просторово-
мультимедійному його сприйнятті. Важливою 
особливістю естетики енвайронменту є взаємо-
дія з глядачем, який найчастіше стає частиною 
енвайронментального простору та  існування 
твору не тільки в просторі, а й у часі» [3].

Основний смисл і  завдання роботи живо-
писців на  наших пленерах, особливо в  Кри-
му, полягав у  своєрідній «чистці палітри», яка 
відбувається у  пошуках, й, практично завжди, 
надбанні художником нових обертонів власних 
ідей та  живопису, часто навіть відкритті для 
себе інших тем, напрямків, технік. Так нерідко 
відбувається, коли гуртується творчий колек-
тив професіоналів-однодумців з  різним досві-
дом і  світосприйняттям. Левову частину часу 
свого перебування на пленері митці присвячу-
вали саме традиційному живопису на полотні.

Сама ситуація роботи у  максимально від-
критих для світла і  простору майстернях, 
розташованих на  великих балконах дорево-
люційного корпусу одного з  кращих губонін-
ських готелів, спонукала до  наступних кроків 
у  довкілля. Адже полотна творилися майже 
надворі, тому наступним кроком і  став вихід 
у  двір. Так, у  травні 2003-го звітну виставку 
за  результатами Франко-українського пленеру 
«Зворотний зв’язок», для власного професій-
ного огляду, художники організували у затиш-
ному дворику перед східним фасадом корпу-
су, де  росте старезний розлогий платан (який 
за  легендами прихищав Олександра Пушкіна 
у  своєму затінку, адже зовсім неподалік і  досі 
розташований будинок Раєвського, де  гостю-
вав поет). Забігаючи наперед, скажу, що «експо-
зиції біля платана» стали важливим елементом 
практично кожного наступного гурзуфського 
пленеру, перетворюючись на  виважені, добре 
продумані й  просторово організовані енвай-

ронменти. Експозиція, яку можна було спосте-
рігати лише кілька годин, завжди готувалася 
прискіпливо, враховувалося все — і  компози-
ційне розташування об’єктів, і емоційний вплив 
кожного твору з  вибраного для його виставки 
місця, й  характер освітлення на  момент пре-
зентації. Ось про такі енвайронменти-гібриди 
й ітиметься далі.

Тон першій виставці живописних полотен 
задала типова лендартівська інсталяція Тібе-
рія Сільваші, у виконанні якої взяли участь усі 
чоловіки творчої групи: добірну гальку з  пля-
жу доставити в парк було нелегко. Зате компо-
зиція вийшла виразною і  стильною, а  головне, 
— такою, що  організувала простір, не  дозво-
ляючи іншим об’єктам «відриватися» нічим, 
— ані кольором, ані темою, — від загальної 
ідеї — «зворотного звязку». Викладена з гальки 
спіраль, ніби увімкнений мотор, перетворила 
центр затишного двору на  лагідно працюючу 
центрифугу, яка утримувала усі твори в  колі 
образної досяжності та  фізичної недоторкан-
ності, надавши усій експозиції звучання ціліс-
ного об’єкту.

На наступному пленері «Мелодії простору-
часу» в жовтні 2005 року, який розпочав собою 
кількарічний марафон «Гурзуфських сезонів», 
ініційованих «Таурус Девелопмент» і  підтри-
маних Інститутом проблем сучасного мисте-
цтва, зародилася ідея створення так званого 
об’єктного [4] живопису в  загальних рамках 
цього проекту. Тоді, зважаючи на  відсутність 
у  Гурзуфі виставкових площ, Євген Добровин-
ський запропонував використати конструкцію 
пляжної кабінки як  експозиційний майданчик 
для картин. Експериментальну модель він сам 
же заповнив вісьмома каліграфічно розписа-
ними полотнами, перетворивши їх  на стінки 
й  показово перевдягнувся у  новоствореній 
артистичній роздягальні після рекреаційного 
запливу в морі.

Ще  одним цікавим енвайронментом цьо-
го року стала спільна акція Олени Бабенцо-
вої з  тим же Євгеном Добровинським: вони 
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розписали-розмалювали довжелезний сувій 
паперу, кожен зі свого боку. Назвали цей сувій 
«Лист», інсталювавши його на  березі моря 
разом і з ще  трьома так само розписаними 
«листами»-пакунками у вигляді легких трикут-
них тумб, запропонувавши тим самим «почи-
тати» послання морю, небу, пляжу і небагатьом 
глядачам, які опинились протягом кількох 
годин інсталювання [5] поруч.

Наступний пленер у травні 2006 року прой-
шов вже під егідою заданих параметрів й  пев-
них вимог до формату, а головне — із образним 
рішенням, відповідним особливостям експону-
вання. Ігор Ступаченко розробив легкі розбірні 
конструкції «виставкових роздягалень». Вони 
й  були замовлені, а  паралельно — доставлені 
полотна розміром 100 × 80 та 100 × 160, — саме 
таких площин вимагала конструкція. Варто зау-
важити, що  пізніше ці розміри зумовили осо-
бливий стиль і певну формальну уніфікованість 
колекції «Гурзуфських сезонів» та  подальших 
індивідуальних виставкових проектів учасни-
ків цих пленерів.

Ідея Євгена Добровинського експонувати 
такі живописні роздягальні на  міському пля-
жі, прийнята художниками-учасниками пле-
неру, була блокована відсутністю матеріальної 
бази для достойної організації такої виставки 
на  пляжі й  погодними умовами: того травня 
увесь час дощило. Тому наприкінці влаштува-
ли лише фотосесію таких роздягалень на  пус-
тельному тоді пляжі Артеку. Повну фінальну 
експозицію вибудували довкола знаменитого 

Зворотний зв’язок Є.Добровинський. Роздягальня

Лист. О.Бабенцова та Є.Добровинський. Мелодії простору часу

На пляжі. Влада Ралко

Біля фонтану. Об’єкт Оксани Стратійчук
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фонтана «Ніч», що знаходиться якраз біля кор-
пуса «Парк» санаторію «Гурзуфський», де жили 
й працювали художники. Пленер отримав назву 
за фактом експозиції: «Біля фонтану». Й таким 
чином один проект продемонстрував цілу низ-
ку енвайерментів — від артеківського пляжу 
до  паркового фонтану. Фотографічна докумен-
тація демонструє наскільки змінюється образ 
і вплив живопису від зміни простору експону-
вання та власне образних завдань й звернень.

Жовтневий сезон 2006 «Акт.уальне мис-
тецтво. Ню в  просторі Криму» обійшовся без 
спецпроектів, окрім гумористичного міні-
хепенінга «Татуюваннячко» та  колективного 
сеансу малювання оголеної натури. Проте звіт-
на виставка, організована під пологом літнього 
майданчика ресторану «Мераба» на  набереж-
ній обернулася черговою досить несподіваною 
і цікавою інсталяцією в просторі, особливо зва-
жаючи на  звичну реакцію відвідувачів на  цей 
майданчик як ресторанний, а не виставковий. 
Художники ж  модифікували підготовлені для 
виставки конструкції у  побудовані ламаною 
лінією стіни, що фланкували площадку й тепер 
замість морського пейзажу звідси можна було 
побачити значно більше — «Ню в  просторі 
Криму» й  замість привітних вікон «Мераби» 
— зигзаг конструкцій із композиціями на таку 
саму тему.

Енвайронмент з  лаконічною і  могутньою 
назвою «Хвиля», придуманий Ігорем Ступачен-
ком і  створений учасниками пленеру в  травні 

2007 року, став чи не найбільш ефектним, кра-
сивим, винахідливим і  неповторним явищем. 
Спочатку була інсталяція готових для спуску 
на воду об’єктів на суші, у дворику біля платану. 
Монументальні конструкції, їхній енергетич-
ний, декоративно вирішений живопис, ство-
рили враження стоянки океанських лайнерів 
у  маленькій затишній бухті. Тут була можли-
вість підійти до живопису впритул, розгледіти 
його. А  наступного дня — ці кораблі вже були 
по-справжньому на плаву.

Об’єкти двічі експонувалися на водній гла-
діні гірського озера в  селі Краснокам’янка над 
Гурзуфом, власне у травні, а за півроку й у жов-
тні. Маючи якорі у  вигляді невеликих уламків 
скель, об’єкти все одно не  нудились у  нерухо-
мості. Кожен з них жив власним життям, оби-
раючи траєкторію руху, спілкуючись з тими чи 
іншими своїми сусідами, змінюючи при тому 
ритмічні й колористичні та динамічні акценти 
експозиції в  цілому. Так, у  вигляді енвайрон-
менту було реалізоване прагнення живописців 
залучити до  своєї творчості природні процеси 
й, навпаки, увійти власним живописом у  про-
стір природних явищ. Довкілля не постражда-
ло. Проект виявився дуже чистим як  у худож-
ньому, так і в  естетичному та  екологічному 
плані. Візуальна й  образна різниця експозиції, 
продемонстрованої в  травні а  потім у  жовтні, 
була разюча. Природа, її  настрій, палітра барв 
у  довкіллі, прозорість чи імлистість повітря 
були несхожими. В  травні — все свіже й  зеле-

Ню в просторі Криму. Експозиція Хвиля в платановому дворику
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не, оповите гарячою імлою сонце, фантастична 
хмара у  вигляді хвилі над Аю-Дагом, прихо-
ване димкою море. А  в жовтні — різнобарвно 
палаюче листя осінніх дерев та кущів, прозоре 
яскраве повітря, що  виразно вияснювало, зда-
ється, зовсім близьку синь моря, демонстру-
ючи феномен води (озера), розташованої над 
водою (морем) і театрально-живописної виста-
ви плаваючої експозиції. Стан самого озера, — 
в  травні повного і  живого, а  у жовтні — обмі-
лілого, що  демонструвало несподівано високі 
кам’янисті береги, схожі на марсіанський грунт, 
— також був абсолютно різним.

Після травневого нашестя монументаль-
них «кораблів» елегантні, невеличкі картинки 
п’ятого пленеру у  жовтні 2007-го «Картинки 
для виставки» своєю експозицією у  звичних, 
проте незвично розташованих конструкціях, 
організували чарівний, співмірний художньо-
му салону простір у тому самому «платановому 
дворику». Таке рішення дозволило неспішно 
й зі смаком роздивитися концентровані й енер-
гійні ненаративні картини Ігоря Ступачен-
ка, присвячені Сонцю, виважені й  дуже тонкі 
пошуки світла–кольору–стану в  композиціях 
Олени Бабенцової, тіні від знаменитого пла-
тана та  багатьох інших об’єктів, «пійманих» 
Олександром Другановим на  полотні, розкіш-
ні пальми, щодо яких жартували на  хепенін-
гу Олега Тістола, безліч щоденних швидких 
і  невеличких картинок-етюдів Володимира 
Буднікова, несподівану двосторонню експози-

Хвиля в платановому дворику Хвиля в платановому дворику

Хвиля в платановому дворику

Хвиля на озері. Травень

Хвиля на озері. Травень
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цію маленьких картин Євгена Добровінського, 
що ніби у повітрі зависли між рейками зібраних 
тепер у вигляді куба конструкцій.

Шостий і  сьомий, у  травні і  жовтні 2008-
го, пленери «Гурзуфських сезонів» мали назву 
«Трансформація часу» і тему «Вулиця». На цен-
тральній вулиці Гурзуфу, — Ленінградській, — 
були експоновані картини на металевих листах, 
які візуально й  психологічно суттєво перетво-
рили лице й дух міста на цілих десять місяців. 
Мистецтво в сучасному місті не лише збагачує 
його лице, а  й приборкує техніцизм. Тому міс-
то поволі й  невідворотно змінює своє звучан-
ня, залишає інакшу емоційну пам’ять, сповнену 
не лише природою буття, а й природою творчос-
ті. Картини проекту «Трансформації часу» пере-
творювали аморфний екстер’єр вулиці на приві-
тний до  суспільства інтер’єр, в  якому затишно 
і комфортно, і, головне, співмірно кожному горо-
дянину. Цікаво було спостерігати, як співвідно-
силися один з одним простір реальний і простір 
зображений; як образ зображений ставав непо-
дільною складовою усього ансамблю. Картини 
на вулицях міста, довірливо розташовані на рів-
ні очей перехожого, доступні й беззахисні, при-
вносили художню осмисленість цьому «вулич-
ному інтер’єру», сповіщаючи затишок, надаючи 
душевне тепло і рівновагу цілому місту.

Тоді ж  відбувся ефемерний живописно-
виставковий та паперово-інсталяційний проект 
Євгена Добровинського «TRIUMPH у  польо-
ті, або Чайки над Аю-Дагом». Художник обрав 

один із  спорожнілих наприкінці осені пірсів, 
де  до того було розташоване кафе. Цей пірс 
був найелегантнішим, без зайвих конструкцій, 
з  дерев’яною підлогою, практично прозорим 
для споглядання експозиції з різних боків. Тут 
він виставив свій дотепний поліптих «Аю-Даг» 
й  запустив у  повітря зграйку чайок, викроє-
них як  елегантні жіночі стрінги й  вирізаних 
зі  звичайного паперу. Погода була вітряною, 
тому чайки-трусики завзято кружляли довкола 
пірсу, приваблюючи справжніх чайок до  своєї 
компанії, а  з ними дітей та  інших перехожих, 
які так і  не побачили трусиків у  чайках, нато-
мість із  задоволенням погралися у  полюван-
ня на  паперових птахів. Відбувалося дійство 
протягом години, проте зафотодокументована 
акція демонструє свою елегантність, дотепність 
та органічність довкіллю, в якому була створе-
на. До своєї акції Євген Добровінський написав 
текст, такий самий дотепний і легкий:

«TRIUMPH» — у польоті
Якось усе зійшлося разом дуже природно: 

Гурзуф з  п’ятидесятих до  нульових, і  вічне 
море, Чехов, чайки, сестри… Білизна сусідки 
тьоті Валі, яка, замість асоціацій з гамаком, 
викликала у хлопчини бурхливу ерекцію. Чехов-
ські сестри, які вийшли заміж за московських 
бізнесменів і здійснили заповітне: «…в Москву, 
в  Москву…» Нині, приїхавши відпочивати 
до  Гурзуфу, вони сидять загорілими задами 
у білих трусах на пляжі, п’ють вино і годують 
рештками закуски чеховську ж  чайку. А  та 

Картинки для виставки Трансформація часу. Вулиця
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— то  мерзотно і  хрипко канючить, то  рап-
том злітає символом мрії й  неприступності. 
Звичайний рисувальний папір, погані ножиці 
і нитки, куплені тут же, в місцевому магазин-
чику, — і  готові викрійки, і  полетіли чайки. 
А  ще — спогади тих захоплюючих моментів, 
коли політ трусів із тіл зговірливих подружок 
обіцяв інший політ… Ах, як вони летіли, док-
тор Чехов, як летіли…

26.10.2008. Гурзуф.
Проект «Вітер» був дітищем восьмого сезо-

ну, що відбувся у травні 2010 року. У самісінько-
му серці Гурзуфа, над парком Суук-Су, розташо-
ваний пагорб. З нього відкривається розкішний 
краєвид на морську далечінь, фланковану з обох 
боків: горою Аю-Даг та  скелями Ай-Далари. 
Звідси видно мало не все місто й гори, які щіль-
но прикривають Гурзуф від негоди із  півночі 
та  заходу. Тут ростуть заповідні трави, кущи-
ки запашного ладаника, ялівцеві деревця. Цей 
розкішний пагорб місцеві жителі називають 
Мертвою долиною. Така явна неузгодженість 
із візуальним і енергетичним сприйняттям міс-
ця та  трохи моторошною назвою пояснюється 
просто: на каменистому ґрунті не ростуть дере-
ва, тут немає затінку від пекучого сонця, а  ще 
цей пагорб повсякчас овівають вітри, постій-
но змінюючи напрямок руху. Саме ці вітри, 
об’єднавшись в архетипічний образ вселенсько-
го вітру, й надихнули художників «Гурзуфських 
сезонів» на створення проекту з такою простою 
та ємною назвою: «Вітер».

Трансформація часу. Вулиця Трансформація часу. Вулиця

Трансформація часу. Вулиця

Чайки Добровинського

Вітер
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Отже, Інститут проблем сучасного мис-
тецтва Академії мистецтв України цього разу 
за  спонсорства Айвараса та  Катерини Абро-
мавічусів, спільно з  компанією «Таурус Деве-
лопмент» у травні 2010 року провели в Гурзуфі 
традиційний пленер міжнародного проекту 
«Гурзуфські сезони».

В проекті взяли участь вісімнадцять худож-
ників: Олександр Бабак, Тамара Бабак, Оле-
на Бабенцова, Володимир Будніков, Тетяна 
Гершуні, Ігор Гусєв, Ганна Гідора, Олександр 
Друганов, Євген Добровинський, Олександр 
Животков, Ганна Криволап, Анатолій Криво-
лап, Максим Мамсиков, Влада Ралко, Ігор Сту-
паченко, Олександр Сухоліт, Валерія Трубіна, 
Леся Хоменко. Куратором проекту виступи-
ла завідувач лабораторії візуальних практик 
ІПСМ НАМ України Олеся Авраменко, коорди-
натором та  PR-менеджером — молодий мисте-
цтвознавець Єлизавета Бєльська.

Творче завдання пленеру «Гурзуфські сезо-
ни. Вітер», як  і зажди, було позбавлене будь-
яких соціальних або політичних конотацій 
і  полягало в  тому, щоб живописці висловили 
власне сприйняття та  розуміння природного 
й  культурного світу Криму, зокрема Гурзуфу. 
Їхня творча реакція була втілена переважно 
мовою живопису та  пластики форм, з  якими 
працювали митці протягом місяця.

За  задумом незмінного менеджера і  колек-
ціонера «Гурзуфських сезонів» Дениса Шев-
ченка, проект восьмого пленера мав відбутися 
й розташуватися саме на пагорбі в центрі Гур-
зуфа, на  дивним чином століттями незайма-
ному місці. А  Євген Добровинський, — один 
із  засновників пленеру та  постійний його 
учасник, відомий дизайнер, графік, плакатист 
і  каліграф, — запропонував ідею встановлен-
ня на  цьому пагорбі живописних флюгерів. 
Це була дотепна й гостра думка. Адже на місці, 
де  теплі й  холодні маси повітря нерідко сти-
каються, де вітер часто віє коротко але порив-
часто і  з великою силою, будь-які інші кон-
струкції, щоб вистояти, мали б  бути занадто 

громіздкими, важкими, міцно закріпленими. 
Ідея ж Євгена Добровинського полягала в тому, 
щоб встановити на  пагорбі легкі алюмінієві 
щогли на п’ятці, закріпити тросами, а до щогл 
пригвинтити на спеціальних шарнірах заздале-
гідь створені на  металевих листах живописні 
полотна різноманітної конфігурації. Вигляда-
ти вони мали як прапори й обертатися довко-
ла щогли як  флюгери. Таким чином, картини 
змогли б вільно рухатись, й у відповідь на уда-
ри та  повіви морського вітру, розвертатись 
у його напрямку, зберігаючи цілісність основи 
й  живописної поверхні. При цьому, під впли-
вом стихії мала б змінюватися задана на почат-
ку просторова композиція експозиції. «Я бачив 
цей проект підкреслено, навіть демонстратив-
но екологічним: на  легких жердинах такі самі 
легкі флюгери. Завершується експозиція — все 
одразу розбирається», — коментує задум Євген 
Добровинський. З  тим і  розпочали роботу 
на  початку травня. Забезпечення інженерної 
підготовки та фактичної реалізації цього про-
екту перебрав на  себе Денис Шевченко, який 
раніше опікувався фінансуванням попере-
дніх акцій. Протягом підготовки початковий 
задум дещо змінився. Відбулося це проти волі 
автора ідеї. Спочатку зазнали змін конструк-
ції: замість щогл з прапорами з’явилися щогли 
з  насадженими на  них зверху на  шарнірах 
пластинами в жорстких рамах. Таке інженерне 
рішення було не лише конструктивно хибне, а й 
естетично непереконливе: нагадувало реклам-
ний щит й виглядало, як льодяник на паличці.

Ситуацію треба було рятувати. Це  й зро-
бив Євген Добровинський, запропонувавши 
елегантний вихід: відмовитися від жорсткої 
рами, а  для жорсткості залишити знизу рей-
ку з  пластиною, якою кріпитиметься робо-
та до  щогли. Крім того, в  такій ситуації треба 
було мати на  увазі, що  робота має кріпитися 
до шарніру в місці, визначеному за пропорція-
ми 1:2. На відміну від первісного задуму, який 
ніяк не  обмежу  вав художників ані в  розмірах, 
ані в  формі, ані в  пропорціях їхніх флюгерів, 
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це  вимушене рішення поставило певні, мало-
приємні рамки перед кожним. Тому першоза-
думана конструктивна легкість та  інженерна 
логічність проекту були втрачені.

Євген Добровинський, щоб допомогти 
ко ле  гам зорієнтуватися в  завданні, нашвидку-
руч зробив зразок: намалював контур риби, 
його вирізали, приварили в  потрібному місці 
й митець її розфарбував з обох боків. З одного 
боку це  була риба-клоун — жовто-чорна, сму-
гаста, з  іншого вона мала смуги червоні, чорні 
й сріблясті, які сприймаються на фоні неба про-
зорими й  зливаються з  ним. Художник заклав 
у  створену фігуру риби позитивну, одвічну 
символіку плодючості, а ще нагадав, що риба — 
символ філософського каменя у його первісно-
му стані. Своєю роботою митець демонстрував 
необхідні якості для флюгера: форма має бути 
обтічною, кріпитися повинна у  певній, точно 
вирахуваній точці. Забігаючи наперед, ска-
жу, що саме цей об’єкт врешті виявився одним 
з найбільш стійких й органічних в «обжитому» 
митцями просторі.

Художники, ознайомившись з  кінцевим 
завданням, загорілися ідеєю зробити зграю риб 
— найрізноманітніших. Тоді б це могло вигля-
дати так, ніби вітер над пагорбом перетворився 
на течію з морських глибин і несе на собі зграю. 
Вимальовувалось досить зріле й стильне рішен-
ня. Ганна Гідора задумала алегоричну рибу, 
Валерія Трубіна — рибу-ліхтар, Тетяна Гер-
шуні — камбалу, Максим Мамсиков — акулу… 
Але  індивідуалізм, а  подеколи й  егоцентризм 

все ж таки взяли гору — не всі члени групи під-
тримали таке рішення й створювати напівзграю 
видалося недоцільним.

Окрім того, коли художники побачили купу 
доступного металобрухту на базі неподалік міс-
ця експозиції, бажання сказати більше, аніж 
запропоновано, затьмарило очі добрій третині 
митців, які брали участь у проекті. Робота заки-
піла. Нові завдання, цікавий досвід, елементи 
певного змагання — все сприяло піднесеному 
настрою й активній роботі. Так пагорб заселили 
різні, — вибагливі й не дуже, філософськи напо-
внені смислами й просто дотепні або живопис-
ні, — художні об’єкти.

«Риба» Ганни Гідори виросла саме з першої 
ідеї створити зграю риб, яка пропливає над 
пагорбом поблизу моря. Її об’єкт став уособлен-
ням космогонічного значення цього символу, 
що  втілює уявлення про природу та  перебіг 
життя різних народів та культур. Рибина Ганни 
Гідори дарує Сонце й ковтає Місяць, коли «пли-
ве» в один бік й приносить Місяць, забираючи 
Сонце, коли рухається в інший.

Олександр Животков до  «Рибок» Ганни 
Гідори та  Євгена Добровинського підступно 
«направив» смугастого «Котика». Єдине вті-
шає, що звір не голодний, бо у череві змальова-
на рибка, тому нашим рибам з цього боку нічого 
не  загрожує. Згадаймо, що  в гербах старовин-
них швейцарських, бургундських родів нерід-
ко присутні коти, як  символ свободи. До  того 
ж кіт уособлює ще й глибинне, інтуїтивне «Я». 
Чорний кіт у різних народів — символ удачі або, 

Євген Добровинський. Риба-клоун Євген Добровинський. Риба



16

2010, випуск сьомийСУЧАСНе МИСТеЦТВО

навпаки, знак неприємностей. Образом кота 
художник певною мірою втілив свій волелюб-
ний характер, власне прагнення свободи. Об’єкт 
Олександра Животкова цілком у  стилі худож-
ника, змальований у  властивій йому манері 
та  чорно-сіро-коричневій гамі й  за великим 
рахунком втілює магнетичні сили природи.

Максим Мамсиков, подорожуючи Європою, 
якось звернув увагу на  те, що  там, у  великих 
містах, біля входу до гарної галереї з цікавими 
виставками часто можна побачити нанесене 
трафаретом зображення типового уорхолів-
ського банану. Такий своєрідний знак якості, 
залишений вимогливим-вибагливим глядачем. 
Тому його флюгер «Банан» — не  лише весе-
лий і  яскравий елемент загальної експозиції, 
не тільки виразна контрастна пляма до всього 
кольорового ряду, а  й знак того, що  в Гурзуфі 
живе якісне мистецтво разом із  повітряним 
поцілунком Уорхолу.

Флюгер «Лезо» — надзвичайно дотепний 
і  «гострий» об’єкт, створений Ігорем Гусє-
вим, — класичний приклад мінімалістичного 
втілення ідеї. Вийшло стильно, лаконічно й… 
багатозначно. Небезпечність й  несподіваність 
предмета, відтвореного художником у  вели-
чезних, стосовно першоджерела, масштабах, 
провокують глядача на  роздуми та  асоціації 
настільки широкі й  негадані, що  навіть сам 
автор про них напевне не думає.

Флюгер Валерії Трубіної у  вигляді «Піжа-
ми» — так само раптовий і  незвичний образ. 
Вона вважає його архетипічним для Півдня 

та  взагалі вальяжного відпочинку, згадує при 
тому щось із  п’єс Чехова і  радянські фільми 
1940–50-х років про відпочивальників у сана-
торіях, розміщених у  колишніх царських 
та  князівських палацах. Художниця бачить 
у  ній символ розслабленості, відчуженості, 
і   одночас, домашнього затишку й  безтурбо-
тності. А елемент обертання флюгера сповіщає 
режисерські ходи: то  піжама летить до  моря, 
вірогідно, що на пляж, а то повертається назад, 
на сушу. Врешті, не всі ж твори мають спонука-
ти до філософських роздумів про смисл життя 
та плинність часу. Інколи можна і пожартувати. 
Тим паче, що  естетично об’єкт виглядає дуже 
привабливо — ніби легесенька хмарка пливе 
небом, то  набираючи обрисів, то  танучи під 
прямою атакою сонячного проміння.

Тетяна Гершуні і  в живописних роботах 
на  полотні, і  в проектному флюгері працюва-
ла над пейзажем, осмислюючи його повсякчас 
перемінну субстанцію. Свою роботу в  рам-
ках «Гурзуфських сезонів» вона вибудовувала 
одночасно в  двох напрямках: «… дослідження 
якостей та  можливостей реального пейзажу 
як  арт-простору, й  пошук шляхів презентації 
в  площинній формі живопису». В  результа-
ті художниця створила флюгер, який назвала 
«360 градусів» і  фото-проект «На фоні моря», 
окрім, власне ще серії полотен. Вона захопилася 
красою пагорба, з якого відкривається кругова 
панорама околиць Гурзуфу, тобто живописний 
пейзаж відкривався на всі 360 градусів. Вибра-
ти найкращий ракурс неможливо. Тому, аби 

Ганна Гідора. Риба Олександр Животков. Котик
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не  додавати нічого зайвого і  не втратити важ-
ливе, художниця взяла і  заключила все це  в… 
раму. Ця рама, обертаючись довкола власної 
осі на 360 градусів, залежно від напрямку вітру, 
демонструє щоразу нову картину: море, Аю-Даг, 
Ай-Далари, гірський хребет, чисте або захмаре-
не небо… Час від часу композицію збагачують 
човен, яхта, корабель або птах, що ширяє довко-
ла. Таким чином, художниця будить одвічну 
силу природного спокою і розбурхує уяву пере-
січного глядача, ще раз акцентуючи на простих 
і вічних істинах.

На противагу флюгеру, в фото-проекті «На 
фоні моря» художниця ставиться до  пейзажу 
як  до «пасивного простору», практично вико-
ристовуючи його у якості театрального задника 
для запропонованої дії. Надихнула Тетяну Гер-
шуні на серію фотографій колег-учасників трав-
невого пленеру 2010 року картина Костянтина 
Коровіна «Гурзуф. 1914 рік». Майже сто років 
тому видатний живописець змалював моло-
ду пані, яка стоїть на  краю відкритої веранди 
з червоними перилами. Вона зіперлась на спин-
ку зеленого крісла й фоном постаті слугує море 
та Гурзуфська бухта, за скелями якої видніється 
бухта Чехова. «На моїх пейзажах також тільки 
три плани: перила огорожі на набережній, море 
і небо, і  також немає людей. Пустельність гур-
зуфських пляжів викликає ностальгію та наві-
ює згадки. Саме згадку про «Гурзуфські сезони» 
я й хотіла занотувати у формі одинарних та пар-
них портретів учасників пленеру на фоні одного 
з моїх морських пейзажів».

Максим Мамсиков. Банан Ігор Гусєв. Лезо

Валєрія Трубіна. Піжама

Тетяна Гершуні. Картина

Картина Костянтина Коровіна, яка надихнула живопис Гершуні
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«Кораблик» Лесі Хоменко виявився най-
більш «соціально свідомим» об’єктом. Він став 
філософською реакцією й спробою мистецьки-
ми засобами «розібратися» у ситуації, що скла-
лася в Криму на час проведення пленеру, зокре-
ма, щодо вирішення питання з розташуванням 
російського флоту в  Севастополі. Вона зуміла 
створити образ на  перший погляд невинний, 
але такий, що провокує на певні висновки. Ніби 
паперовий кораблик з  дитячих забав, з  іграш-
ковими пістолетами на  борту, флюгер Лесі 
Хоменко, швидко обертаючись під ударами 
вітру, хаотично «розстрілює» або загрозливо 
цілиться у  всіх — риб, кота, птаха, гімнасток, 
око, серце, піжаму, картину, матрац… Чи не до 
такого неконтрольованого нищення довкіл-
ля та  людських душ призводить агресивне 
озброєння та суперечки політиків і державних 
мужів? «Кораблик, який я створювала, був спо-
чатку біленький, нарядний, а  поки його інста-
лювали, він став іржавим й пом’ятим…», напев-
не, як сама ідея розташовувати флот та власну 
зброю на території іншої держави.

«Драбина до  неба» Ганни Криволап, вста-
новлена з того боку виставкового майданчика, 
звідки сприймається вона здебільшого на фоні 
Ведмідь-гори. Мабуть для того, щоб було лег-
ше порівняти, бо Аю-даг змальований з  обох 
сторін флюгера. Але з  кожного боку пейзаж 
втілює інший стан, час, настрій та  кольорово-
композиційне рішення. З одного — день, — і тем-
на гора, світлі води й далечінь. З іншого боку — 
ніч, тому темні небо з морем й гора — сива. Але 

на цьому образ не завершується. В композицію 
несподівано вмонтовується легка металева 
драбина, яка веде спочатку вздовж щогли влас-
не до гори, а потім, вище, повз Аю-Даг у небо. 
Для «походу» чи мандрівки в  небо художниця 
обирає ніч…, але за станом більше схоже на час 
повного сонячного затемнення.

З прочинених протягом дверей композиції 
Олександра Бабака «На протязі», розташованих 
неподалік від «Драбини», ніби у рамці картини, 
прозирає той самий ландшафт Аю-Дага, але 
інакше відформатований. Рамка «видошукача» 
цього художника має незвичний для такого 
епічного пейзажу формат: видовжений у висо-
ту прямокутник. Трохи погравшись зі словами 
«на протязі» й  «протягом», художник назвою 
своєї роботи прагнув об’єднати два різних зна-
чення дуже співзвучних у вимові та написанні: 
протяг і плин часу. Розчахнуті протягом двері 
Олександра Бабака стоятимуть на фоні вічно-
го пейзажу протягом певного часу, долучив-
шись тим самим до, здавалося б, нескінченної 
тяглості самозаглиблено-медитативного жит-
тя природи.

Анатолій Криволап перевершив самого себе 
у відстороненому ставленні до проекту та вина-
хідливості. Погодившись на  певні, нібито 
колективні дії, він все ж таки повівся як пере-
конаний самотник. Роботу, що мала стати флю-
гером, він придумав сам, але все інше за нього 
виконували помічники під його дистанційним 
керівництвом: малювали «фірмові кривола-
півські смуги» у  суворо визначеній художни-

Тетяна Гершуні. Біля роботи, яку надихнула картина Костянтина Коровіна Хоменко Леся. Кораблик
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ком послідовності, кріпили, встановлювали… 
і  в результаті на  фоні неба, ніби синім морем, 
поплив «Матрац» Анатолія Криволапа. Дивно, 
але він органічно вписався у простір експозиції 
й бездоганно виконав свою функцію.

Елегантний еліпс флюгера Олександра Дру-
ганова, названого ним «Всевидяче око», затягує 
увагу глядача до свого центру — великої зіниці. 
Вона в самісінькому своєму зеніті виявляється 
не  чорною, як  звично, а  кольору перемінливо-
го небесного склепіння. Якщо ж на небі сонце, 
то  до зіниці може «зазирнути» сонячний про-
мінь. Сам Олександр Друганов — відомий 
театральний художник, — власне й  творив 
цей об’єкт як  театрально-бутафорський. Він 
вважає, що  кожен глядач може його сприйма-
ти по-різному й  називати по-своєму, головні 
в цьому процесі — творчий, динамічний підхід 
та уява. Тому митець захоплено розповідав усім 
про реакцію одного з перших глядачів на його 
роботи: «Коли вирізав зіницю, начальник мета-
лобази, на  якій готували флюгери, запропо-
нував пустити крізь цей отвір прожектор. Він 
зрозумів мій задум: піймати в зіницю сонячний 
промінь!». Найпростішими засобами, обравши 
тлом для малюнка флюгера блиск чистого мета-
лу з  обох боків, Олександр Друганов змусив 
змінюватися незмінний об’єкт в очах глядачів: 
то він срібний, то ясно-синій, а то при певному 
освітленні здається зовсім прозорим, бо від-
дзеркалює небо.

Готуючись до  участі в  експозиції «Вітру», 
Олена Бабенцова думала про об’єкт, схожий 

Криволап Ганна. Драбина в небо Бабак Олександр. На протязі

Криволап Анатолій. Матрац

Друганов Олександр. Всевидяче Око

Олена Бабенцова. Хмара
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на  хмару, спочатку створений на  прозорому 
матеріалі, потім, планувала використати дзер-
кальні гладкі та м’яті площині. Вона заздалегідь 
відмовилась від думки про малюнок. Бо вважає, 
що на фоні неба будь-яке зображення програє: 
«Конкуренцію з ним виграти неможливо». Роз-
почавши роботу над флюгером й  отримавши 
в  розпорядження металобрухт металобази, 
Олена Бабенцова згадала давній фільм з  Але-
ном Делоном, Ліно Вентуро та Джоаной Шим-
кус «Шукачі пригод». Фільм в  Радянському 
Союзі вийшов у прокат 1968-го року. Зовсім юна 
тоді художниця була вражена новаторським 
підходом до скульптури: однією з героїнь філь-
му є дівчина-скульптор, а в її професійній робо-
ті головний інструмент — зварювальний апарат, 
й вона ні тоді, ні тепер не звернула увагу на те, 
що за сюжетом виставка Летиції Вайс провали-
лася й саме тому вона подалася на пошуки скар-
бів, що  закінчилося для неї фатально. І  тепер, 
у  2010 році, дитячі спогади спонукали Олену 
Бабенцову з  допомогою чоловіка, живописця 
Ігоря Ступаченка, з  тих підручних матеріалів, 
які знайшлися на  базі, створити «Хмару» — 
об’єкт, який на  думку художниці максимально 
вписався у простір. Вони знайшли кілька мета-
левих бочок, зварили їх в одне ціле. Пофарбува-
ли в  блакитний колір, нанизали на  них надуті 
резинові камери, зафарбовані сріблом. Синій 
колір стрижня рефлектував на  срібну поверх-
ню, туди ж «зазирала» й небесна синь. «Це мій 
комплімент небу. На більше я не здатна», сказа-
ла художниця.

Тамара Бабак буквально сплела свого «Пта-
ха» з  металу із  розрахунком на  те, що  він має 
справляти враження волелюбної істоти, яка 
виривається з  клітки. За  задумом художниці 
різноманітно спрямовані площини об’єкту мали 
ловити вітер і,  дякуючи цьому, швидко обер-
татися, візуально спрямовуючи «птаха» геть 
від неволі. Натомість винахідливо зроблене 
величезне сріблясте оригамі, що нагадує птаха, 
намертво застигло, схоже на  пам’ятник космо-
навтиці, вінчаючи тригранну опору й  сяйливо 

Бабак Тамара. Птах

Будніков Володимир. Факел і Хмара
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виблискує на  сонці своїми площинами. Тама-
ра Бабак грамотно побудувала власну участь 
у  проекті, використавши свою сильну сторону 
— уміння створювати легкі, дихаючі просто-
рові об’єкти. В  такій ситуації «птаха», напев-
не, варто було спочатку викроїти в  мініатюрі, 
протестувати й  розрахувати з  інженером його 
можливості до «лету», а потім уже робити. Пев-
ним прорахунком видається чистота металевих 
блискучих площин, які буквально розчиня-
ються у небі, не встигнувши привернути увагу 
глядача. Ймовірно, кілька кольорових акцентів 
могли б  зробити композицію візуально дина-
мічнішою й привертати більше уваги.

Так само монументально виглядають інста-
ляції двох інших художників, що розмістилися 
неподалік «Птаха», — Володимира Буднікова 
та Влади Ралко. Живописний флюгер «Хмара» 
Володимир Будніков доповнив розташованим 
долі величезним металевим клубком, нагро-
мадженим зі  скрученої сітки-рабиці, пофар-
бованої у  яскраво червоний колір. Цей об’єкт 
художник бачить живою субстанцією, диха-
ючою, як  мозок або серце. Композиція з  сіт-
ки названа «Вогнедишне серце», а  поруч, щоб 
серце завжди мало гаряче живлення, установ-
лений «палаючий» «Факел», схожий на обгорі-
лу в  боях хоругву, що  майорить, але насправді 
статична й  не обертається за  вітром, а  лише 
йому противиться. Ще  поруч — червона кон-
струкція, позиціонована митцем, як  «Драбина 
до неба». Проте дістатися неба цією драбиною 
значно важче, аніж тією, яку запропонувала 

Ганна Криволап, бо щаблі драбини Володимира 
Будникова підступно розташовані майже пер-
пендикулярно до землі. Тож ривок догори точ-
но не вийде стрімким. Усі об’єкти пофарбовані 
в червоне, саме колір поєднав багатопредметну 
інсталяцію в єдину композицію, що, за задумом 
автора, має сприйматися як єдиний дихаючий 
організм, співмірний самій природі.

Об’єкти Влади Ралко, які всі називають 
«Акробатки» захопили пагорб своїми масшта-
бами, активними кольорами, найвигіднішим 
розташуванням у просторі для очей відвідувача 
експозиції й стали фаворитами сезону. Про них 
було щонайбільше розмов і  дискусій. Зовсім 
не схожі на флюгери за конструкцією, монумен-
тальні за формою й життєствердні за характе-
ром втілення, вони все ж, на відміну від «Птаха» 
та  «Вогнедишного серця» досить активно вза-
ємодіяли з вітром. Дві з них швидко оберталися 
на каруселі, а та, що поодинока — меланхолійно 
розхитувалась на гойдалці. Художниця прагну-
ла втілити у композиціях відчуття польоту, яке 
охоплює її  саму, коли вона пригодить на  цей 
пагорб. За  всіма ознаками їй  це блискуче вда-
лося. Влада Ралко так само, як  і Тамара Бабак, 
відійшла від запропонованої схеми флюгера, 
проте не відмовилась, на відміну від свого чоло-
віка, Володимира Буднікова, від мобільної гри 
з вітром. Гру з ним вона затіяла досить актив-
ну, особливо встановлюючи карусель на триме-
тровій опорі. На презентації проекту дві дебелі 
гімнастки крутилися довкола щогли з  такою 
завзятістю, що у багатьох виникала думка про 

Ралко Влада. Акробатки Ралко Влада. Гімнастка
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вмонтований у  конструкцію моторчик. Вони 
вертілися навіть тоді, коли, здавалося б, і вітру 
не було. Пізніше так зненацька полонений вітер 
помстився художниці.

Ігор Ступаченко в  своїй роботі звернув-
ся до  монументальної історико-філософської 
теми, пов’язаної з  власними роздумами над 
символами віри. Зокрема, його цікавлять під-
валини християнської релігії, наріжний камінь 
віри й  храм як  умістилище найважливіших 
символів та  змістів. Натрапивши на  метало-
базі на зовсім не металеві, а пінопластові арте-
факти, дуже схожі на  виламані шматки ста-
рої потинькованої стіни з  багатою фактурою 
і  теплим тоном основного кольору, природже-
ний живописець не  зміг обминути їх  своєю 
увагою. В результаті флюгер умістив у себе ідею 
консервації, збереження й демонстрації уламків 
давнього храму, асоційовані з  глибокими роз-
думами про істинне в людському житті. Власне 
й повна назва об’єкту Ігоря Ступаченка звучить 
як «Фрагменти Єрусалимського храму». Худож-
ник, один з  найбільш інженерно обізнаних 
учасників пленеру, прагнучи створити флюгер, 
чомусь своїми «Фрагментами» класично пору-
шив усі його закони, — як візуальні, так і аеро-
динамічні, — розташувавши елементи компо-
зиції не щільно, а з несподіваними просвітами 
й у рамі, закріпленій по центру на шарнірі. Це, 
звичайно, не посприяло стійкості конструкції.

Над своїм флюгером-скульптурою «Пові-
тряний змій» Олександр Сухоліт працював 
вдумливо й ретельно. Його задум, здавалося б, 

був найближчим до  класичного втілення ідеї 
флюгера — металева частина із  зображенням 
була закріплена на  щоглі так, щоб обертати-
ся довкола її  осі, але пропорції елементів його 
«Змія», який завдяки саме ним видається гнуч-
ким, живим, пластичним, виявилися невідпо-
відними до вимог вітру й вітер «покарав» об’єкт 
нерухливістю.

Отже, варто ще  раз зауважити, що  працю-
вало на  пленері вибране товариство художни-
ків, вони створили прекрасну добірку творів, 
організували чудову презентацію, викликали 
захоплені відгуки преси, але власне задуманий 
проект настільки трансформувався, що  навіть 
незрозуміло, чи відбувся він як  такий. Нена-
лаштованість традиційних живописців на дис-
ципліну, коли йдеться про колективний проект, 
потягла за  собою подальші неконструктивні 
зміни у  задумі. Багато хто, створюючи форму, 
не  зважив на  необхідність закріпити об’єкт 
у  певній точці задля вільного його обертання. 
Не вдалося це суворо відстежити й прорабу — 
організатору, — він сам поставився до  таких 
вимог досить легковажно.

Майданчик, на  якому розташували про-
ект, експозиційно був освоєний нерівномірно, 
точніше, експозиція створювалася спонтанно 
й хаотично. Сталося так тому, що хтось із худож-
ників повністю поклався на  смак та  здоровий 
глузд організаторів проекту, а хтось егоїстично 
чи наївно обрав найвигідніше місце для роз-
ташування власного об’єкту, не  задумуючись 
про загальну гармонію чи виразність вистав-

Ступаченко Ігор. Фпагменти Єрусалимського храму Сухоліт Олександр. Повітряний змій
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ки в цілому. В результаті світу й глядачам була 
явлена досить нерівна й зовсім нетривка, на від-
міну від первісно задуманої, експозиція безу-
мовно цікавих з художньої точки зору, об’єктів, 
що, на  мою думку, на  жаль, не  стала цілісним 
проектом.

Природна стихія вітру в  результаті не  те 
що  не була полонена, вона навіть не  вступи-
ла з  проектом у  дружні стосунки. Натомість 
вітер став для експозиції нещадним руйнів-
ним загарбником: розбив ущент карусель Вла-
ди Ралко, ніби Чікатило, розчленувавши одну 
з огрядних фігур гімнасток; навпіл склав «Хма-
ру» Володимира Будникова та «Піжаму» Валерії 
Трубіної; з  коренем повиривав роботи, закрі-
плені на шарнірі по центру: «Фрагменти» Ігоря 
Ступаченка, «Око Всевишнього» Олександра 
Друганова, не встояв «Банан» Максима Мамси-
кова. Не втрималася і «Драбина у небо» Ганни 
Криволап, напевне через те, що  була обтяжена 
власне драбиною, адже і  тут був порушений 
необхідний баланс. А  «Хмару» Олени Бабен-
цової вітер просто розідрав на шматки. Врешті, 
він так і чинить з хмарами у природі. Прикрим 
технічним недоліком стало ще  й те, що, шар-
ніри, на  яких закріплені об’єкти, дуже швидко 
перестали обертатися, їхньої верткості тепер 
вистачає лише на невиразне хилитання роботи 
в радіусі близькому 90 градусам.

Євген Добровинський досить гостро відре-
агував на  ситуацію, яка склалася. Окрім «ета-
лонного» флюгера, на  який, врешті, мало хто 
зважив, він створив ще  індивідуальний про-

ект «Галявина казок». Пояснюючи свій задум, 
сказав: «Мій окремий проект на пагорбі не міг 
би з’явитися, аби те, що  було заплановано під 
назвою «Вітер» не розповзлося у різні боки. Мій 
«малий» проект — певна реакція на те, що від-
булося, як трансформувався задум з флюгерами 
й що врешті відбулося з пагорбом. На противагу 
деяким великим, досить агресивним за матері-
алами, розмірами й  кольорами об’єктам вини-
кли ці принципово маленькі заклично жовті 
диски — застережливі знаки, що  тримаються 
на  дерев’яних паличках від розібраного шта-
хетника (щоб не тягти на природу неприйнятну 
для її гармонійного життя металеву арматуру), 
вони органічно сполучаються з  кущем, каме-
нем, деревцем і навіть квіткою.

Щодо смислу того, що я представив, то мої 
об’єкти співвідносяться за формою, розмірами 
та  смислом із  застережливими або сповіщаю-
чими знаками, які я часто зустрічав у лісах або 
заповідниках Європи, переважно Німеччини, 
Швейцарії. Вони інформують по  небезпеку чи 
заборону, або вказують напрямок руху до най-
ближчого селища чи ж  пропонують саме тут 
перепочити».

Еротична тематика з’явилася на  знаках 
Євгена Добровинського з  двох причин. Перша 
зумовлена його напруженою роботою на плене-
рі над графічною серією, ідея якої спровокова-
на прадавніми скельними малюнками жителів 
Сибіру, зокрема, Томської писаниці, розташо-
ваними по берегах ріки Том, на скелях уздовж 
ріки Аргут, Чорної річки тощо. (Ті зображен-

Довбровинський Євген. Галявина казок Довбровинський Євген. Галявина казок
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ня, нанесені на поверхню окремих каменів, які 
дивляться на  гладінь цієї річки. На  кожному 
такому камені — сцени полювання на  лосів, 
або священні птахи, чи таємничі човни й обра-
зи духів, а  також сцени плодючості). По-друге, 
— «…  в  даному випадку — це  мій тихий, але 
виразний протест проти такого вторгнення 
в природу, яке відбулося на пленері. Я, задумую-
чи проект, прагнув екологічності. Цього не від-
булося. Через брутальну, на мій погляд, некеро-
вану трансформацію мого задуму, ми  зробили 
з пагорбом таке, після чого кожен чемний моло-
дик мав би з  ним одружитися» — сумно-
іронічно підсумував Євген Добровинський.

Гіпертрофований індивідуалізм, який 
яскраво проявився у доброї половини учасни-
ків проекту, закономірний, бо з  художників, 
які взяли участь у  проекті, кожен не  просто 
ремісник, умілець, — навіть більше, ніж май-
стер, — творець. Тому якісь занадто злаго-
джені колективні дії їм не до смаку. Ще якось 
зголошуються на  дует чи парний танець, але 
не  хоровод, тим паче, — строй. Тому на  ідею 
створити зграю риб адекватно реагували мит-
ці в  основному нового покоління, молодші 
художники, виховані за  нових умов та  реалій 
— Ігор Гусєв, Максим Мамсиков, Валерія Тру-
біна, Тетяна Гершуні, Ганна Криволап, Леся 
Хоменко, Ганна Гідора (яка прекрасно розу-
міється на  організації проектів та  співтвор-
чості митців, бо сама протягом дванадцяти 
років виступала організатором і  керівником 
пленерів-лендартів на Сумщині в селі Могри-

ця), Олександр Животков. Індивідуалізм вони 
демонстрували у  живописних полотнах, а  в 
проекті — дух колективної творчості й поваги 
один до одного та автора ідеї.

Інші художники пішли своїм шляхом, зне-
хтувавши законами колективного проекту 
й  практично створили персональні міні-блоки 
в експозиції, які забрали на себе максимум ува-
ги в  першу чергу завдяки перебільшеним роз-
мірам об’єктів, які придушили своєю монумен-
тальністю й  колірною активністю загальний 
лад виставки.

Що  ж посприяло некоректній самопрезен-
тації за  рахунок колективного проекту? Адже 
усі художники прийняли тему й творче завдан-
ня, та  злагоджено й  дисципліновано освою-
вати непростий простір пагорба, як  бачимо, 
став не кожен. Спровоковані випадковими нео-
чікуваними можливостями щодо матеріалів 
та  допомоги робітників, митці тут же забули 
про усі попередні домовленості. До  того ж  ані 
куратор, ані автор ідеї не проявили необхідної 
твердості. Натомість технічний організатор 
азартно підтримував усі нові ідеї, без оглядки, 
несподівано виступаючи у ролі такого собі спо-
кусника, не  маючи необхідних знань, досвіду 
та  відчуття міри. Вплинув на  непередбачений 
розвиток проекту і вияв його особистих симпа-
тій, а це ніколи не сприяє командній роботі. Так 
виразно далася взнаки одна з пасток для кура-
тора — неформальне спілкування з  тими, хто 
фінансує проект. Саме воно часто й  заводить 
у  глухий кут ситуацію, коли спонсори втруча-

Вітер. Загальні плани Вітер. Загальні плани
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ються у  творчий процес, починають вимагати 
реалізації власних непрофесійних ідей на  під-
ставі того, що стосунки дружні, а гроші з їхніх 
рук. Хоча це залежить ще й від рівня культури 
спонсора: з адекватними замовниками, профе-
сіоналами у своїй галузі, такі проблеми можуть 
і не виникнути.

Таким чином, об’єктивно важливий для 
художнього простору задум «Вітру», хай і  не 
зовсім коректно втілений, з  одного боку, був 
прийнятий пресою і  публікою прихильно, 
й  навіть оцінений досить високо; з  іншого, 
— має цілий ряд художніх та  організаційно-
технічних вад. Суперечливість такого явища 
абсолютно життєва й великою мірою залежала 
від професійної витримки куратора.

Колективні творчі виходи художників 
«Гурзуфських сезонів» у  довкілля — пляж, 
фонтан, озеро, вулицю, пагорб, — досить 
органічно розширювали свідомість колись 
традиційних живописців, розвивали смак 
до створення тривимірних об’єктів й привчали 
до  доброзичливого й  гармонійного освоєння 
довколишнього простору. Ситуація тимчасо-
вості, минущості, закладена місцем, матеріа-
лами та стихією, швидко повертали свідомість 
художників до витоків їхньої власної культури, 
майстерності та оцінки, адже вони — справжні 
живописці, професіонали, які, як  колись старі 
майстри, вміють створити живописне полотно, 
яке нестиме цінність не лише вміщеного у нього 
віртуального світу, а й матеріальної речі. А ось 
до  власного художнього жесту у  вигляді флю-

герів проекту «Вітер» вони зуміли поставити-
ся відповідно як  до жесту й  стоїчно принесли 
жертву стихії повітря. Їхні флюгери виконува-
лись у певному контексті й активно відпрацю-
вали своє призначення.

«Вітер» восьмого сезону художники «лови-
ли» у  найбільш екстремальній для цього 
зоні, але техніки безпеки дотрималися не  всі, 
тому, на  жаль, практично не  вдалося піймати 
вітер й  рухатися з  ним в  упряжці. Таку ситу-
ацію зумовили невиважені амбіції учасників 
та  організаторів, їхнє некоректне ставлення 
до  ідеї та  технічних вимог її  втілення. Неаби-
яку роль відіграла й  непідготовленість власне 
куратора до такого повороту подій та до вчас-
ної активної протидії вторгненню самодіяльної 
творчості й прорабського ентузіазму технічно-
го організатора втілення проекту на  пагорбі. 
Технічні вади та  недосконалості результату 
проекту «Вітер» продемонстрували, що  не 
можна допускати непрофесіоналізму в  колек-
тивних проектах.

Кожний пленер дає куратору важливий 
урок. Цього разу він був таким: коли йдеться 
про художній проект, потрібні жорсткі домов-
леності й право вето у ідеолога або малої групи 
художньо-виробничої ради (автор ідеї, кура-
тор, інженер). Коли йдеться про мобілі (рухливі 
об’єкти), необхідна велика увага до інженерно-
конструкторської складової й  правильності 
її  реалізації, й  вже потім, досягши консенсусу 
й викристалізувавши ідею, реагувати на неспо-
дівані розвої творчих думок учасників.

Загальний вигляд Загальний вигляд
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P. S.
А  платан біля корпусу в  парку санаторію 

цього літа остаточно всох, — позначивши цим 
завершення «Гурзуфських сезонів». Складаєть-
ся містичне враження, ніби легендарне дерево 
живило їх, а вони, у свою чергу, підтримували 
старий розкішний всихаючий платан. Бо ж ніх-
то так пристрасно й  щоденно та  щохвилинно 
не милувався й не реагував творчо на це майже 
біблійне дерево, як художники, які поселялися 
спеціально у кімнатах з його боку, щоб зустрі-
чати щодня схід сонця й  бачити ці кремезні, 
вже наполовину позбавлені соків життя розлогі 
гілки-крила.

Енвайронменти ж, створені на теренах Гур-
зуфа, можна назвати контекстуальними [6]. Але, 
якщо у більшості таких енвайронметів контекст 
часто буває вагомішим за текст (бо без нього вся 
експозиція нерідко втрачає сенс), в розглянутих 
ситуаціях контекст був рівний тексту і за вагою, 
і  ясністю виявлення: контекст — пронизлива 
та  пристрасна любов до  того самого довкіл-
ля, у  якому народжуються й  демонструються 
твори, а  текст — самі твори, ним запліднені 
та явлені. Збіг воістину щасливий. Об’єкти, які 
творилися паралельно живописним циклам, 
завдяки коротким вернісажам під відкритим 
небом, несподівано яскраво насичували куль-
турний простір містечка. Видані по слідах цих 
акцій альбоми закріпили ситуацію, позиціону-
ючи Гурзуф як місто вишуканої культури.

У  надрах «Гурзуфських сезонів» визріла 
ціла низка нових ідей. Серед них — інший пле-

нерний проект — «Канівські імпресії». У  його 
рамках, у  Каневі, знову ж таки під проводом 
Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ 
України разом з арт-готелем «Княжа гора», спів-
куратори Олеся Авраменко та Єлизавета Бєль-
ська у вересні–жовтні 2010 року втілили в жит-
тя дві теми з  надзвичайно цікавими групами 
художників та  концепціями — «Смак життя» 
і  «Ландшафти». Ці два проекти поєднала ідея 
створення неформального творчого простору, 
в якому продукуються й розвиваються нові ідеї 
та  тенденції. «Ландшафти» через непогоду так 
і не вилилися у енвайронмент, а от для експо-
нування «Смаку життя» видалася досить вдала 
яскрава днина. У своїх роботах художники роз-
глянули феномен смаку в  найрізноманітніших 
ракурсах, звернулись до філософії та естетики, 
до надбань світового кінематографу, літератури 
й, головне, — до  власного досвіду. Ця широка 
тема щоразу вирішувалася абсолютно індиві-
дуально, явивши глядачам досить несподівані 
результати пошуків. Вони, мимоволі насліду-
ючи Канта і  Гегеля, емпірично піддали сумні-
ву універсальні поняття смаку, особливо щодо 
оцінки й сприйняття як оточуючої реальності, 
так і художніх творів.

Художники влаштували експозицію на но  -
во   збудованому річковому причалі «Тарасо-
ва гора», перетворивши його у  химерний 
насичено-мистецький простір, в  якому було 
дуже піднесено знаходитися й не менш радісно 
розглядати трохи здалеку, з  другого поверху 
будівлі причалу. В  такій ситуації смак життя 
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виразно проявлявся у живописі, шаленій кра-
сі оточуючої природи, новозведених сучас-
них конструкціях причалу, весільній пішо-
хідній процесії, сухому вині гарної якості, 
гарячій свіжезвареній каві й  цікавому, наси-
ченому спілкуванні й  навіть, контрастному 
до  демонстрованої ситуації, драматичному 
й  напруженому перфомансі відомого гурту 
«Танцлабораторіум».

Такі енвайронменти, у  більшості випад-
ків спонтанні й  імпровізовані, дуже чутли-

во й  уважно реагують на  довкілля, уникаючи 
надуманості та  перевантаженості смислами, 
подеколи властивих явищам цього жанру. Їхня 
неординарність і  потужність полягає в  тому, 
що вони абсолютно природно, без спеціальних 
надзавдань (хоча й не уникаючи задач та цілей, 
а інколи й запального ентузіазму), легко та без-
журно збурюють «тиху заводь часу» й активно 
впливають на  формування й  функціонування 
культурної аури не  лише містечок, де  відбува-
ються, а й значно далі.

1. Мистецтво довкілля. Україна 1989–2010: Альбом. — К., 2010. — Іл. 342.
2. Вишеславський Г. А., Сидор-Гібелінда О. В. Термінологія сучасного мистецтва: 
Означення, неологізми, жаргонізми сучасного візуального мистецтва України. — 
Париж; Київ, 2010.
3. Там само. — C. 114.
4. Об’єкт. Мистецький об’єкт відрізняється від побутового чи природного 
тим, що  існує одночасно в трьох часо-просторах: 1— реальному (фізичному), бо 
зроблений з матерії; 2 — у часо-просторі перцептуальному, оскільки містить у собі 
мистецький образ, створений почуттями й творчою інтіцією автора; 3 — у часо-
просторі концептуальному, адже створений автором на базі певних узагальнень, 
концепцій, естетичної ідеалізації та типізації. — Там само. — C. 245.
5. Інсталяція. Художня техніка, що  застосовується при створенні архітектонічних 
мистецьких творів. І. межує з асамбляжем, об’єктом, енвайронментом. Якщо провести 
аналогію з традиційними термінами, то асамбляж можна порівняти з рельєфом, об’єкт 
зі  скульптурою, І. — з  архітектурною спорудою, а  енвайронмент — з  архітектурним 
ансамблем. Найголовнішим елементом у  І. є  «семантично насичений простір між 
речами, які найчастіше мають поза-художнє (побутове або індустріальне) походження 
(реді-мейди). Автори  І. підкреслюють семантичну та емоційну забарвленість кожної 
з речей, з яких складається тві, та комбінують їхні контексти. Через це слід згадати про 
монтажну, комбінаторну методику побудови мови І. — Там само. — C. 133.
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6. Контекстуальний енвайронмент. Різновид енвайронменту, що  з’явився 
в  практиці українських митців сучасного мистецтва у  другій половині 1990-х  
К. Е. значно більше, ніж енвайронмент, залежить від фабули, зміст якої 
концентрується поза твором, та  навіть поза візуальним мистецтвом. Ба, більше 
— без знання першоджерела (епізоду недійного, політичного, соціального життя) 
твір залишається закритим для сприйняття. Тобто значення контексту є набагато 
важливішим, ніж сам «текст» виразних засобів твору. — Там само. — С. 158.

Анотація. Колективні творчі виходи художників пленерних проектів «Зворотній зв’язок», 
«Гурзуфські сезони», «Канівські імпресії» у довкілля (дворик, пляж, фонтан, озеро, вулицю, пагорб) 
— протягом першого десятиліття ХХІ ст. органічно розширювали свідомість колись традиційних 
живописців, розвивали в них смак до створення тривимірних об’єктів й привчали до доброзич-
ливого й  гармонійного художнього освоєння довколишнього простору. Ситуації тимчасовості, 
минущості, закладені місцем, матеріалами та стихією повернули свідомість художників до витоків 
їхньої власної культури, майстерності та оцінки й сприяли глибокому осмисленню нових інтенцій 
у сучасному мистецтві.

Ключові слова: Пленерний проект, «Гурзуфські сезони», об’єкт, живописне висловлення, куль-
турний світ довкілля, живописні флюгери, закони колективного проекту, новітні інтенції сучасно-
го мистецтва.

Аннотация. Коллективные творческие выходы художников, участвовавших в пленерных про-
ектах «Обратная связь», «Гурзуфские сезоны», «Каневские импрессии», в окружающую среду (дво-
рик, пляж, фонтан, озеро, улицу, холм) на протяжении первого десятилетия ХХІ века, органично 
расширяли сознание и кругозор когда-то традиционных живописцев, развивали вкус к созданию 
трехмерных объектов и приучали к доброжелательному и гармоничному художественному осво-
ению окружающего пространства. Ситуации кратковременности, быстротечности, заложенные 
местом, материалами и  стихией возвращают сознание художников к  истокам их собственной 
культуры, мастерства и оценки и способствуют глубокому осмыслению новых интенций в совре-
менном искусстве.

Ключевые слова: Пленерный проект, «Гурзуфские сезоны», объект, культурный мир окружаю-
щей среды, живописные флюгеры, законы коллективного проекта, новейшие интенции современ-
ного искусства.

Summary. Collective creative output of artists involved in plenary-projects «Feedback», «Gurzufskiy 
Seasons «, «Kanevsky impressions, in the environment (yard, beach, fountain, lake, street, hill) during the 
first decade of the XXI century, organically expands consciousness and the outlook was once the traditional 
painters, developed a taste for creating three-dimensional objects, and accustomed to the benevolent 
and harmonious artistic development of the surrounding space. Situation, briefly, the transience inherent 
location, materials and elements return to the origins of consciousness artists of their own culture, skills 
and assessment and promote deeper understanding of new intentions in contemporary art.

Keywords: plenary-projects, «Gurzufskiy Seasons», an object, the cultural world of the environment, 
scenic vane, the laws of the collective project, the latest intentions of contemporary art.
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Даже если бы было, так, как хочется, и шло, 
как складывается в  представлении, полностью 
соответствовало ожиданиям и  чаяниям, все 
равно все было бы не иначе, хоть и происходило 
бы само собой. 

Ни о чем не нужно жалеть. 
Жалеть не стоит о том, что было или могло 

бы быть, но не случилось. 
Жалеть нужно о  том, что быть не  могло 

никогда и не было. 
Современность уже не последовательна. Раз-

вития не происходит. Это какая-то контамина-
ция — смешение двух или нескольких событий 
при рассказе, вкладывание одного в другое или 
литературное произведение в  другом. Так что 
контаминация видов искусств властвует, подпи-
тываясь одновременностью, а уже она претенду-
ет на то, чтобы выдавать себя за со-временность. 
Образы вторгаются один в другой, образуя при-
чудливые смешения. Аттрактор (от attract — 
привлекать, притягивать — множество состо-
яний, точнее, точек фазового пространства 
динамической системы, к  которой она стре-
мится с течением времени. Динамическая точ-
ка и периодическая траектория в окрестностях 
досягаемого, которых не существует в реально-
сти). Это от бессилия мудреные слова, для вящей 
научности, на самом деле во всех этих, с ученым 
видом изрыгаемых «фракталах», «орбиталях», 

«шифтингах» смысла немного, не  возбраняет-
ся, но весь этот хлам — необъяснимо цветущая 
«Sambucus nigra» (хорошо хоть не ebulus) у киев-
ского дядьки (а также московского, парижского 
и прочих), косящего под «пейзанина» и пробав-
ляющегося «Буколиками» в  огороде, причем 
корысти ради [1].

И  философия не  остается осторонь, сме-
шивая смыслы алхимическим способом, наоб-
ум, довольствуясь влекёжем в никуда. «Чего-то 
мучительно хотелось: То ли осетрины с хреном, 
то ли конституции, то ли ободрать кого, но обо-
драть первее» (Салтыков-Щедрин). Рутинный 
повседневный экстаз. Попытка остаться, обре-
ченная, отягощенная речью на неудачу. Вымер-
ший язык «бо» уже при моей жизни, заклинаю-
щий жизнь и  существующий без носителей. 
Ясно выраженное «Оставьте меня». Навязчивая 
идея одиночества, вычерпанного дотла. Оно 
даже одиночеством быть не  может, поскольку 
в своей бесконечности не определено как «одно-
единственное», в  чем совпадает с  абсолютом, 
неопределенным даже бесконечностью и вечно-
стью, но уставшим от своих атрибутов, от кото-
рых некуда деться. Одиночество не  одно, оно 
— ни одного, даже отрицания всего и того нет 
оправлено, оплавлено безразличной мелочной 
внешней необходимостью. Ленивое: «Написать, 
что ли?». Да  ужо сколько накарябано, наверче-
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но. И новостью не является. Все всё знают. А не 
знают, справятся по ссылкам, по блогам и ули-
чат тебя в некомпетентности, потому как в дезо-
риентирующем пространстве Интернета не так. 
(Причем априори, на основе, добро бы, единич-
ного, нет, частного суждения вкуса: «А мне 
ндравиться и усё»; Интернет отнимает память, 
и  делает ленивым хотя бы и  в патологическом 
азарте поиска, заставляя терять память в  этом 
бездумном, потребительском рытье на  его 
свалке, в  перекапывании лежалого мусора, 
что нарыл — то твое. В паутине слухи, клевета, 
«деза», жаренные факты и даже точная инфор-
мация обезличиваются и как во времена интер-
венции и  гражданской войны молчаливо име-
ют хождение словно фальшивые «деньги духа» 
в  качестве общеупотребимой логики потреби-
теля, когда «керенки», «сов. знаки», «колоколь-
цы», петлюровские карбованцы, махновские 
и прочих батек и атаманов билеты («Гоп, кумэ, 
не журися, в Махна гроші завелися…») весь этот 
хлам ходит наравне и без пределов в зависимо-
сти от  конъюнктуры. То, что нафантазировал 
тихо Борхес, свершилось. Библиотека Укба-
ра стала реальностью: бесконечное внедрение 
ложных представлений изменило лицо мира, 
правда только для толпы. При этом вопрос 
об авторстве вообще отпал, как некорректный. 
На  правовом поле ничего не  растет, сей хоть 
зубы дракона, говорившего на  языке истинной 
речи. Идет самозахват языка, информации и это 
ни  хорошо, ни  плохо, — вполне естественная 
реакция на  паразитирующий характер соб-
ственности. Своего рода точка зрения паразита 
на  паразритологию. Присвоил, ну и  пользуй-
ся тихо. На самом деле «твое» только провалы 
в памяти и рассеянный склероз. «Одиночество 
в сети», кажется, был такой роман скоротечный 
в повседневности. Идеи распространяются как 
волны, так же банальны, каждый захваченный 
этим процессом сам становиться передающим 
контуром. Конечно не в Сети дело, не Интернет 
(сам заставляющий упоминать себя с  большой 
буквы) и  злодеи в  белых халатах, компьютер-

щики виноваты, но в остановленном мгновении, 
которое не прекрасно, не безобразно, — просто 
никакое, бескачественное количественное про-
странство, вернее свалка, в  которой большин-
ство роется и копошится в поисках «найденных 
объектов» и диковинной информации. Не очень 
интересно знать, что заставляет писать и искать 
мотивации, какая разница, может быть это рав-
нодушие пространство, которое хочется оклик-
нуть, а еще лучше обругать, нарушив молчание. 
«Эгэгэй! Эй, кто-нибудь! Люди-и-и!»» А оттуда: 
«Да пошел ты» И ты идешь, куда хочешь, пото-
му что свобода «от». В  любом случае куражу 
нет.) Чего огород городить из  общеизвестного. 
И  вот, понимая, что особо упираться не  стоит, 
все равно ничего путного не создашь, поскольку 
обречен на подражание, на копирование образ-
цов, приговорен быть ассоциацией, смутным 
намеком на иное, цитатой, сначала делаешь это 
идеологией, создавая коллажи, вступающие 
в случайные связи, случайных подвернувшихся 
предметов, идей, слов, всего этого trash'а, мусо-
ра, отходов, где каждый обломок отсылает тебя 
к  бывшему целому, исчерпанному, отработан-
ному, а  потом последовательно превращается 
в  перформенс, потому что и  жизнь сплошной 
перформенс и  даже на  театр, нет, на  балаган 
не  тянет. Нет сил играть самые примитивные 
роли, какое там «Быть или не быть», конечно «не 
быть», но «Кушать подано». 

Поэтому одиночество — в  недосягаемо-
сти, в ожидании, без осуществления, оно толь-
ко предстоит, и  весь смысл в  ожидании, что 
никогда не  наступит. Обездвиженность никак 
не решается на движение. «И колеблется тупи-
ца, думая на что решится» (Гете). Потому стара-
ется пройти незамеченным, тихо исчезая в себя 
в бесконечном самодроблении, мельчании, мел-
кие поступки, хорошо, что хоть не мелочность. 

Роман Якобсон очень хорошо это понимал, 
посвящая статью Хлебникову с  эпиграфом 
из  «Свояси»: «Мелкие вещи тогда значитель-
ны, когда они начинают будущее, как падаю-
щая звезда, оставляя за собой огненную поло-
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су; они должны иметь такую скорость, чтобы 
пробивать настоящее». С тем только отличием, 
что такой «мелкой вещью» является наше «Я», 
которое разбивается в дребезги, даже не созда-
вая в настоящем кратер. Хорошо, когда направ-
ление от, — можно надеяться преодолеть зем-
ное притяжение. Исчезнуть без следа можно, 
необходимо — невозможно измениться и изме-
нить себе, особенно по  прошествии некоторо-
го времени, хотя в  этом исчезновении и  есть 
освобождение, когда время — инверсионный 
след, а  гонит неслыханная сверхвременная 
скорость, заставляющее время превосходить 
себя, сбрасывать время, оставляя схлопываю-
щиеся просторы прошлого и  будущего, кото-
рые не поспевают за мгновением разреженной 
свободы. Она невозможней и  невозможней 
в  этом ускользании. (Рождает свое чувство. 
Как у  И.  Анненского: «Но любить лишь одно 
«невозможно», да и  то словно приобретенную 
индульгенцию на  вполне сознательный грех 
уныния). А если нет, то задыхание самого вре-
мени в форме покоя, томительное свертывание 
мельчающей опустошенной формы форм. В их 
пред-убежденнном движении к  своему концу, 
в котором видит свое начало, своего рода эдук-
ция, когда формы выводятся из  сил материи, 
в  которой акцидентальные и  субстанциаль-
ные формы существуют имманентно, вполне 
по-аристотелевски. Позднее стало вполне оче-
видным, что форма — это процесс развертыва-
ния противоречия и доведения его до разреше-
ния, в котором исчезновение и возникновение 
атрибуты одной субстанции, оного действи-
тельного движения, действие которого состоит 
в самом действии, в том числе и чувства, явля-
ющемся необходимым атрибутом субстанции, 
без которой она не может быть собой.

Это не догматическое Богословие, у которо-
го эту идею о  начале души благополучно поза-
имствовали, напомню, что догматизм, кроме 
того, что к нему относились с почтением такие 
ученые мужи как Лейбниц, Декарт, Спиноза, 
Мальбранш, и, на  мой взгляд, вся немецкая 

классика, даже Кант со  своими «Критиками», 
по  сути, сохранил свое принципиальное отли-
чие от  скептицизма со  времен древних, когда 
к  догматикам относились те, кто признавал 
принципиальную познаваемость мира, а к скеп-
тикам наоборот. Четкую и  однозначную гра-
ницу провести невозможно. Однако если мир 
непознаваем, тогда о чем и чем? (К тому же для 
современности вопрос о  познаваемости решен 
уже вполне, теперь проблема, а  стоит ли такое 
познавать? И  тем более создавать. Творчество 
ведь само по себе репродуктивно, а не продук-
тивно, как полагали еще недавно. Себя то оно 
воспроизводит в  одной и  той же определен-
ности, да и  все, что можно создать уже есть 
в другом, в прошлом и в ином отношении, и при 
этом догматично как материальное движение 
вообще.) А  познаваемость по-прежнему дока-
зывается практикой, причем, когда эта прак-
тика есть, то вопрос о  познавании отходит 
на  задний план, уступая место действию пре-
бывающему и  продолжающемуся, у  которого 
возможность есть только атрибут или conatus, 
т. е. сила, усилие, стремление, которые только 
последуют, пребывая в состоянии возможности. 
Это предположение Лейбница о простых и неде-
лимых субстанциях, мною не  приемлемое, тем 
не  менее отлично работает в  условиях дурной 
множественности относительной случайной 
свободы, которая буквально, не  может быть, 
однако есть, хотя и  несущественна, «как исти-
на самостоятельного сознания», которая «есть 
рабское сознание», — согласно Гегелю. Это еще 
не свобода, но своенравие формы, ее «отврати-
тельная фатальность», где она «для-себя-бытие» 
чистой негативности. Преформация. Импута-
ция (imputation) направления, со  всеми этими 
морализаторскими; «свободой воли», «вменяе-
мостью», «свободой выбора», «обязанностью», 
«виной», ответственностью», которые «ставятся 
в счет», в вину субъекту, несущему ответствен-
ность за  несодеянное. Кокетничая с  термино-
логией «акцидентальная каузальность», где 
причина не «настоящая» и является следствием 
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случайной свободы. И все это восходит к небез-
ызвестному диалогу Джордано Бруно «О при-
чине, начале и  едином» и  даже дальше, к  Ари-
стотелю, а  может и  еще ко  многим, поскольку 
любая идея проецированная в прошлое, обяза-
тельно уловит отблеск своего подобия и  будет 
узнаваема во  всем от  египетских мистерий, 
китайской и индийской философии, от мифоло-
гии до того, что еще только грядет на неизвест-
ном языке. Ведь как для нас арамейский или 
шумеро-аккадский, так и мы для мертвых язы-
ков скрыты и вряд ли бы нас смог воспринять 
тот же представитель древности. Общих языков 
не бывает. Как бы там ни было, но по-прежнему 
«от случайной формы следует отличать форму 
необходимую, вечную и  первую, которая есть 
форма всех форм и  их источник». Однако сто-
ить помнить, что даже сейчас властвует не  то, 
чтобы заблуждение, в философии его нет, даже, 
когда авторы лукавят, подтасовывая факты 
и выгибая по контуру идеи тексты, как обейчат-
ку хороших инструментов, однако по-прежнему 
форма принудительно соотносится с  началом 
души в  искусственном тождестве, а  «Универ-
сум, несозданная природа (эминентно, во  всей 
полноте содержащая все возможные спино-
зовские природы в  неразличенном единстве), 
которые есть все, чем он может быть, действи-
тельно и  сразу, потому что заключает в  себя 
всю материю и  вечную, неизменную форму ее 
меняющихся образов», в  котором актуальная 
и  потенциальная бесконечность, возможность 
и  действительность, материя и  движение суть 
одно и то же, игнорируется, хотя имено он есть 
формальная сущность, форма форм, которая 
не  имеет формы. Утратив динамику филосо-
фия сохранила одно неоспоримое преимуще-
ство, — она ничего не  потеряла и  все формы 
по-прежнему могут превращаться друг в  дру-
га, вся накопленная мощь этих превращений 
с  утратой доминанты позволяет аргументы 
мифологического и  стихийно-диалектического 
характера использовать в  качестве очень весо-
мых, позволяя создавать логику случайной сво-

боды. Ассоциация уравнена со  способностью 
суждения, образ с  метафизической конструк-
цией. Это не «все едино» а только «все равно», 
от  бедности, но  позволяет создавать искус-
ственный воздух да в  придачу «пневматоло-
гию» к оному. Дышать им нельзя, но любовать-
ся вполне. Это выход для современного бытия 
духа, объясняемый если не  болезнью роста, то 
борьбой за  выживание, в  том числе и  из ума. 
Для искусства, да и философии, кичащейся реф-
лексией, нынешнее состояние принципиально-
го не-развития выражается в странном словосо-
четании: «Это больше чем обычно, но  меньше, 
чем “всегда”».

Исчезновение исчезновения в  тщетной 
попытке избавиться от  себя. Инерция жизни, 
сползающей к  энтропии. Не  попытка оправда-
ния, дескать, время бездарно, а ты здесь не при-
чем, но  мало кто понимает, мороз по  коже 
и  холод как перед потерей сознания, что мы 
приговорены к бездарности, даже если творим 
чудеса. Твой гипотетический талант и гениаль-
ность тебе не  принадлежат. Они объективны 
и вовсе не твое личное дело, хотя и не без уча-
стия. Жизнь на  пределе. «Ветер-пение» (Хлеб-
ников), Когда в  нетерпении и  нетерпимости 
сиюминутного, на жизнь пред-вечную времени 
не остается.

Недостаточно жить на  пределе возможно-
стей и  даже невозможного, необходимо обще-
ственное пространство, которое может быть 
суровым и жестоким, смертоносным, но именно 
оно сообщает динамику и провоцирует решение 
и решимость быть, сообщая гениальность, сво-
бодную как природа, полагая ее нормой чело-
веческого. Позволю напомнить то, что знают?/
забывают? почти все, успокоившись на класси-
ческом понимании свободы, что она, сердешная 
— познанная необходимость и действие в соот-
ветствии с ней, то есть необходимости в форме 
свободы и это действие есть субстанция, атри-
бутами которых являются мышление и  бытие, 
а  точнее протяженность. Сама свобода — сво-
бода от необходимости, властвующей в природе 
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и потому свое воплощение находит в обществен-
ной природе, уйдя в  оную как в  собственное 
основание, «фурией исчезновения» и тем, сняв 
противоречие необходимости случайности, став 
мерой этого отношения, Свобода заканчивает-
ся постыдной во  многом «философией права», 
воспоминанием о  себе. И  здесь деспотическая 
власть ее находит крайнее выражении в произ-
воле свободы. Сама свобода не может быть сво-
бодной от себя. Но может прикидываться само-
произвольностью. Ведь свобода — не  только 
судьба, а еще и «не-судьба». Иногда ее подлин-
ность превращается в подлость. Поэтому, пара-
доксально, но даже у Гегеля, и особенно у Гегеля 
свобода напрочь лишена развития. Она всту-
пает в  сговор с  несвободой (своего рода обще-
ственный, если не брачный договор) с которой 
теперь, а не с необходимостью является явным 
антагонистом, причем не-свобода может быть 
только там, где есть уже достигнутая свобода. 
Поэтому свободу предусмотрительно оставля-
ют в быть может, рассудочно со всей полнотой 
здравого смысла отказываясь от нее из чувства 
долга. Достаточно идеи свободы, которой мож-
но приносить человеческие жертвы. А  между 
тем дело заключается не  только в  том, чтобы 
довести свободу до  своего понятия, но  и раз-
решить ей освободиться, разрешиться от  себя 
самой. И не столько в от-решении, абсолюции, 
сколько освободив ее от  вторичности обще-
ственной природы. (Конечно свобода не может 
быть ни прима ни секунда, ни первой, ни второй 
свежести. Свобода свободы может уничтожить 
себя не  только уйдя в  основание, но  и не  уйдя 
от себя, отступив в себя. Если свобода не уходит 
в  основание в  предметном выражении свобод-
ного времени, теряющего свою временность, как 
форму наличного бытия, если время не  теряет 
своего политэкономического мистифицирован-
ного субстрата и  не опредмечивает простран-
ство свободной деятельностью как единичном 
выражении живого труда в  универсальном 
всеобщем выражении, наконец, если абстракт-
ная свобода, рожденная противопоставлением 

природы и  общества не  превращается в  кон-
кретную свободу, то любое превращение ста-
новится наличным бытием несвободы, то есть 
возвратной формой, которая как куколка, уми-
рает в себе, не в силах превратиться в бабочку. 
В  цветок, не  опровергаемый плодом. Просто 
в  чистую негацию без самоотрицания.) В  слу-
чае, когда свобода отрицает себя собственным 
развитием, превращается в  непосредственную 
природу человека, она через абсолютную свобо-
ду уходит в основание-становление, теряясь как 
и красота, истина, добро и прочие бесконечные 
атрибуты деятельности в  универсальном дви-
жении материи, как то же самое материальное 
движение. Либо она отступает, возращается 
в качестве предиката своему прошлому, то есть 
единству борьбе противоположности необхо-
димости и  случайности, но  уже с  позиции все 
той же социальной формы движения материи 
(я вынужден различать в этом случае социаль-
ную и общественную форму, как две различные 
сущности между которыми нечто происходит 
временное и условное, но претендующее на веч-
ность и безусловность). Такая возвратаная сво-
бода дробится до  бесконечности, порождая 
исчезновением время, живя(сь) утверждением 
своей напрасности и выступает только чистым 
и  безусловным отрицанием. Это область сво-
бодной необходимости и необходимой свободы, 
но  в еще большей степени случайной свободы 
и произволу случайности, как причиненной сво-
боды, предзаданной предполагающим действо-
ванием. Свобода пассивна и  в этом самотож-
дественном субстрате свободы действующий 
и  даже просто пребывающий, существующий 
всегда чужой. Человек надломлен внутрь себя. 
Жизнь для него — насилие над собой. Он при-
нужден к  бытию. Даже случайность здесь — 
абстрактная, то есть внешняя необходимость. 
Иными словами, то, что понимается со времен 
классики под свободой на самом деле достигну-
тая, овеществленная несвобода и только должна 
доразвиться до  своего отрицания, превратив-
шись в  основание, как непосредственное дви-
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жение. Именно поэтому она не имеет причины, 
не знает условий и мотивов, и ничего не должна, 
самосотворяясь из ничего, то есть вневременно. 
(Надо ли напоминать, что и время не является 
внутренней формой созерцания и пространство 
— внешней? Кантовские идеи — только част-
ный случай и только случай, хотя и работающий 
местами, особенно в искусстве, где притязания 
рассудка еще не преодолены и будут преодолены 
в последнюю очередь, каким бы безрассудствам 
несчастное не  предавалось взаимо-образно 
с философией, на паях, в натуральном обмене). 
На  самом деле свобода — прорыв во  времени 
и  пространстве — «лавинообразный пробой» 
и происходит в «самом слабом месте» — в-себе-
и-для-себя, в «дело-действии».

 В разе абсолютной свободы в основании — 
полнота бытия как свершение всех времен, и это 
область трансцендентальной эстетики, посколь-
ку причинно-следственные связи уже сняты 
в логике, а главное — в действии свободы. В слу-
чае случайной свободы получаем безмозглую 
область трансцендентальной даже не  психоло-
гии, просто иллюзии, занятой своими ощуще-
ниями и  мотивациями немотивированных 
телодвижений, бесконечными нумерическими 
вариациями потребления, потребления до изне-
можения. (Я не хочу перегружать мембрану тек-
ста пыльцой циатат, хотя без пыльцы на крыле 
баттерфляи не летают. И вариации здесь много-
численны от Гете, недоумевавшего, как это гусе-
ница в бабочку превращается, до Линнея и Брэ-
ма, от  любви Набокова к  чешуекрылым и  до 
ненависти Томаса Манна к  «этим омерзитель-
ным тварям», все это распространяется не толь-
ко на  идеи, высказывания, но  и на  слова. 
В  любовном цитировании, где ты прилежно 
обрываешь крылья, вроде какого-нибудь Хёр-
ста, чтобы выложить из них, уже-существующих 
свою картину, как-то забываешь, что тебе-то это 
насквозь видно и  вбрасываешь труху чужих, 
сбывшихся текстов, в  надежде уловить нечто 
грандиозное). А для тебя удивительным стано-
вится все не по недомыслию, а потому, что чело-

веческие мерки, антропоморфность, «нормаль-
ность», если хотите, уже ненормальны и  ты, 
замирая, за-миром обнаруживаешь, что видишь 
и, пожалуй, видишь по-истине, и с сожалением 
и это чистая интеллигенция — субъективность 
бесконечной формы. Только и  остается что 
«абсолютная субъективность, которая вовсе 
не предполагает полагание различия, как опре-
деления содержания, ему нет дела до  осущест-
вления того, что есть для другого и для другого 
себя», как предлагал Гегель. Откровение есть, 
но  оно несвободно, из  бесконечного суждения 
в бесконечной форме, действие одиночки, пре-
вращается в бесконечное осуждение, тягостную 
болтовню в  бездействии, запертого под чужой 
личиной в индивидность/инвалидность челове-
ка, где ни о какой «форме всеобщей республики 
духов» (Лейбниц) не может быть и речи, а свобо-
да — всего лишь мера и  рефлексия несвободы 
во  всей полноте и  невыносимости. Смаковать 
подробности? Увольте. Вся эта «фуза» — гряз-
ный замес на палитре, уже изначально заранее 
делает человека не только случайным, но и лиш-
ним. Единственное величие в том, что человек 
знает об  этом и  потому может противопоста-
вить всю свою, пусть случайную свободу всей 
бесконечности, всю свою смертность всей веч-
ности, не  прибегая к  богу или его подобиям 
в  виде абсолютных атрибутов: Истины, Добра 
и Красоты и т. д. поскольку «Философия духа — 
это эстетическая философия» (Гегель). Этого 
недостаточно, но  хотя бы это. Все подобное 
слишком известно, поэтому лишняя ссылка 
на Маркса или на Бодрийяра, экономиста Леон-
тьева, на бесконечные авторитеты и исследова-
ния ничего не прибавит, замечу только, что и в 
первом случае и во втором любая логика, кроме 
догматической, бессильна. Если, читающий зна-
ет то доказательство в доказательстве не нужда-
ются, если не знает, да еще и настроен скептиче-
ски, то доказать такие положения невозможно, 
поскольку (все таки поскольку и следовательно) 
и абсолютная и случайная свободы не «потому 
что», они не имеют причинно следственных свя-
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зей, сразу являясь не тем и ни этим, не природ-
ной сущностью, а  потому являясь из  ничего. 
Реальным основанием свободы в природе, когда 
она еще не  при-роде человеческом а  в-себе — 
«перерывы постепенности», «узловые меры раз-
вития», «скачки», «разрывы», хотя конечно все 
это не  одно и  то же. Дискретность порождает 
время и его множественность в противополож-
ность единству вечности и потому свобода вре-
менит, пребывая временами, имея не  только 
восходящую ветвь развития. Но и нисходящую, 
утрачиваемую. При этом двойственная природа 
свободы в том, что, имея степени, не может быть 
не  только относительной, но  и абсолютной. 
Не может разрешиться и быть свободой вполне, 
а только вернув себе природу, вернувшись в свое 
основание — исчезновение и  только со  време-
нем. И  уже есть прописанный и  продуманный 
способ такого развития, а  не реверса, как 
нынешнее время, просто отымающее свободу 
ради победы времени, потому что изъян бытия 
или даже самого времени умножает само время 
и его основание в лице бесконечной смерти. Я не 
пугаю. И более того, считаю, что бессмысленны 
сами прогнозы конца света, который предрека-
ется с самого начала этого света и исполняется 
неукоснительно, поскольку у  каждого он свой. 
Заниматься предсказаниями вообще глупость 
несусветная: ну что с того, что я прав и действи-
тельно укажу точную дату физического уничто-
жения человечества, если не  могу предотвра-
тить катастрофу. Каких-нибудь пять миллиардов 
лет…. А может завтра. Что бы вы делали, если бы 
знали точную дату своей смерти? Да то же самое 
или ничего. Если она произойдет, то произой-
дет, а  если нет, то нет. Я  рассматриваю вопрос 
только в  рамках достижимых, обоснованных, 
доказанных и  действительных решений, для 
которых есть все основания, возможности 
и  силы. Однако то, что происходит, создается 
не по глупости, а вполне сознательно, в полном 
сознании происходящего. Здесь все подчинено 
абсурдной рациональности — в  этом уродство 
ситуации. Поэтому, видя безнадежность проис-

ходящего, я предпринимаю не менее безнадеж-
ную попытку писать, и это все равно, что писать 
хокку на  песке, перед приближением цунами. 
Красиво до тошноты. Или ждать, когда Солнце 
взорвется, еще тошнее. Но не гаже, чем участво-
вать во всей этой бессмысленности, дичая вме-
сте со  всеми. (Встречаются иногда странные 
явления, вроде того же Максима Кантора, и уже 
не «Учебник рисования», а «В ту сторону» с апо-
калиптическими предчувствиями тотальной 
гибели в случае, если это случай не преодолен, 
очень напоминает то, что чувствует каждый уже 
не  здраво, но  еще мыслящий человек. Чоран, 
поставивший последовательно точку, и  Делёз, 
и Ясунари Кавабата…). Это не обязательно соот-
ветствует физическому времени и  привязано 
к  календарю, такое происходило и  во времена 
Вертера, и тысячи в своем личном Апокалипси-
се. Но  здесь другое, Апокалипсис конец мира, 
но  не конец света, а  нынче смерть унылая 
от того, что ничего не происходит. И это тот слу-
чай, когда не  радует сходство несходного 
и совпадение совершенно разных точек зрения 
удручает, доказывая, что это не твое заблужде-
ние или недомыслие, а  уже почти неумолимая 
закономерность. Почти, потому что если это 
так, как мрачнописует М. Кантор, то какого же 
рожна издаваться бешеными тиражами. Во имя 
чего? Когда-то Ю.  Тынянов говорил Каверину, 
у  некоторых вино вместо крови, а  у него уксус 
в крови или даже муравьиная кислота, я согла-
сен на  простую кровь, обычную, не  дурную, 
лишь бы не «горячий желудочный сок». (Иногда 
страшновато вспомнить, что сам ты выжжен 
дотла как не  Александрийская, но  уже Петер-
бургская библиотека РАН, которая старше Ака-
демии, древнее Французской, Британской 
и  Библиотеки Конгресса, горевшая на  твоей 
памяти, как твоя память, и при тебе были утра-
чены и  картины Ван-Гога, и  Рембрандта, и  все 
это прошло почти незамеченным, как и затонув-
шая и ставшая почти мифом твоя страна, в кото-
рой теперь, впрочем, чисто, потому, что вся 
грязь и все, кто ее предали трепыхаются в нынеш-
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нем отстойнике, а  там, поэзия, музыка, и  все 
остальное оставленное такие, какие они есть 
сами по себе. Кому расскажешь о духе времени, 
довольствуясь лишь запахом мысли, если исти-
на никого не интересует. Для этого надо уметь 
видеть и восхищаться, чтобы понять, что та же 
Петербургская Академическая библиотека 
работала в осажденном блокадном Ленинграде 
всю войну и даже получала новые поступления, 
и люди ходили в промерзшие залы, и это было 
нормально!! Так же нормально, как исполнять 
Третью «Героическую» Бетховена, немца, 
в  холодном зале под аккомпанемент взрывов 
и  это было естественно! Я  рискую нарваться 
на  снисходительные ухмылки. А  что остается? 
Жить так, как будто ничего не случилось? Выда-
вать перманентную истерику современности 
за  божественный не  менее перманентный экс-
таз? Или нужник истории дезодорировать осве-
жителем воздуха, имитируя свежесть мысли 
осторожными заявлениями, что «может быть 
все не так уж и плохо, раньше то хужее было». 
Историки одинаковые — «туалетные утята», 
с пятипроцентной скидкой, само собой, резвятся 
на ниве просвещения, занимаясь дез  информацией). 

И  когда пеняют на  время, эпоху, чтобы 
оправдать предательство, то неплохо вспом-
нить прописи о  том, что человек не  продукт 
обстоятельств, не продукт среды, он не живот-
ное и превращает все во все, все формы движе-
ния и их превращение в то, что нужно человеку, 
как в сущее настоящее, а не приспосабливается, 
отращивая по  необходимости себе жабры или 
клыки, поэтому можно свободно оставаться 
собой, не  пресмыкаясь в  ближайшем и  любом 
другом времени, если тебе повезло и  ты жил 
в  таком времени, когда быть человеком было 
естественно, как дышать. Действительно, эво-
люционным путем человек не  выводится. 
Не вылупливается из кокона природы, он даже 
не  революция, поскольку ре-волюция предпо-
лагает некое основание. Человек как выражение 
общественной формы движения материи при-
ходит ниоткуда, он сам создает себя и  ничего, 

потому что и природа и существование материи 
вообще и  вечности с  бесконечностью не  явля-
ются условием и причиной его бытия как чело-
века. Их  наличное бытие и  принципиальная 
завершенность следствие бесконечной незавер-
шенности практики, которая делает все лишь 
предикабилиями одной сущности. Из ниоткуда 
в никуда, без заданных масштабов, на пределе, 
который не  делится на  пространство и  время, 
вечность и бесконечность, не дробится на фор-
мы, виды, фигуры, оттенки, атрибуты, краски, 
звуки и так далее до бесконечности, возвраща-
ясь и превращаясь в единое движение, которому 
ты принадлежишь, и все время в подробностях 
не может быть утеряно. Имманентность и эми-
нентность без ограничений — вот достижение 
случайной свободы, которая страшна, как и вся-
кая свобода, опасна, но не опасней смерти и бес-
причинна, как любая свобода. Она — может 
быть, «бытие-возможность» во  всей полноте. 
Не разрыв, — прорыв. Ты сам являешься пере-
ходной эпохой, но  которая не  знает началь-
ной формы наличного бытия и  то, во  что она 
разрешится.

Переходные эпохи, которые не  знают, что 
они переходные, поскольку представляют собой 
вневременное чистое становление, а  потому 
основания их не в прошлом, не в форме утрачен-
ной, и не в будущем, в которые они разрешаются 
случайно, а  не фатально, а  именно в  единстве 
бытия ничто. 

Становление, воспроизводящее свое дви-
жение, обретает наличное бытие не  в статике, 
а  в наличном бытии конкретного движения, 
которое то же самое становление, но  воспро-
изводящее свою противоречивость в  конкрет-
ности превращения, а  не его внешней формы, 
являющейся как переход. Только оно не  зна-
ет определенности, и  его пределы и  границы 
остаются наличным бытием существования. 
Таково, к  слову Возрождение, не  являющееся, 
говоря языком классической политэкономии, 
формацией. Таковым являлся и  Советский 
Союз, вынужденный вопреки логике обыденно-
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го сознания, здравого смысла, незаконно, про-
тив исторической данности и сугубой внешней 
необходимости, нехотя порождать иную форму 
общественного богатства — свободное время, 
которое, в  своею очередь, вызывала гениаль-
ность как таковую, воображавшуюся в этом про-
странстве и превращавшей в нечто невероятное 
даже посредственностей. Хотя невероятная 
посредственность, непредсказуемая и ошелом-
ляющая, сплошь и  рядом встречается. (Своео-
бразная константа, постоянная бытия. Иногда 
приходит мысль, что поголовная тупость необ-
ходима, как щит, броня, спасение, защита от той 
же тупости. В  ней есть некая грация глупости, 
мечтающей стать изящно тупой. «Отставлен-
ный мизинчик, при прихлебывании «кофье» 
из  блюдечек». Таков весь жеманный «бомонд», 
считающий себя элитой.)

Там, где свободное время действительно 
становилось пространством человеческого раз-
вития, необусловленного ни целью, ни стоимо-
стью, (за ценой не  стояли), ни  прагматизмом, 
не опосредованной даже формой и самого време-
ни, и формой форм, соразмерностью, гармонией 
как самоцелью, и богатством в любом его про-
явлении, там где со свободным временем посту-
пали соответственно его понятию и двигались 
по  контуру не  вещи, а  самого этого времени, 
упущенного и  неучтенного, не  схватываемого, 
наконец, там, где время это опредемечивалось, 
а  не овеществлялось, именно там и  тогда соз-
давались шедевры буквально на пустом месте, 
как если бы… Свято место пусто не бывает. Я не 
говорю о  непревзойденных образцах в  живо-
писи, музыке, поэзии, литературы, филологии, 
вообще науки, если хотите философии, эстети-
ки и психологии Да, философии и психологии, 
в их настоящем настоящем, а не в понимании, 
интерпретации и трактовке тусующихся девиц 
и  стильных мальчиков, читающих по  складам 
в  соответствиями с  предписаниями глянце-
вых журналов вроде «Вопросов философии», 
«Вопросов психологии» или, того хуже «Науко-
вой думки». 

Адорно с Беньямином со мной бы согласи-
лись. Георг Лукач был бы куда категоричней. 
(Настаиваю это не  из пристрастия к  Франк-
фуртской школе, просто под руку подверну-
лись) Да и смешной Лакан в свое время нет-нет 
да и сверялся с Выготским. Даже если обвинять 
советских философов в  косноязычии, а  это 
не  так, ни  Ильенков, ни  Библер, ни  Батищев, 
ни  Канарский, ни  Гайденко и  многие другие 
таковым не страдали, а по красоте и грандиоз-
ности идей они намного превосходят все про-
изведенное западом за последние сто лет. Не то, 
чтобы умнее, образованнее, сообразительнее, 
но время другое и пространство иное. В самом 
деле, почему тот же Адорно так и не выпутался 
из своей критики, где он блистателен. Да пото-
му, что для того, чтобы диалектика ушла 
в  основание необходимо еще и  своего рода ее 
энтелехия, некое имманентное волнение души, 
которое свою непосредственность сама о  же 
и  производит создает как музыку не  только 
абстрактной свободой, произвольным шеве-
лением. Причем непосредственно, а  не только 
производной от  живого движения, в  котором 
атрибуты, модусы, фигуры возвращаются, воз-
взращиваются актуальной бесконечностью 
в основание. 

То, что происходит сейчас, — смерть музы-
ки. Я  не оплакиваю великую смерть, я  раду-
юсь великой жизни. Все реквиемы всех времен 
и народов, все мессы — это не после, а до — это 
жизнь. Это очевидно любому мало-мальски 
сведущему любителю, не  говоря уже о  тех, кто 
«в теме». Объяснять все это барыгам с  базара, 
значит унижать предмет. То, что всплеск этот 
оказал и  продолжает по  инерции оказывать 
влияние на  остаточное состояние объектив-
ного духа ясно, и  дела не  меняет, хотя ясность 
такая печальна. Только на критике и специали-
зации на  оплевывании Советов паразитируют 
миллионы, имея свой маленький и  не очень 
гешефт, говорит само за себя. Игра, кто смачнее 
и дальше плюнет и, главное, за деньги, продол-
жается. Не будь СССР, что бы делало современ-
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ное, так называемое искусство и  философия? 
А так — верный кусок хлеба с маслом на века. 
Достаточно сравнить, что сделано за  25 лет, 
начиная с 1917 года прошлого века и за послед-
ние четверть столетия. Где обещанные шедев-
ры… Вопрос риторический. Нельзя же всерьез 
Илью Глазунова и Зураба Церетели, Кулика или 
Никоса Сафронова считать художниками. Они 
назначаются. Равно как Михалкова или Звягин-
цева, вкупе с Лунгиным и Германикой, светоча-
ми современного кинематографа. (Речь не о них, 
трюизмом стал тот факт, что авторский, режис-
серский кинематограф выкорчеван и уничтожен 
до  седьмого колена и  прах его развеян, а  его 
место занял наглый, хамский ублюдочный про-
дюсерский, нудный и  скучный будто попкорн 
и  уже жеванная чужая резинка, прилипающая 
к подошвам. Имена здесь вообще случайны, как 
случайны сами их носители. Их  метят словно 
вирус. Все легенды о  возрождении «русского», 
«украинского», «грузинского» и  прочих «кин», 
очередной, дышащий вчерашним перегаром 
рекламный клич нанятых зазывал, критиков, 
критикесс, рецензентов, членов и «членш» оче-
редного жюри, скучных до  зевоты и  полити-
зированных до  неприличия фестивалей, что 
относится к  всевозможным западным тоже. 
Мировое кино умерло (Ж.-Л. Годар, а  посему 
«Спасайся, кто может!»). Так и болтается между 
голливудом и болливудом. «Сапожники!» И впа-
дать в меланхолию по этому поводу нет причин, 
равно как и  писать глубокомысленые книги, 
вроде «Кино» Делёза или вымученных опусов 
Ямпольского, померло так померло, не  о нем 
речь и  не тревожить мертвых, от  Эйзенштей-
на до  Зиберберга, наобум выскубывая имена, 
потому что достигнута такая плотность, сплош-
ность, что проблема выбора действительно про-
блема выбора, плюнь, не ошибешься.) Если уже 
девица Денежкина — преемница великой рус-
ской литературы, то остается только сливать 
воду. О  западных писать скучно. Все эти оза-
боченные, вроде Миллер, Беккбедера, Уэльбека, 
Кудзее, Элинек и др., плодящиеся как гниды без 

границ — просто «Дети мертвых» «В ожидании 
варваров». Не  их вина, тем более, что талант 
и  гениальность не  врожденны. Другое время. 
Чужое. Иное дело, что они не  могут, просто 
не могут, как бы ни тужились, какие бы усилия 
не прилагались. Тут ведь не только о временных 
пределах, когда тупость наступает газовой ата-
кой и ничего не поделаешь, но и пространствен-
ных, рядоположных. Достаточно вспомнить 
как стремительно тупеют люди эмигрирующие, 
например в США, причем в любой области и не 
только наши, действительно с другой планеты, 
тот же Питирим Сорокин или Набоков (от одних 
только лекций по  русской литературе оторопь 
берет, но и той же просвещенной Европы, любой 
попадающий на другую сторону океана превра-
щается в жизнерадостного идиота, будь он хоть 
сам Хименес или уже упомянутый Адорно… 
Можно бесконечно перечислять мартиролог, 
но  суть в  том, что тупость неизбежна и  обяза-
тельна к  исполнению неукоснительному, более 
того, весь ужас, что зараза расползается и  не 
трогает свободных людей, пусть и случайно сво-
бодных, она требует сознательного отупения, 
добровольного и  свободного. Самое страшное, 
и это действительно страшно, что яд разлагаю-
щегося времени распространивается и  на все 
прошлое, делая его прочим, и на будущее заодно. 
Он лишает все жизни. Время делается не инте-
ресным, как выразился бы Карпентьер, теряет 
чудесную реальность, бессмысленно клонируя 
бесконечность как «то же самое». Просторы, 
пределы подпираются «задним краем» (Платон) 
предела, утратившего бесконечность. Человеки 
брошены как таковые. Горе покинутым, даже 
если они не  побеждены. По  какому-то вывер-
ту памяти вспоминается эпизод, описанный 
у Георгия Иванова. Встретил Блока: «Стреляют, 
— говорит он. — Вы верите? Я не верю. Помните 
из Тютчева:

В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон…

Мертвецы палят по  мертвым. Так что, кто 
победит — безразлично.
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Кстати, — он улыбается снова. — Вам 
не  страшно? И  мне не  страшно. Ничуть. И  это 
в  порядке вещей. Страшно будет потом… 
живым». Это нынешнее время такое, когда моло-
дым не  страшно, потому, что они не  молодые, 
а старикам не страшно, потому, что у них отня-
ли старость. Здесь до  пенсии подают надежды 
и обещают. И речь идет о возрасте самого вре-
мени, где поэзия и музыка, вообще дерзость духа 
не  измеряется количеством седины и  обретен-
ных, добытых лысин со званиями и регалиями; 
об  объективности духа, но  и его отсутствии, 
независимого от  нашего сознания и  ощущения 
и уж точно от чувств, которые просто не знают, 
что делать во  внезапно свалившейся ниоткуда 
отрицательной, негативной свободе, упраздняю-
щей само их существование, когда сама любовь, 
как издевательство, как насмешка и ее ненавидят 
только за то, что она даже не есть, а только может 
быть. (Когда-то эту ненависть к любви гениально 
показал Абуладзе в «Древе желания».) 

Я  не о  том, что вся Латиноамериканская 
литература, весь мировой кинематограф 
(вспомним Бергмана и  его высказывания, что 
«существует только советское кино», или Ж.-Л. 
Годара, которого Франсуа Альбера назвал 
«Последним советским кинематографистом», 
или весь итальянский неореализм), вся фран-
цузская и  английская, испаноязычная, вся 
мировая поэзия совершили прорыв к  новым 
формам, новым как мир чистым смыслам, благо-
даря, пусть не оправдавшему надежд советско-
му пространству, я о том, что бездарность ста-
новится объективной силой, как и  невежество 
положительным качеством, подлость — добро-
детелью, а  пошлость — вершиной вкуса и  его 
критерием исключительно во  времена попят-
ных движений, когда время свертывается как 
скисшая кровь. Современное кино своим сте-
клянным глазом ничего не видит, сколь не про-
тирай. Современная философия безмозгла, хотя 
в желании понравиться потребителю, уже давно 
отказалась от  имени, провозгласивши своими 
наследниками червей. Кустарная, ремесленная, 

промышленная, любая, но человеческая смени-
ла обычная органика массы. О  музыке вообще 
и говорить нечего. «Маэстро, урэжте!»). Иными 
словами, если время ведет свое происхождение 
от исчезновения форм наличного бытия, кото-
рые своей смертью порождают лишенность, 
которая и  временит, то в  возвратных формах 
происходит наоборот — время своим прехожде-
нием порождает время же, умножая его измель-
чанием. Время крошится и бытию негде и нечем 
происходить. Там где время опредмечивается — 
оно свободно, где овеществляется — случайно. 
Это грубо, но это так [2].

Время становится пустым и  все сущност-
ные силы, там, где они остались, обрушиваются, 
уничтожая и унижая человека своей возвышен-
ностью, своей красотой, а в общем все стремле-
ние сводится к тому, чтобы человек превратился 
в овощ, а еще лучше в камень. Чувства оставле-
ны за  ненадобностью. И  никакими скандаль-
ными заявлениями, действиями, теориями, 
не позволяют вывести парализованную челове-
ческую, все еще конвульсивно вздрагивающую 
массу из  комы. Человечество погребено под 
своей распавшейся и  обрушившейся историей. 
Оно само для себя невыносимо. Сплошные про-
валы в памяти. (За которые некоторые нынеш-
ние Бендеры-историки пытаются брать деньги, 
чтобы не проваливались).

Именно поэтому достаточно взглянуть 
на  людей, которым пришлось жить на  сломе 
двух эпох, чтобы увидеть, что мы лишены даже 
заката грандиозного и  величественного, кото-
рый переживала античность, с тоской предчув-
ствуя приход иных времен. Никакими личными 
сверхусилиями, нечеловеческим перенапряже-
нием невозможно этому противостоять. Тоталь-
ная усталость. Не  аскеза, но  принудительная 
нищета духа. Современность — лепрозорий. 
Тот же Михалков периода «Неоконченной пье-
сы для механического пианино» сам становит-
ся механическим пианино, создавая дешевки, 
шлягеры, не  нужные и  самому потребителю. 
И он иначе не может. Иоселиани «Певчий дрозд» 
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и  третьесортные фильмы времени эмиграции 
вроде «Шантрапы» или «Садов осенью». Тар-
ковский с «Зеркалом» и его честные, но потух-
шие последние фильмы. Грабовский и  Силь-
вестров до  и после. Губайдуллина, Артемьев… 
Да  и музыканты очень технично продвинутые 
стали играть с  какой-то пошлой, ресторанной 
удалью. Я говорю только о тех, кто жил на сломе. 
И только очень немногие играют стоя, оказывая 
сопротивление, как в  феллиниевском фильме 
«Репетиция оркестра». Бродский ленинград-
ского периода и  опосля лауреатства, да и  вся 
пишущая братия ныне. Невероятно талантли-
вый К. Свасьян, пустивший свою гениальность 
в расход. Разменяв страсть к философии, непод-
дельную, настоящую, на социальный заказ. Вре-
мя стало долготерпеливым, утратив нетерпение 
сердца. Бороться с  глупостью и  невежеством 
бессмысленно так же как сражаться против 
непонятного, незнаемого и удивительного, огля-
дывая все вокруг оскаленными глазами. Мы 
обречены на  принудительный идиотизм, кем 
бы мы ни были, тогда как нам предшествовало 
время. которое даже из бездарей делало гениев, 
я не говорю об очень посредственном писателе 
М.  Булгакове, который посредством времени 
стал гением, но  даже такие как Тихонов про-
рывались талантливыми строками: «Мы разу-
чились нищим подавать, / Дышать над морем 
высотой соленой, / Встречать зарю и  в лавках 
покупать / За медный мусор золото лимонов…», 
потому что возвышенна была сама эпоха.

Меньше всего хочется изображать из  себя 
нео-Писарева, Добролюбова и  заниматься 
некрасовщиной, выказывая совсем не по рангу 
священное негодование и  взвывая «Укажи мне 
такую обитель, я  такого угла не  видал». Или 
«косить» под Достоевского, которого пошлей-
ший В.  В. Розанов по-хамски на  совесть пнул: 
«Достоевский, как пьяная нервная баба, вце-
пился в  «сволочь» на  Руси и  стал пророком 
ее. Пророком «завтрашнего» и  певцом «давно 
прошедшего» [II], и  следующее: «Сегодня» — 
не было вовсе у Достоевского» [III]. Да не о нем. 

Не о них речь. У нынешнего тоже нет ни сегод-
ня, ни  вчера, ни  завтра, и  это не  повод искать 
в  истории прецедентов для оправдания соб-
ственной низости, зато есть то же самое. То, что 
нет будущего и настоящего ни прошлого, у неко-
торых — пустяки, когда есть развертывающее-
ся движение, но когда множащаяся гнусь, тогда 
ведь единство в том, что при всей отдельности, 
атомарности. Гноящихся отрицаний будущего, 
настоящего и прошлого, времени нет ни у кого, 
даже у  самого времени. Я  не совесть больная. 
И  не лекарь, пришедший спасать запаршивев-
шую историю от педикулеза. Просто рассматри-
ваю проблему «объективных оснований пошло-
сти» или «гениальности с  талантами», меня 
интересует только вопрос «могло ли быть иначе 
и как оно могло бы быть, если бы?»

Проще всего сетовать на время, его «отврати-
тельную фатальность», пиная историю и взывая 
к  совести и  мифической духовности. История 
вообще — больная совесть, вся на твоей памяти, 
но от которой охотно избавляются, как от фан-
томных болей. Охочие найдутся, служители 
культа (любого) например, с «божественной сво-
лочью». Тоже бизнес. Сентиментальность, елей-
ность, общепринятые негодованьица, которыми 
опьяняются и тотальный цинизм со скепсисом, 
который как сепсис заражает все. Староизвест-
ное, почти библейское «Невежество — демони-
ческая сила, которая становится демонической 
и  материальной, когда она овладевает масса-
ми…» — парафраз на  темы Маркса. (Кстати, 
беспроигрышная проблема: тут и  «Восстание 
масс», и  «Масса и  власть» и  «Восстание элит», 
и  … да сотни тысяч книг, аж оторопь берет, 
сколько наваяли, любопытно бы пасьянсик раз-
ложить на  досуге, пока история захлебывается 
кровью и  давится трупами.) Это общеприня-
тый «смак успіху», основанный на жестокости. 
Никакой фашиствующей «Критикой цинич-
ного разума» (Слоттердайк) здесь не  спастись. 
Призывы к  «контр-осуществлению» (Делёз) 
— пусты и  никого не  эпатируют, а  если бы 
и  эпатировали, то это не  делало бы им честь. 
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Напротив, это сопротивление, прости господи!, 
само с  особой жестокостью организовывается 
промышленным способом, достаточно взгля-
нуть на  систему воспитания и  образования. 
Потому что современное «гражданское обще-
ство» построено по принципу пенитенциарной 
системы, нет, по образу концлагерей уничтоже-
ния, с  той только разницей, что уничтожают 
еще не  рожденной, ампутацией сущностных 
сил. Ничего не должно пропадать даром, очки, 
детские вещи, женские волосы и кожа на абажу-
ры… Только строить концлагеря не рациональ-
но, дорого, да и  сама утилизация человеческо-
го тоже не  дешево. Гораздо рентабельнее сразу 
плодить дебилов такой системой образования, 
чтобы оттуда выходили готовые индивиды, где 
каждый сам себе палач, тюремщик, надзиратель 
и  могильщик. Никаких чувств, зачем они вам, 
их вам выдадут. Одноразовые. Зачем вам наука, 
культура, все что нужно вам дадут в  готовом 
виде. Мышление?, — вот готовые силиконовые 
формы, примеряйте. Будьте потребителями, 
и все. Будьте личностями как все. Принудитель-
ная стерилизация духа. И  простое нежелание 
свободы. Это настолько очевидно, что доказы-
вать неприлично, однако, видимо успех превзо-
шел все ожидания, не видят, не слышат, но мно-
го говорят. Тем более, что в случае догматизма 
доказательство совсем невозможно, о чем знал 
Фихте, изложив догматическим стилем инвек-
тиву против того же догматизма: «Ту огромную 
пропасть, которая открывается для него (догма-
тизма — А. Б.) между вещами и представления-
ми, он наполняет не объяснениями, а несколь-
кими пустыми словами, которые правда можно 
заучивать наизусть и повторять, но под которы-
ми, безусловно, никогда ни  один человек чего-
либо мне мыслил, да и впредь ни один не будет 
что-либо мыслить. Если же захотят определено 
продумать именно тот способ, каким проис-
ходит указанное, все понятие улетучивается как 
дым.» — и дальше: «поэтому догматика нельзя 
опровергнуть приведенным доказательством, 
как бы оно ни  было ясно» и  такое прочее [IV]. 

Однако в современном мелькании форм именно 
догматизм является тем единственным скре-
пляющим «материалом», заполняющим про-
белы сильнее любого критицизма. Собственно 
между ними особой разницы нет. Дискретность 
преодолевается внешним механическим дви-
жением, создавая некую кинематографичность, 
которая только это движение и  представляет. 
Я назвал бы это «чистой музыкой», так как вещи 
столь стремительно стремятся к своему концу, 
что и создают «беспредметную предметность». 
Однако, развития не  происходит, а  только слу-
чайнее изменение, упорядоченное внешними 
движениями. Здесь есть свое спасение в  том, 
что все едино: миры Шумана, Шуберта, Шён-
берга, Берга, Кейджа, Лахенмана или Чора-
на, Рансьера, Жижека, Гаспарова, Л.  Гинзбург 
и прочих, всех, кто был в истории, перечислять 
можно до бесконечности, мелькают в случайном 
порядке, такая «алеаторика», но ты не отстранен 
представлением ни от шедевров, ни от мутного 
селевого потока, сметающего тебя или превра-
щающего в  свою непосредственную динамику. 
И  это движение немыслимо освоить. Оно — 
мучительный сон о  бессоннице: невозможно 
ни  заснуть, ни  проснуться и  движение твоей 
жизни, как говорят «на театре» — «моржовая 
партия», которая вводится в  оперу на  вторых 
ролях, для участия в  нескольких ансамблей 
с главными исполнителями. Вырваться из этих 
липких объятий механического времени, кото-
рое не происходит, но измеряется жизнью, поч-
ти невозможно, потому что в случайной свободе 
ты и есть это самое время в этом самом времени. 
И ты, как и память, мгновенен — перерыв посте-
пенности, и не длишься. 

Дело не в этом, а в том, что не менее абсурдно 
этому противостоять, не потому что абсурдно, 
а поскольку мутная жижа поглощает все. Своим 
сопротивлением ты делаешь ее и  всесильной 
и  действительной. Можешь осознавать, хотеть 
сколько хочешь создать свой мир, пусть из ниче-
го, жить иной жизнью… Это все учтено и  ты 
обречен на всеобщую тупость, а если на что-то 
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отваживаешься, то не  бесполезность действия 
останавливает тебя, а всеобщее оголтелое еди-
нодушение, общеобязательная радость. Им это 
нравится. Наверное, нечто подобное испытыва-
ла толпа при пытках, казнях, всех этих сожже-
ниях, четвертованиях, «казнях тысячи кусков», 
повешениях и  гильотинировании. Ужаснулись 
потом. Почти. «Какая кустарщина и  непроиз-
водительность!». И срочно усовершенствовали 
это дело. 

Я не вижу выхода. Впрочем, и не ищу, пото-
му, что все и  так ясно не  надо ничего изобре-
тать. В  свое время П.  Флоренский страшился 
«абсолютного сомнения» этого томления аго-
нии духа: «Таково состояніе последователь-
ного скептика. Выходитъ даже не  утвержденіе 
и  отрицаніе, а  безумное вскидываніе и  корча, 
неистовое топтаніе на  мѣстѣ, мѣтаніе изъ  сто-
роны в сторону, — какой-то нечленораздѣльный 
философскій вопль», — и дальше: «Уж конечно, 
это — не атараксія. Нетъ, это наисвирѣпейшая 
изъ  пытокъ, дергающая за  сокровенныя нити 
всего существа; пирроническое, поистинѣ 
огненное терзаніе. Расплавленная лава течетъ 
по  жиламъ, темный огонь проникаетъ вну-
тренность костей и, одновременно, мертвящій 
холодъ абсолютного одиночества и  гибели 
ледѣнитъ сознаніе» [V]. Ну, и так далее в том же 
духе. Все это риторика, не страшная для ныне-
живущих. Жизнь превзошла самые мрачные 
ожидания. Только Флоренский не  мог предви-
деть, что описанное им состояние скептика все-
го лишь частный случай, субъективное ощуще-
ние. От этой геенны огненной можно спокойно 
отказаться росчерком пера. Даже использовать 
в качестве метода и инструментария познания. 
Нынешний скептицизм на  себя не  похож, он 
всецело объективен, и  сам является основани-
ем и следствием распада, которому не противо-
поставить никакую силу мысли, волю и  силу 
духа, потому что он и  есть этот объективный 
дух, элиминирующий человека как бесконеч-
но малую величину, и похищающий душу. Ни о 
каком томлении духа речи быть не может, коль 

скоро все сводится к ощущаловке. Так что если 
для того, чтобы чувствовать следует подвергать 
сомнению последние основания, то пусть будет 
расплавленный металл в  крови и  абсолютный 
холод, чем позорное равнодушие профессиона-
ла, которому все равно, что проектировать: кон-
цертные залы, или газовые камеры. Я  не скеп-
тик, я не сомневаюсь в том, что мир должен быть 
избавлен от гнилья. 

Общее слабоумие эпохи лишает даже пра-
ва на  самоубийство, не  говоря уже о  праве 
на трагедию, без которой жизни не может быть. 
Ампутированное воображение, изничтоженная 
фантазия отнимают саму способность мыс-
лить. Отнимает возможность выбора. Нет сил. 
Да  здравствует «бельмо на  глазу» дающее воз-
можность объективно это не  созерцать и  сле-
пота, оправдывающая собственное бессилие! 
Искусственно привитая старость, которой 
почему-то приписывают мудрость. 

А старость не мудрая и даже не опытная, она 
изощренная и  беспредельно уставшая. Жизнь 
на  пределе, утратила предел. Это утраченный 
ветер, потерянная волна. Как только ты начина-
ешь понимать, вернее чувствовать, испытывая 
ужас, как в детстве ночью на кладбище какую-
нибудь фразу, например В. Шкловского: 

Сегодня плакал в уборной. 
Очень обидная вещь старость.
«Не надо; за два года вы сотворили подвиг»,
Два года не в счет.
Два года стоят в очереди.
В счет то, что чувствуешь сейчас.
Как только ты такое понимаешь, считай, что 

время твое истекло и  надо вовремя уйти. Ты 
утратил противоречие, а  значит ритм и  мело-
дию, размер движения. Тебя оставила музыка 
жизни. Все дальнейшее имитация. Не  хватает 
наивности, чтобы писать, все знаешь наперед 
и ждать нечего. Ни с места. С места не сдвинешь. 
Поскольку места не находишь. Дальше не инте-
ресно, потому что ты приговорен только к этому 
пространству, обступившему, хотя ты осторонь-
посторонний, ты «который»/крайний, и  угро-
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жающему, но  безо всякого интереса. Это ад, 
где чувствам не место. Ты вынужден разбирать 
пыльный, пропахший крысиной мочой архив, 
состоящий из счетов. Обратного хода нет. Жизнь 
невозвратна как любовь. Действие закончено. 
Забудьте. Всем спасибо. Но как забыть? Если оно 
тебя не  оставляет и  ты чувствуешь все сейчас 
и немедленно, и отнюдь не поминально-бытово. 

Память — не оглядывание назад, у нее про-
шлого нет. Она безоглядна как любовь, если, 
конечно, она — любовь. Память вглядывание 
оборачивание) вперед и  то, что впереди — 
не  будущее. В  старорусском языке «запамято-
вать» означает помнить, а «помнить» — «поми-
нать» — за  быванием не  оставлять, оставляя 
время на память. На вечную память [VI].

Или хотя бы на долгую, как надпись на ста-
рых выцветших, пожелтевших «тогдашних» 
фотографиях. Это я  уже однажды писал, 
но повтор здесь не репродуктивен, он для дру-
гого, — изменение в  голосе. Попытка остаться 
затверженным наизусть.

Воспоминание с  возрастом отбрасывают 
в  будущее пространство, которое все короче, 
все более длинные тени, именно тогда, когда 
ни пространства, ни времени уже почти не оста-
ется. Остается «почти ничего». Грядущая беско-
нечность и  есть «почти». Вечность, минус чья-
то, моя жизнь. Потому что свет оттуда, откуда 
ты пришел. Тебя он гонит как солнечный ветер 
парус и  скорость растет. Теперь уже прошлое 
становится навырост, в  котором растет сама 
по  себе Fragaria vesca, posiomca, — земляника 
образов. «Кладбищенской земляники крупнее 
и слаще нет…» (М. Цветаева в пятнадцать лет) 
Главное не впасть в цветаевость или цветае-
ватость от испуга, когда это все видишь впер-
вые (впрочем и ахматоватость сродни хамовато-
сти, барышень, специализирующихся на Имени, 
все равно каком. Мало их давил Виктор Топоров 
в зародыше).

На  краю времени, на  пределе вопрос не  о 
жизни и смерти, а только о жизни. Память — это 
жизнь, а жизнь — искусство забвения. Времена-

ми прорастает память, временит. Память пыта-
ется состариться, но  не может. И  тихо запол-
няет пропущенное, зазоры, разрывы и воронки 
жизни, превращая ее в бытие, житие. Так растет 
трава, трудно, но без усилий. Так же необъясни-
мо идет дождь, и пасть не может. И талая вода 
ночью без всплеска заливает впадины и ложбин-
ки прошлого, низины и господствующие высо-
ты, подымая прошедшую жизнь гораздо выше 
ординара. Обыденное, которое было «ничего 
особенного» становится особенным и  незаб-
венным в  своей неповторимости, в  печальной 
уверенности, что больше никогда никогда боль-
ше. Прощай и Навсегда. Баллада о вечереющей 
смеркающейся любви (Дульсе Мария Лойнес) 
у  каждого своя. Память слишком женственна, 
чтобы иметь мужество быть собой, она всегда 
с нами. Слезы времени и счастливые, и горькие, 
и злые на вкус соленой морской воды, особенно, 
когда ветер с моря.

По  сути каждый из  нас сам — воспомина-
ние памяти, которая не удерживает, хотя и хва-
тает за  сердце и  вся соткана из  разлук, расста-
ваний, утрат и  потерь как обещание горькой 
свободы. Память вспоминает нас, и  мы всеце-
ло ею. А поскольку память всегда одинока, она 
и  оставляет каждому единственность и  непо-
вторимость. Внезапность воспоминаний, весь 
этот «шум времени» впускаешь в  собственную 
недоступность, через восточные окна, которые 
служили, если верить М. Павичу, у  славян для 
того, чтобы впускать птиц погреться на  Илью 
Пророка. 

Не  надо стесняться отчаяния и  воспоми-
наний, проступающих в  проявителе времени. 
К  сожалению — это и  есть счастье; оно никог-
да не бывает настоящим, разве что в настоящих 
воспоминаниях, которые как припоминания 
Платона, вселяются в нас и заполняют брошен-
ные гнезда жизнью ни о чем, и ни к чему. Повто-
ряешься не  отражаясь, в  попытках запомнить, 
а  не остается ничего. Не  жалейте, вспоминая 
о  том, что не  сбылось. «Если бы…» здесь тоже 
сбывается. Жили в  сослагательном наклоне-
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нии, потому что «бы…» походит от  «быть», 
от «бысть» или еще архаичнее от «быхъ». Жили 
во  всех временах, кроме одного — единствен-
ного. Память может ошибаться, быть ложной, 
но никогда не фальшивит. Она смертельно опас-
на, и не оставляет ни одной возможности, что-
бы не  только быть даже, но  быть вообще. Она 
ведь настоящее отношение человека с  самим 
собой, настоящее, которое беспощадно, словно 
совесть, даже если эта память — наведенная 
галлюцинация, ложная. Ты здесь весь другой, 
чужой себе и это ослепительно будто ревность. 
Ядовитый, «цианистый» (Э. Чоран) язык разру-
шения бессилен выразить такое. 

Человек как огромный ледник, зарождаясь 
на  высоте, сползает, плывет в  долины. Ледник 
не просто тает, он аморфен и течет. И постепен-
но низины, становятся глубинами. А от истаяв-
шего ледника остаются каменные реки воспо-
минаний, где глыбы не имеют граней и ни один 
камень не краеугольный. Только в их неподвиж-
ности и отточенный временем формформе слы-
шится рокот, грохот памяти. Камни воспомина-
ний краеугольны внутри, в свернутом просторе 
бывшего небывавшего. Они мгновенны, даже 
если их существование длится века. Потому 
что жизнь проходит мимо и  только человеку 
предстоит вечность. Не  в бытии, а  в явлении, 
где предстоящая вечность только подробность, 
которую человек застает врасплох.

Каменные реки не  эктип, слепок, отпеча-
ток, они — письма в ответ на несуществующие, 
и  письма и  адресат которых выбыл. Письма 
к  себе. Они незыблемы. Такие письма до  сих 
пор в  деревнях хранят вместе с  похоронками 
за  образами по  очень старой памяти. Может 
поэтому единственная сейчас возможность что-
то писать — это философия дневников (которые 
отправлены до  востребования и  вскрываются 
после смерти), и  все равно не  себе, а  живым, 
или в  эпистолярном жанре, где не  пользуются 
письмовником и образцами деловой переписки. 
Черновики — вот единственное прибежище 
философии. Замедленность, хотя необдуман-

ная мгновенная скорость электронного обще-
ния уже и породила новый «жанр», нет старый 
жанр импровизации, захлебывающейся речи, 
в  боязни опоздать, не  успеть. Вот только гово-
рить большинству нечем, потому пользуются 
штампами, телетайпными сокращениями, да 
и  сказать нечего. Скорость бессмысленного 
письма превосходит скорость чтения. Интернет 
освобождает от  рутины механической памяти, 
но  заодно и  от необходимости перечитывать 
вновь и  вновь, потому что ничего нового. Он 
не виноват, он — простая копия общества и при 
иных обстоятельствах может быть другим. 
У него другая поэзия, с металлическим привку-
сом, но  поэзия. Речь — заводской шум, галде-
ние, но можно любить и это, при определенных 
навыках. Скорость и мельтешение делают про-
мельк сиюминутный и  безжалостный, лишая 
памяти. Пустота и  бессмысленность информа-
ции, кроме случаев угрозы ядерного нападения 
или стихийного бедствия. И  только из  других 
воспоминаний находит смутное ощущение, что 
ты имеешь дело не с современной электроникой, 
а  с детекторным приемником, через который 
сквозь треск и шум слушаешь эфир. Есть другая, 
не  машинная память, которая обретает объек-
тивность и  существует вне нас, детализируясь 
до «молекулярных орбиталей» — разрешенных 
энергетических состояний» образов, в которых 
ты не  отчужден от  них, но  пребываешь в  пре-
восходящем единстве, как будто весь состоишь 
из оставленного времени. Это не «заумь», кото-
рой отдавали должное опоязовцы, просто язык 
бессилен (сила языка именно в этом) выразить 
то, что остается по  ту сторону памяти, в  той 
неуловимости, которая напоминает запах двух-
сотлетней давности высохших цветов, случайно 
найденных в каком-нибудь старинном фолианте 
в запасниках вечерней библиотеки [3].

Мало найти, надо уметь чувствовать, и гото-
вые к употреблению придатки не годятся, необ-
ходимы свободные чувства, которые «непосред-
ственно в своей практике стали диалектиками», 
они непрестанно становится собой, и здесь ты 
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и есть непосредственная «связь времен», кото-
рой нет, но  она объективно идеальным обра-
зом проявляется чувством. Ведь вся музыка 
и  поэзия, и  философия, бывали такие эпохи, 
превращались в  прах, опустившись (упустив-
шись) до своего унылого бутафорского субстра-
та, распавшись на  элементы. А  ведь они вовсе 
не  воображаемые, не  фантомные, а  реальные 
— боль в  сердце, слезы на  гениальном спекта-
кле, когда понимаешь, зачем ты жил, и  не зря, 
вот ради этого: «И Шуберт на  воде, и  Моцарт 
в  птичьем гаме…» Да  не важно, что память 
перевирает и  не претендует на точность цитат. 
Память не цитирует время со ссылками и ука-
заниями источников. Тщание документирован-
ной жизни, скрепленной стиплерами трудов 
и дней в реестра, когда жизнь подменена делом 
№ с грифом, и запротоколированной биографи-
ей, должно быть сшито на  суровую, но  живую 
нитку, чтобы кто-нибудь из  этого хлама мог 
делать свои бумажные корабли и  сжигать их 
беспечально не  оглядываясь. Может быть весь 
смысл памяти в провалах и мучительном забве-
нии времени и безутешном припоминании лиц. 
Память все это держит на весу бережно в горсти 
и она определяет вес, и тяжесть, и невесомость, 
и  легкость. Но  только тогда, когда приходит 
ясное понимание, что смерть — это нормально, 
а главное обыденно, а подробности — это безу-
спешное, безутешное и  безнадежное восстание 
смирения против нее, что вызывает к  жизни 
чистую эстетику, ведь нет ни  одной причины, 
чтобы это делать. Весомость причины оставле-
на на «потом», когда обрушивается ответствен-
ность за  память, а  до этого только удивление, 
растерянность и  полное отсутствие направле-
ния, наивное ощущение свободы, еще не вопло-
щенной даже в  словах и  в них не  нуждающей-
ся. Память — совесть по отношению к другим, 
но абсолютно бессовестна и жестока к тебе, да 
и к себе.

Подробности движения, брошенные 
на  память, как ощутимая тяжесть, клонящая 
долу. Наступает время, когда наши маленькие 

победы страшнее самых грандиозных пораже-
ний. Тогда рождается желание возвращаться 
к истокам и писать, добро бы сочиняя. Не пере-
писывая жизнь набело, а по правде говоря.

Есть неодолимый соблазн подчистить, 
исправить, приукрасить, подлакировать, поме-
нять акценты. Все усилия направлены в основ-
ном на то, чтобы не сбиться с дыхания, не сфаль-
шивить. Ты ведь не документалист, а очевидец 
(хотя бы потому, что врешь как он). Память ведь 
страшна своими подробностями, но ее прихот-
ливые изгибы — раковина свернутого простран-
ства сохраняют шум внутреннего моря, хотя, 
конечно, это иллюзия — в  действительности 
это грохот мирового океана жизни, отраженной 
и заключенной завершенной(!) в неповторимой 
судьбе. А вот судьба — всецело прошлым, такая 
одушевленная необходимость, которую уже нет 
смысла боятся, она вообще не  имеет смысла. 
Жизнь начинает твориться из  ничего. Простое 
сотворение мира, которое неизбежно. И узнава-
емость. Жизнь начинает со-творяться из  всего 
отворенного/откровенного, на крови. Так быва-
ет, когда с  нетерпением молодости спешишь: 
дальше, дальше, это уже было, игнорируя ту 
самую даль, которая рождает простор, а от него 
она уходит, покидая, а тогда — когда мучитель-
но вспоминаешь. Дескать, а ну-ка, ну… дескать, 
что-то знакомое, и думаешь с предвосхититель-
ным недоверием: «Обознался?!», но вот предуга-
дываешь, что там за  поворотом, кажется, был 
колодец, сруб замшелый… и точно, он и сейчас 
есть и  сквозь слезы «за ночь вьюнок обвился 
вкруг бадьи…» тоже здесь, как и  «бабочки-
рыбочки» бурлюков с крученых со всей жаждой 
мира и міроколицы.

Вот это превращение «там» в «здесь» — ни с 
чем не сравнимое чувство в ничем несравнимое 
чувство узнавания/воспоминания до  самозаб-
вения в чистой радости, что все не «как вчера», 
не как «тогда», а все-как-всегда. Новизна обыч-
ного. Про-зрение. Поле зрения полизрения 
вызревания. Обретенное духовидение. Откро-
вение. Абсолютная полнота чувства, счастли-
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вого своей пронзительной точностью. Точнее 
не  бывает. Однако это новое чувство обещает, 
что бывает и  будет. «И жизнь помимо нашей 
воли…» (А. Тарковский)

Вот оно ожидаемое, искомое. То, что назы-
вали «свет невечерний». Ты оказываешься 
наедине с  чем-то необъяснимым и  бесконеч-
ным, откуда не возвращаются, хотя ты уже воз-
вращался из  прошлого в  нынешнее, из  детства 
и юности в сейчас. Песни без слов, потому что 
когда нет слов, остается только музыка. Ясная 
тайна сущего. Подробности не  пыль на  подо-
швах, и  не музейные раритеты, разложенные 
в пропыленном порядке, а любимые, как тайный 
голос, говорящий на утерянном языке, который 
известен тоько посвященным. Ты ими облада-
ешь. Они владеют тобой и всем твоим временем. 
То, что остается. Точность. Проточность.

Подробности, любые подробности чужой 
жизни никогда не  бывают чужими, и  дело 
не только в том, что как полагал Гете: «Подроб-
ность — Бог», но и потому, что врываясь в посто-
ронние сны, она заставляет детонировать все 
прошлое, превращая его в  настоящее будущее. 
Здесь не  бывает банальностей, не  банальней 
чем жить или умирать, здесь не властен ни суд, 
ни самосуд. Твоя свобода — только твоя свобо-
да. Передышка, перевод дыхания. И пусть книги 
пишутся долго, замедленно. Их долгота — коор-
дината времени. Сплошное ожидание прошло-
го. А  подробности и  книги о  них, как книги 
о  жизни, не  «книги мертвых». Подробность — 
«острабек», используемое египтологами обо-
значение артефактов греческого слова. Это 
раковина, а вообще то любой осколок керамики, 
сланца, камня, на котором с момента возникно-
вения письменности записывали самое важное. 
Для кого этим «самым важным» были долговые 
расписки, для кого чертежи, а некоторым мыс-
ли, сродни поэзии. Не важно, в этом прозрении 
сквозь видения в истинном свете ты понимаешь 
о чем ты был. И будешь жалеть только о том, что 
никогда не было и никогда быть не могло. Тогда 
вся жизнь вспоминается как чудо, будет вспоми-

наться — «не может быть»!
Как-то один физик, не  помню, кажется, 

Алферов, объяснял, что только невежды пола-
гают, будто дерево растет из земли, нет, на зем-
лю оно опирается, а  растет из  воздуха и  света. 
И, когда оно загорается от  молнии, то жадно 
дышит кислородом и отдает свет и тепло обрат-
но Вселенной. Так иногда наступает время вос-
пламеняться от  воспоминаний и  возвращать 
свет, царапающий ночь пылью звезд. 

И тогда гербарии слов вдруг оживают, и кни-
ги пишутся не для того, чтобы предать память, 
остановив мгновение, не  для изготовления 
приворотного зелья или эликсира молодости, 
чтобы вернуться, и  уж, конечно, не  для канце-
лярской справки, свидетельства о  рождении 
и смерти, удостоверяющей, что ты действитель-
но был, а просто так, без цели., без любви к исти-
не, потому, что это и есть та самая любовь в ее 
чистом виде, страсть как таковая. А сам ты толь-
ко подробность, та самая «скрипка на  которой 
уже не  играют» по  словам Инны Смирновой, 
но  она дышит молчанием, как воспоминанием 
о  музыке, а  она никуда не  исчезает, как пенье 
про себя. Книги пишутся повторно, даже книга 
бытия, каждый раз, оставаясь константой в без-
удержном превращении и движении. Она душа 
это движения, где Гераклитов огонь «мерами 
угасающий и  мерами возгорающийся» только 
сердцебиение, а душой этой сердцевины именно 
это, имени чему нет.

Чума современности нарушает неподвиж-
ность и  срывает все со  своих мест, вырывая 
незыблемые смыслы и  слова с  корнем. Они 
становятся бездомными. Свежесть не  восста-
навливается. Ты остаешься один на один с бес-
конечным пространством напротив, которое 
тоже ты: здесь сейчас, в  прошлом и  будущим. 
Вот она попытка уничтожения без возникнове-
ния. Вокруг вечность до  окоема. Когда отъято 
воображение, остается создавать невообрази-
мое. Открывается не  истина — простая прав-
да. Правда, очень похожая на  смерть. Все что 
перед смертью — жизнь, когда время прикипает 
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к строке, а ты втоптан в пыль и каменную крош-
ку времени, им припорошен. Время свертыва-
ется как кровь вечности. Сводишь счеты с жиз-
нью, с собой, под занавес, за занавесом.

Всё кончается, как по звонку,
На убогой театральной сцене
Дранкой вверх несут мою тоску –
Душенные лиловые сирени.

Я стою хмелён и одинок,
Будто нищий над своею шапкой,
А моя любимая со щек
Маков цвет стирает сальной тряпкой

Я искусство ваше презирал.
С чем еще мне жизнь сравнить, скажите,
Если кто-то роль мою сыграл
На вертушке роковых событий?

Где же ты, счастливый мой двойник?
Ты, видать, увел меня с собою,
Потому что здесь чужой старик
Ссорится у зеркала с судьбою.

 Арсений ТАРКОВСКИЙ
Вот это противостояние в себе тождествен-

ности. Не  классическое Я  = Я, но  сотворенное 
противостояния Я  против Я.  Дуэль. На  шести 
шагах. Через платок в  могиле. Просто так 
от  вселенской скуки. Все остальное оставлено 
и невозможно, как если бы. Как «даже». Все что 
тебе осталось — только расстояние, линза воз-
духа между отраженным и  отражением, но  вот 
этот то простор и бесконечен (приходилось мне 
как-то заглядывать между вогнутыми зеркала-
ми большого телескопа…). 

Образы вспыхивают и  гаснут, оставляя 
унылое ощущение очевидной досказанностью, 
затертой от долгого употребления до неузнавае-
мости. Трудно проверить, является ли это все-
общим явлением, или это кризис твоей навязчи-
вой индивидуальности, деревенские страдания, 
которые, распространяются на  всю вселенную, 
коею, как водится «проехал, но  нигде я  милой 
не  нашел», а  потом воротился и  «сердцу слы-

шится привет», твоя ли это исчерпанность, 
объективная как наступающая старость или 
опустошенность развития, которое больше 
не  возможно. Прошлое настигает как рок, чья 
судьба меняется ежемгновенно. Оно не опреде-
лено сбывшестью. Бесталанность эпохи реаль-
на, неизбежна до отчаяния — изменить ничего 
нельзя, равно как измениться. Ввиду тоталь-
ный бессмысленности происходящего ничего 
не  происходит. Россыпь мгновений, мельком 
запорошиваюших метафизический взгляд. 
Невозможно даже пересматривать прошлое, 
листая пожелтевшие листы. Шагреневый пере-
плет истории истлел, он и держался едва толь-
ко своей необходимостью в  настоящем, хотя 
и был обращен к нему одной плоскостью. Теперь 
единая некогда история распадается на  бук-
вы языка, которого никто не знал никогда. Это 
язык «истинной речи». Труха времен, живущих 
движением клубится образуя свеи и  заструги 
случайных направлений с  сиюминутной логи-
кой пустоты. И  как ни  странно случайности, 
которые не  тяготеют друг к  другу и  не подчи-
няются больше никаким законам, связям как 
последний вздох и  последний взгляд, на  слом, 
замерев перед пропастью, когда инерция жизни 
кончается и  начинается нарастающее воющее 
падение смерти, вдруг обретают прозрение, как 
откровение. 

Бессмысленно, а главное, бездарно хватать-
ся за  цитаты, хотя они оправданы даже если 
они подпорки (всегда можно сказать, что в них 
нуждаются, чтобы, наконец, созревшие плоды 
не поломали ветви разума, по осени). Их можно 
оправдывать в  качестве костылей, что делать, 
если обезножил. В виде протезов, когда не хва-
тает своего воображения, пользуются чужим. 
Можно уверять, как Мандельштам, что цитаты 
— «цикады», вцепившиеся в воздух и звучащие 
в унисон со временем в мареве, в полдень веч-
ности (но тот, кто повторит это, поверит этому, 
уже будет «мандельштампом»). Можно из этих 
обрывков делать коллажи, сотворять оружие, 
как Стендаль, оттачивая остроумие, пользуясь 
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цитатой как подручным предметом, из нарезан-
ных на ленты текстов плести коврики под ноги, 
пускать на  ветошь как обтирочный материал. 
Можно выпотрошенные явления фаршировать 
примерами и  цитатами как «рыбу фиш», наре-
зая борозды за неимением винила на рентгенов-
ских снимках, на  «костях» прожитых жизней. 
Можно… Можно все. Как изысканно выражался 
один преподаватель философского факультета: 
«Нет ничего, чтобы нельзя». И  в этой вседоз-
воленности, замешанной на  полном безразли-
чии и равнодушии, где роль души выполняет ее 
отсутствие корениться главное преимущество 
и  достоинство нашего безвременья. Ведь чем 
случайная свобода тождественна абсолютной 
свободе. Во-первых, она безпричинна и порож-
дена отсутствием причинно-следственных свя-
зей. Она необусловлена, а  следовательно безу-
словна. Во-вторых, она безразлична к форме, да 
и к содержанию — чистое отношение совершен-
но относительное. В десятых, не знает направле-
ния и потому — всецело извне. Внешнее без вну-
треннего. Любое явление — несущественно и в 
этом его сущность (на чем паразитирует фено-
менология, кстати, незаслуженно присвоившая 
себе это прославленное историей имя, превра-
тив его в торговую марку, в вывеску своей лавки 
древностей и  колониальных товаров). Явление 
не имеет протяженности, оно не длится. Мгно-
венно. Вневременно. Определено апофатиче-
ски, что роднит его с  божественной природой. 
Бесцельно. Ни  к чему не  стремиться Не  имеет 
страстей, подлежащих чувству и так далее, хотя 
этого «далее» нет и в помине. Все это так. Одна-
ко есть «действительность — жизнь о  жизни» 
(Шкловский) При этом философия уже вне жиз-
ни и признаков оной не подает. Ведь все едино 
отсутствием единства, распадом. 

Именно этим объясняется тяготение к дис-
кретности, попытка впустить воздух, между 
абзацами, между предложениями, между сло-
вами. (Только то, что раньше было высажи-
ванием оконных рам, выставлением окон 
по  весне, сейчас становится надувательством, 

вдуванием воздуха, уже выдышанного в  наду-
вшиеся шарообразные произведения, не  толь-
ко книг но  и  любых (У М.  Кантора еще ради-
кальнее «Продавцы вакуума».) От Романтиков, 
Ницше, вплоть до  Шкловского, Олеши, Обе-
риутов, какой-нибудь Башкирцевой или Лили 
Брик, (а  хоть бы и  Венечки Ерофеева или еще 
смешнее Пелевина вплоть до  самой низко-
пробной безвкусицы, какую бы сумму имен 
не  назвал) властно вторгается дневниковая 
одновременность однодневности, но  листая 
ее в  последовательности эта стробоскопич-
ность книги начинает подчиняться законам 
монтажа, обретая кинематографичность, того 
самого монтажа, которое кино позаимство-
вала у  старших видов искусства, научившись 
композиции у  музыки, живописи, архитекту-
ры и  побираясь по  барахолкам. Разница этого 
кадрированного движения в  том, что пленка 
засвечена. И  все происходит на  стыке, когда 
сквозь разъятость и  несклеенность в  разрыве 
проступает то, что эта пленка пытается застить. 
(А побочной темой становятся строки распада-
ющиеся на буквы, не связанные даже обложкой, 
не  склеенные. «Буква как таковая» /Крученых 
и Хлебников/ и ни одна ни гласная, ни соглас-
ная. Их метет ветер эпохи складывая в случай-
ные скучные слова… «Да в  дорожной яме, // 
В дряни, в лоскутах,// Буквы муравьями тлеют 
на листах…» /Э. Багрицкий/.) Все тонет в откро-
вении, вскрывающем вены вселенной. Поэтому 
все дело в едва уловимой интонации, когда абсо-
лютный слух чувствует, страдая невыносимую 
фальшь движения и  всякое откровение есть 
прежде всего отречение, отрешенность и отказ 
от  себя, поскольку «я» — превращенная, воз-
вратная форма и единственный способ обрести 
свободу, отказаться от личности (Я давно заво-
рожено не  могу забыть биографию Шеллинга, 
отнюдь не  из желания следовать его доктри-
не. Ученические представления о  якобы семи 
периодах его философии не  годятся даже для 
нужд пропедевтики. Всю жизнь он писал одну 
книгу, вернее, жил одной жизнью. И  пришел 
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к  откровению, только исчерпав свои возмож-
ности, то есть не вследствие старческого мараз-
ма, не по причине, нет «причина» здесь не при 
чем, — по сути необусловленной каузальности. 
То есть откровение не причинено, к нему прий-
ти нельзя, но оно внезапно и вдруг, как случай-
ная свобода, когда видение видит себя. Всецело, 
целиком, как все. Распахиваются не глаза. Ведь 
всю жизнь пялился и был слеп, а распахивает-
ся бесконечность. Ты видишь все во  всем как 
сущее настоящее, но  взамен отымается голос. 
Абсолютный свет. Музыка как таковая, которая 
трагична по  существу. Это откровение на  гра-
ни жизни и смерти, когда они замирают на миг, 
на  то самое мгновение, которое открылось 
тобой в своих чистых и безотносительных сущ-
ностях, не  связанные временем друг с  другом. 
В этом молчании любая, не только шеллингиан-
ская, — любая, того же Герцена, — вся бывшая 
настоящая, возможная и невозможная филосо-
фия немеет и выглядит в своих потугах жалко, 
философия беспомощна, но  не жизнь. Жизнь 
оправдана в  своей напрасности и  безнадежно-
сти, даже когда в  сердце безмолвные ледяные 
поля, и вместо души — ее отсутствие). Явление 
вопреки и  благодаря этой тотальной отрица-
тельности обретает ничто, которое буквально, 
невероятно. Оно обладает всеми возможностя-
ми, все равно какими, кроме одной быть собой, 
хотя все время остается собой в одной и той же 
определенности. Все равно идти или оставать-
ся. Один пассаж чего стоит «Обстоятельства 
заставляют меня, воспользовавшись случаем, 
сказать о  себе, однако я  далек от  тщеславного 
самопрославления. Человек, который сделал 
свое для философии, счел уместным предоста-
вить свободу действий другим и  дать им воз-
можность испытать себя, который уйдя со сце-
ны, молчаливо сносил всякий приговор и  не 
нарушал этого молчания даже тогда, когда это 
давало злоупотреблению и  даже историческо-
му извращению исторического развития новой 
философии, который располагая не  какими-то 
пустыми, а  искренне желанными, долгождан-

ными, действительными открытиями подлин-
ной философии, расширяющей сегодняшние 
границы человеческого сознания, спокойно 
позволяет говорить «с ним покончено» и кото-
рый прерывает это полное и всецелое молчание 
только тогда, когда его призывает к этому несо-
мненный долг; когда ему становится совершен-
но ясно, что настало время сказать свое реши-
тельное слово, — такой человек, милостивые 
государи, наверное, показал, что он способен 
на самоотвержение, что он не страдает опромет-
чивым самомнением и что для него есть нечто 
важнее мимолетного суждения и  скоротечной, 
легко достижимой славы» [VII]. Это ритуальное 
самоубийство, человека, исчерпавшие свои воз-
можности, хотя несколькими страницами позже 
он говорил, что время частных занятий фило-
софией прошло, наступает время всеобщности. 
Скорость и плотность стоп-кадров-книг нарас-
тало с каждым днем и они похожи одна на дру-
гую, что вместо универсальности они стали 
демонстрировать абстрактную унифицирован-
ность. И даже в этом анонимном, безымянном 
движении есть свои прозрения. Это, как утрата 
дифференциации в искусстве. Искусство синте-
зируется, происходит по ту сторону движения. 
Так вначале, предположим в  музыке, учишься 
различать, развивая слух одно произведение 
от другого, одно исполнение от иного. Вызывает 
раздражение плохие музыканты, ну и так далее, 
но  потом, остается музыка вообще, когда все 
равно, кто сочиняет, исполняет — чистое дви-
жение и даже при полном отсутствие звука (нет 
не Кейдж, но подай карандашик ментоловый…), 
без партитуры, в  абсолютном молчании, когда 
все чувства сливаются в одно, когда как писал 
Аристотель «страдательное ощущение» уравно-
вешивается, приходит в тождество с впечатле-
нием, а  чувства превращаются в  одно единое, 
как различные формы, оттенки одного и  того 
же, чего он уже предположить не мог, хотя явно 
в  этом направлении двигался. Не  случайно он 
говорил, что слух и  взгляд разные, но  основа 
у них одна.
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 Универсальность в  основании сущности 
человека сменяет однозначность абстрактной 
всеобщности (процесс обоюдный, если посмо-
треть пристально, хотя от единичности заклю-
читься к всеобщности невозможно и эта невоз-
можность в качестве отсутствующего основания 
создает видимость частного эстетизма, одалжи-
вающего «что» у вывихнутой из времени вещи. 
Заключенный в бесконечность эгоизм. Нудежь. 
«Что» — это не  то и  не это, а  и то и  это, как 
не-иное ни-что, по правде ни то и ни это, ни то 
ни  сё). Всеобщность подменяется однознач-
ной общезначимостью, унифицированностью, 
одиозной, предзаданной идеологически пра-
вильной нормой поведения, да еще подменен-
ной долгом и господствующей моралью. Такого 
душного однодушия не  было в  истории никог-
да. (Трагедия, она, конечно высокая, но  козел, 
как водится душной… и  относится к  истории 
по известному принципу «введи козла, выведи 
козла» не  хочется) Человек всецело овнешнен, 
вывернут на  изнанку и  загнан абстрактным 
отрицанием в  собственную индивидность (она 
же инвалидность, рознящаяся по  степеням), 
в  протухшую, задохнувшуюся «собственность 
единственного», в  самость единственно воз-
можного, но невозможного действительно. Оди-
ночество не уникально. Глаукома чистого созер-
цания, когда зрачок высыхает и  опорожняется 
напрочь, уставясь в «обратно». Нечем созерцать 
и  нечего. При всей болтливости в  нынешней 
философии — тягостное молчание. Исполняю-
щие поденную работу, служащие на должностях 
философов (что-то вроде уборщиков, менедже-
ров по гигиене) не решаются забастовать (жить 
то надо). Психологи занимаются бак-посевом, 
с  целью насадить болезнь, чтобы быть «при 
делах», занимаясь оправданием существую-
щего, дабы заниматься и впредь «лохотроном» 
(за  всю свою уже достаточно долгую жизнь, 
вынужденно пребывая в этих кругах я не встре-
чал ни одного истово верующего попа и ни одно-
го не знающего, что он гонит халтуру психолога; 
спрос рождает предложение, но спрос надо под-

держивать, чтобы от этого предложения нельзя 
было отказаться. А то! Дураков нет!) Философы 
почти поголовно опродьюсерелись. Акцию непо-
виновения вместо них осуществляет сама фило-
софия, отказываясь быть, брезгуя. 

При всей убогости современной (язык 
не  поворачивается) «мысли», великий отказ 
от  мышления производит грандиозное впечат-
ление тяжелой огромной, ничего не обещающей 
безвоздушной тишиной, в которой захлебывает-
ся речь, тонет искусство и все сметается безмер-
ной тоской о  не бывавшем. Бывшее протухло 
и дурно пахнет.

Искусство вслед за  философией сбрасыва-
ет собственные пределы, преодолевая «было» 
и  устремляется в  неопределенность, на  ней-
тральные полосы культур, где никакой раз-
ницы нет не  только между видами искусства, 
но и между наукой, философией, и. т. д. Разница 
— уже самоцель. Поскольку в  этой единствен-
ности, в тотальном одиночестве все равно, как 
«все едино». 

Однако это не  преодоление, а  отступление 
в  ненаглядную наглядную конкретность прой-
денного или, что то же самое, в  абстракцию 
существования, безуспешная попытка втис-
нуться в утраченное «очарование бытия», в его 
уникальную неповторимость. То  есть, задача 
сделать его повторяемым и  воспроизводимым, 
не смотря ни на что. Да и смотреть то не на что. 
Обрести безусловное, как самодостаточность. 
Отсюда подспудное и навязчивое желание выч-
ленить квинтэссенцию того же искусства или 
философии в «чистом» виде. При этом «чисто-
ту» видят в  промышленной «дистилляции», 
возгонке истории философии и  искусства 
в некую самостоятельную сущность, ошибочно 
полагая, что полученный самогон, чача, граппа 
есть абсолютная чистая сущность вина. Стои-
мость еще не  Все. Превращенная форма дей-
ствительно становится абсолютной. Свою роль 
сивухи такой заменитель философии, искус-
ства и  прочих «проявлений духа», превращен-
ных в  чистую идеологию выполняет отменно, 
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напрочь отшибая способность и  фантазии, 
и воображения, и вообще элементарной рефлек-
сии, оставляемых за  «ненадобностью». Впору 
вроде знаменитого Иван Григорьевича Прыжо-
ва писать «История кабаков в  России в  связи 
с историей русского народа», но если о филосо-
фии то лучше «Нищие и святая Русь». Надо ли 
напоминать, что по  древнегреческому обычаю 
большой грех лить вино в воду, надо бы воду раз-
бавлять вином. А нынче чистая вода и то благо. 
Так что будем лить воду.

Вся продуктивная способность воображе-
ния направлена на  то, чтобы не  воображать 
вовсе. Здесь нет даже воображаемой свободы, 
красоты, чувств. Великий отказ от  действи-
тельного, возможного и  невозможного разом. 
Шантаж философии и  философией. Обещани-
ем не быть. Не трансцендирование, не переход 
— транскреации в духе Лейбница. Нужда в пре-
деле, где предел как предел (передел) желаний, 
балансирование в  ожидании хоть чего ни  будь 
с  искусственным пессимизмом, сбываемом 
выгодно по сходной цене. Искусство, да и фило-
софия — что-то вроде «нужника на  Рубиконе» 
(Пятигорский) и как заметила одна остроумная 
студентка даже без окошечка-сердечка. Как бы 
ни  стремилось современное искусство к  себе, 
как бы не бежало утилитарности, оно насквозь 
утилитарно, продажно, скупердяйно и  прино-
равливается ко  времени и  становится времен-
ным по  сути, так же как философия преврати-
лась в абсолютную идеологию, ввиду отсутствия 
идеи и тем перестала быть вовсе. 

Само искусство и  философия ограничива-
ются утверждением бесспорных истин, защи-
щая существующее положение вещей, и  даже 
простым отрицанием, делает отрицаемое зна-
чительным, признавая этим право на существо-
вание того, что уже давно не существует. В этом 
и  проявляется фронезис, на  который смутно 
уповает философия, намекая на  еще не  утра-
ченную практическую сметку, рассудочность, 
проникновенность и  некое мифическое совер-
шенство, которое, правда, может иметь смысл 

не  интеллектуальной мудрости, но  дыхания 
мысли о том, что никогда не сбывается. Имен-
но потому «фронезис» в любом своем туманном 
и  неопределенном, но  многочисленном значе-
нии, от Гомера, Протагора, Платона, Аристотеля 
и  дальше не  имеет множественного числа. Он 
один-единственный, осторожный и  осмотри-
тельный в отличие от философии. Она едва ли 
не  впервые столкнулась с  собственной невоз-
можностью и  обреченность. Устала от  самой 
себя. Единственное ее достояние, там, где она 
есть, лицезреть истину. Не только созерцать, но и 
командовать собственным расстрелом, отказав-
шись от  повязки на  глазах. Эстетика, по  ана-
логии, заключается в  том, чтобы попросить 
в  последнем желании по-латиноамерикански 
сигару из черного табака и позвать «марьячос» 
сыграть банальнейшую хабанеру «Голубку» 
Иридье, которая с этих пор приобретет необхо-
димый трагизм, дающий бессмертие. Здесь про-
ходит в мгновении вся печальная история фило-
софии, но  как факт биографии каждого, хотя 
бы потому, что мое знание приобретено ценой 
жизни и  несоразмерных усилий. С  искусством 
та же картина: грандиозные усилия при мизер-
ности и  даже убогости воплощения, впрочем 
и нищете восприятия, которое вывернуто наи-
знанку и  в своей отрицательности уже сплош-
ное неприятие в  равнодушной всеядности. Ну 
не стоят достижения эти человеческих жизней, 
хотя к стоимости и не имеют никакого отноше-
ния. Вообще эти покушения на самость истины, 
попытка ее дрессуры оскорбительна. Современ-
ное только потому, что оно есть и наглеет, еще 
не означает истинное, так же как существующее 
— еще не  современное, хотя и  может соответ-
ствовать, буквально следовать точному опреде-
лению И. Кантом суждению вкуса — «надо лишь 
доказать для способности суждения вообще 
общезначимость единичного суждения, которое 
может выражать субъективную целесообраз-
ность эмпирического представления о  форме 
предмета» даже не  ссылаюсь, только с  одной 
стороны производят то уже не предмет, а имен-
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но это единичное суждение как общезначимое 
и главное, его общеобязательность доказывают 
насильно и средствами вполне эмпирическими 
и не соразмерными.

В эпоху так называемых переходных перио-
дов, когда происходит перерыв постепенности, 
пусть он даже длится века, — любая форма слу-
чайна и  отпадает от  чистой сущности движе-
ния, обосабливаясь как прошлая. Отработанная 
отпавшая ипостась времени. Конечно никакого 
«высшего» и «низшего» в бесконечности и веч-
ности нет. Любое время относительно в  своей 
последовательности, непоследовательности 
и  одновременности, как формы ничто. Одна-
ко, в случае если некая отработанная или про-
сто превращенная форма (хотя все формы, коль 
скоро они формы являются превращенными, 
возвращаясь на круги своя в бесконечном само-
воспроизведении) тона становится возвратная 
форма, то есть та, которая не может снять свою 
определенность и уйти в основание, как разре-
шение потенциальной и  актуальной бесконеч-
ности. Она вступает в  антагонизм, мало того, 
что внешне определенный, но еще и случайный. 
Все против всех. Времена, любые, не  только 
прошлое настоящее и  будущее, но  все, замы-
каются отсутствием связей. Их  противоречия 
случайны, произвольны, слепы. Внешние и вну-
тренние границы дробятся до  бесконечности, 
смешиваясь, и  тщетно пытаясь восстановить 
порядок хаоса. Причем тщетность как самоцель. 
Отражение отделяется от  отражаемого и  отра-
жающего с  отражающимся. Возвратная форма 
не  может сняться и  исчезнуть, она бессмертна 
как раковая клетка, не может измениться и уме-
реть. Это негация как таковая, без второго отри-
цания (хотя, когда говорят о законе «отрицания 
отрицания» мало кто осознает, что нет никаких 
двух отрицаний, что отрицание — это процесс 
и  так называемое «первое отрицание» оно же 
и второе, как «не-иное», как то же самое отри-
цание, своей определенностью, как некое нечто 
снимающее себя. Огрубляя, когда снятие все 
же происходит, как некое восходящее развитие, 

то свобода являясь снятой необходимостью 
в предметном выражении как разрешение про-
тиворечия пространства и времени в свободном 
времени стремиться уйти в  основание преодо-
лев и  свободу и  время, превратившись из  ино-
бытия в  простое качество, в  атрибут и  преди-
кат человеческой жизни. Но при этом оставляя 
некий иррациональный остаток развития (реа-
лизовывая, создавая и делая действительностью 
одну возможность отрицается бесконечность 
минус один возможностей, которые ведь тоже 
отказываются от  нас. Об  этом когда-то писал 
Игорь Ильин, столь любимый Мих. Лифшицем. 
Кроме того, нет трех законов диалектики — это 
единый закон даже не в трех ипостасях. Отри-
цание отрицания, оно же и есть единство борь-
бы противоположностей, и переход количества 
в качество, кстати, и никаких обратно, что ясно 
видимо только прошедшим школу В. А. Босенко, 
хотя это элементарно. Все это единое всеобщее 
развитие, впрочем всеобщность его относитель-
на, до  тех пор, пока развивается. Законы диа-
лектики в  свитии не  «работают», да и  простой 
здравый смысл становится абсурдным). Эта 
нисходящая ветвь ниспадает в произволе распа-
да к случайной свободе, смысл которой в неуто-
ленной жажде небытия, в стремлении к послед-
ней единичности, которой она не  достигает. 
Здесь властвует уже не  «бытие-возможность», 
а  невозможность, и  что парадоксально, невоз-
можность небытия. Это свертывающее, скуко-
живающееся пространство имеет ряд стран-
ных особенностей. Если в  восходящей ветви 
(условно будем так это называть) стремление 
к исчезновению свободы, времени, вообще всех 
форм в едином и в основании предполагает тра-
гедию и  чистую эстетику, вне всякого заранее 
положенного масштаба и  условий. Причинно-
следственные исчезают и  чувства развиваются 
в единое, что не обособляется в самодроблении 
на все ведомые формы развития, то в «ниходя-
щей» напротив, происходит перевертывание, 
когда ни  актуальной, ни  потенциальной бес-
конечности (не двух бесконечностей, а  одной 
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единой) не  достигается ввиду отсутствия 
прагматического интереса, происходит отказ 
от  необходимости и  свободы, — достаточно 
одной внешней необходимости. Роль которой 
с  точки зрения индивида выполняет случай-
ность, так ему кажется, но объективно это дик-
тат обстоятельств. Человек усреднен. Здесь уже 
не  универсальность его сущности, но  ролевая 
функция явления, унифицированная обще-
ством потребления. В первом разе — трансцен-
дентальная эстетика решает последнее проти-
воречие диалектики, наконец выполняющей 
свое обещание умереть, поскольку «все, что воз-
никает заслуживает гибели», «бессмертна одна 
смерть», то есть проблемы истины добра и кра-
соты, пространства и  времени, и  вообще всего 
сущего сводятся к  грандиозной битве между 
красотой и прекрасным. Во втором случае, если 
развития не доразвилось до развития развития, 
на лицо даже не комедия, а непристойный бала-
ган не  менее трансцендентальной психологии, 
тщетно пытающейся систематизировать слу-
чайности как «коммуникации» и типологизиро-
вать трупы, оставившие позади себя тенденцию. 
(Сложность невероятное в том, что если разви-
тие искусственно прервано, то не  то страшно, 
что наступает всеобщее одичание и  гниет тело 
культуры и  цивилизации, но  иррациональным 
становится то, что не сбылось, само порожден-
ное свободное время, то пространство сколько 
осталось до абсолютного в своем роде воплоще-
ния. Образ, любой становится безобразным и не 
в  том, смысле о  котором говорил А.  С. Канар-
ский, а  в агрессивном, покушающемся на  кра-
соту как таковую, уничтожающего способность 
к развитию на корню. Разгребать это с ученым 
видом врагу не  пожелаю. Задача столь же бес-
конечная, сколь тупая. Еще юный Шеллинг 
говорил, что когда необходимость проявляется 
в  качестве объекта, а  свобода в  качестве субъ-
екта то это трагедия, если же свобода или раз-
личие является объектом, а необходимость или 
тождество субъектом, то это переворачивание 
строго необходимого отношения является зако-

ном комедии. Единственный вопрос, почему же 
так не  смешно. Не  хватает не  только дыхания, 
но даже злости.)

Правда, стоит помнить, что во  времена 
Шеллинга и  вообще немецкой классики необ-
ходимость соответствовала природе, а  свобо-
да была «свободой от», поэтому свобода могла 
выступать как судьба. (Или причиной, условием 
и  способом бытия, но  потом, после времени.) 
Когда же свобода становится необходимостью, 
а  необходимость случайной или свободной, то 
они вполне могут терять определенность. Даже 
если случайную свободу рассматривать как 
великий отказ от свободы, как торжество про-
извола, то и  тогда необходимо, чтобы свобода 
была, а то от чего же отказываться? Отречение 
же от  необходимости сколь «не верни пику» 
свободы не прибавитё. «Век воли не видать».

В большинстве случае страх перед свободой 
как Судьбой, Роком, Фатумом зачастую при-
нимают за  действительность самой свободы, 
настоящей свободы, которая не сводится к пра-
ву, собственности и тотальному террору самой 
свободы, буде она обретет реальность и  даже 
тотальность. 

Восходящая трансцендентальная эстетика 
и  не менее интенсивно нисходящая трансцен-
дентальная психология, уже превратившая-
ся в  какую-то психопатологию, или попросту 
в  психопатию, психопатагонию, психопатотео-
гонию, производящую промышленным спосо-
бом навязчивые галлюцинации (до идей не под-
няться они не  успевают образовываться, здесь 
довольствуются либо произвольными отходами 
производства либо узаконенными штампами), 
как ни странно не два, а один предел, являющий 
одну реторту, тигель, где выращивается что-
то человекообразное, гомункулусов, геккубов 
и  суккубов в  бульоне кипящих времен. Здесь 
и  по крайней мере сейчас решается проблема 
времени в  его высшей (она же низшая) точке. 
«Эта высшая точка находится, следовательно, 
там, где вскрывается общая противополож-
ность свободы и  необходимости, притом так, 
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что необходимость попадает в  субъект, а  сво-
бода — в объект», — пишет Шеллинг, хотя речь 
по существу идет о том, чтобы снять субъектно-
объектные отношения и уничтожить саморазо-
рванность земной основы, и  дальше: «Несо-
мненно, поскольку необходимость по  своей 
природе объективна, постольку необходимость 
в  субъекте может лишь претендовать на  объ-
ективность, может быть лишь заимствованной 
и  лишь притворной абсолютностью, которую 
посрамляет необходимость в  образе внешне-
го различия. Как, с  одной стороны, свобода 
и  особенное притворяются необходимостью 
и  общностью, так, с  другой стороны, необхо-
димость принимает видимость свободы и уни-
чтожает мнимую закономерность маскируясь 
отсутствием закономерности, по  существу 
не  действуя с  необходимой последовательно-
стью. Необходимо, чтобы особенное уничтожа-
лось там, где оно, желая стать необходимостью, 
облекается в  закон объективности; поскольку 
в  комедии получает свое выражение высшая 
судьба. И таким образом комедия превращается 
в высшую трагедию; однако судьба проявляется 
именно потому, что она сама облекается в при-
роду, противоположную своей, проявляется как 
бодрящая облике, только как ирония, но не как 
рок необходимости» [VIII]. 

Это частично объясняет, а  может и  слабо 
оправдывает невольное тяготение к романтизму 
на всякий случай, с присущим ему жестокостью 
и слезливой сентиментальностью, сдобренному 
усиленно культивируемой обязательной иро-
нией. Как знать. Наглядность, которая видится 
во  всем, вплоть до  примитивизации и  упро-
щения донельзя, все же не  интеллигибельное 
созерцание, не говоря уже о деятельности. Она 
не очевидна. Это прежде всего наглядность пре-
тензии, субъективная абсолютность не  имею-
щая ни  оснований, оправданной произволом 
выдаваемым за свободу, что особенно как устой-
чивый запашок преследует современное не ска-
жу искусство вообще интеллектуальное про-
странство, пытающееся застигнуть врасплох, 

подменив своей затхлой спертой атмосферой 
жизнь, которая прочем тоже протухла. Если бы 
это был только комедия, то она не имея истории, 
создавала бы свою мифологию и свою трагедию 
в эпическом размахе, когда нет деления на жан-
ры, нет ни  комедии. Ни  трагедии. Ни  драмы, 
но  ныне приходится довольствоваться паро-
дией на… на что? На жизнь? На бытие? Имита-
ция имитации. Комедия не  смешна. Трагедия 
не  трагична. Жизнь безжизненна. Искусство 
бесстрастно. Зато пристрастна смерть. Читать 
это просто скучно, писать еще скучнее. Общее 
слабоумие эпохи делает невозможным любое 
проявление человеческих чувств, удушенных 
обладанием и присвоением. А те чувства, кото-
рые по  недосмотру остались, оборачивают-
ся против человека, беззащитного перед ним. 
И  не только потому, что они в  этом находят 
свое жизненное пространство, питаясь кровью 
и  похищая дыхание. Их  унижающая сила не  в 
том, что они ниоткуда и ни к чему, а в том, что 
они как сущностные силы, вместе с волей хотят 
умереть, уничтожив чувствующего, как един-
ственного, кто чувствует. От  них нельзя отка-
заться, невозможно, поскольку они не внешним 
образом, не  отгрызешь как конечность, опав-
шую в  капкан. Ведь чувства уже превратились 
в нечто единое, по крайней мере, здесь не в орга-
нах чувств суть, а  в том, что органами чувств 
стали сами чувства. Чувствуют и  слышат уже 
не  музыку, а  музыкой, не  философию, а  фило-
софией, не живопись, а живописью и чувствуют 
и  видят, осязают не  нервными окончаниями, 
не  всей кожей, а  всем существом. Что делать 
человеку в  тусклом мире, где tutti quanti цве-
ты рассматривают как «половые органы расте-
ний», мед не нектаром, а сорок раз отрыгнутой 
и  потребленной пчелой дрянью, «влюбленное 
в нас вино» — воспринимают как экскременты 
бактерий, музыка представляется длиной вол-
ны и  подменяется математическим аппаратом 
в лучшем случае, а любовь, «целый мир в глазах 
моей любимой был / И  вот внезапно распле-
скался. / Мир вовне, он больше необъятен…» 
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объясняется деятельностью желез внутренней 
секреции или «основным инстинктом», где 
любят за хорошие анализы или делают любовь 
за деньги, да и чувства сводятся к реакции раз-
дражителю, теории рефлексов, возбуждению/
торможению (да еще понятого современными 
вьюношами в духе рекламы «Не тормози! Сни-
керсни!») чего не позволяла себе уже собака ака-
демика Павлова. (У которой, впрочем, научи-
лись пускать слюни при виде кормушки.) Когда 
читаешь современных литераторов, слышишь 
их речи или откровения любых иных душеве-
дов и  душелюбов, независимо представители 
ли духовенства или художественной богемы, 
поражаешься убогости мышления, если тако-
вое можно оным назвать. (Правда и  прежде 
на  метров находил псих, позволявший, напри-
мер, Салтыкову-Щедрину и  Льву Николаеви-
чу Толстому, не  к ночи буде помянут, который 
не  стеснялся приписывать себе сомнительные 
мысли первого, пренебрежительно отзываться 
о поэзии, дескать, что за странная блажь ходить 
по веревке строк, прихрамывая на каждом слоге, 
приседая на рифме). И составлять черные спи-
ски, произведений, подлежащих уничтожению. 
Не без того. И не думаю, что только для эпата-
жа, али красного словца. Что и говорить, грубый 
был мужик. Да и вообще, посмотришь с холод-
ным вниманьем вокруг… На  ту же историю 
и  холодным потом покроешься. Однако, одно 
дело тотальное невежество, потому, что иначе 
и  быть не  могло, а  другое не  менее тотальное, 
возведенное в  абсолют, когда не  только может, 
но  и должно быть иначе, и  самое интересное, 
что уже было. Когда сознательно отказываются 
от Истины, Добра и Красоты и от имени истины 
требуют высшей меры [4].

Особенно страшно, когда понимаешь, что 
это общее скудоумие носит необходимый, 
непреложный и  репрессивный характер и  ты 
сам, несмотря на  все сопротивление, обречен. 
Не будет великих, захватывающих идей, не воз-
можны гениальные произведения, несмотря 
на все усилия. «Жил я в безумное время и общей 

судьбы не  избегнул, стал неразумным и  сам, 
как повелело оно». В  этом весь не  ужас време-
ни. И  он не  в том, что болтаемся мы в  бездне, 
а  где-то в  каких-нибудь полутора миллиардах 
световых лет сталкиваются галактики, а в мил-
лионе световых лет звезда пожирает планету, да 
и черные дыры пошаливают. Страшна обыден-
ность происходящего самоуничтожения. Конеч-
но, можно успокаивать себя байками в  стиле 
какого-нибудь Севы Новгородцева, запуская 
«дезу», а вот был еще случай, нашли переписку 
на  глиняных табличках клинописью, где два 
ученых халдея друг другу жалуются на  упа-
док нравов и  что нынешняя молодежь клино-
пись не знает. Безграмотна поголовно, а пишет 
на тарабарском «древнегреческом» языке некра-
сивыми закорючками. И делать вывод, что так 
было всегда, радуйтесь, что за  ересь — на  кол 
не сажают, не сжигают и никому до вас дела нет. 
Так что мы живем в лучшем из миров. 

Когда-то Брехт сказал: «Современные худож-
ники расписывают своими натюрмортами 
переборки тонущих кораблей», очертив извест-
ный драматизм эпохи. Нынешние художники 
и  философы расписывают стены станционных 
сортиров, в ожидании поезда, который никогда 
не придет. И это возведено в норму. Без подлости 
и предательства нет интриги. «Пакт с низостью» 
(Адорно) против человеческого, заключен-
ный искусством и  философией, которая давно 
уже «мистагогия», закончился разделом мира 
на  кладбищенские участки, где мертвым хоро-
нить своих мертвецов, но  живьем, призванных 
«объяснять философов», препарируя чувство 
в «эстетическом опыте» тления, растления даже 
тупой вещи и ощущения, коль скоро с чувства-
ми покончено к  вящей радости избавленного 
от необходимости чувствовать случайного обы-
вателя. Философия упразднена, как и  просто 
мышление и здравый смысл, достаточно просто 
ее «ускоренных технологий», да и то направлен-
ных на уничтожение оной.

Дух сводится (своится, прививается) к издерж-
кам производства, заполняя лакуны и  каверны 



56

2010, випуск сьомийСУЧАСНе МИСТеЦТВО

непосредственной практики, всецело отдален 
в  «нетость». Он не  только «не то, что…» Он — 
«даже если бы»… И  Дух не  воодушевлен, он 
вообще не  одушевлен, всем своим существом 
подчеркивая, что при желании можно обойтись 
и  без него, потому что он превышает потреб-
ность в  необходимом, сиюминутном, нужном. 
Он не  по нужде. Он не  свободен — случаен. 
Можно ли высказать истину о неистинном? Если 
очень хочется. Этим и живет. «Сейчас не хотят 
правды, хотят аплодисментов», и  они звучат. 
По команде устроителей шоу. 

Дух не  переживает, потому что не  пережил 
собственную принудительную бездуховность 
или что то же самое декларируемую, должную 
духовитую духовность. В  духучете, с  двой-
ной, итальянской бухгалтерией. Дебет-кредит. 
На место Духа пришло его отсутствие, которое 
более действительно, чем он сам. Определен-
ное ничто, как овеществленная бесконечность. 
Поэтому пустопорожняя болтовня имеет исто-
рическое оправдание и  является необходимой. 
В том, чтобы быть ни о чем — предназначение 
и  смысл и  даже апология современного щебе-
тания, по  привычке, считающегося философи-
ей, настольной книгой которой должен быть 
шедевр: «Бальзамирование и  реставрация тру-
пов: Руководство» [X].

А между тем, даже если бы все было иначе, то 
одной из  загадочных проблем является «неод-
нородность развития», которая наблюдается 
не только в случае разрешения в свободе, «после 
того, когда она стала непосредственным осно-
ванием и  пространством человеческого разви-
тия», но  и в  непосредственном нынешнем слу-
чайном, попятном «свитии», когда невозможная 
свобода подменяется автономией, где отсут-
ствие свободы, автократично. («Бюрократия 
свободы», какое название для книги! Не  надо 
суетиться, Гегель ее уже написал, только назы-
вается она «Философия права».) Как уже гово-
рилось. Восходящая ветвь разрешается в транс-
цендентальной эстетике, снимая противоречие 
прекрасного и  чувства. Нисходящая подыхает 

в не менее трансцендентальной психологии, как 
тот же процесс, распадаясь на  частные эстети-
ки, смехотворные, вроде «эстетики ногтей», 
эстетики «парикмахерского дела», «эстетики 
кухонь», «эстетики философии» (бува й таке), 
все — «найденные объекты». Все из  так назы-
ваемой жизни. И в том и в другом разе, мы зна-
ем вечность не с начала. И речь идет не о жиз-
ни и смерти, а о «Flammentod» (Стефан Георге). 
В нынешнем даже смерть опошлена. Пошлость 
и  хамство, ну еще холуйство — три координа-
ты эпохи. Генрих Густавович Нейгауз, отвечая 
на  вопрос учеников «что такое пошлость?», 
сказал: «Пошлость нечто вроде религии, толь-
ко гораздо сильнее». По  сути, речь идет о  том, 
чтобы избавиться от  пошлости любой ценой, 
даже ценой собственной жизни. Такая малость. 
«Поэтому совершено безразлично, что предпри-
мет само по себе сознание», если оно достигла 
предела, утратив человечески-чувственную 
деятельность, даже не  приходя в  себя. И  нече-
го причитать, как в американских сериалах про 
лекарей: «Мы теряем, ее теряем…», когда поте-
ряли себя. И  самое смешное, что это не  траге-
дия. Как писал не любимый мною И. Губерман 
в своих сортирных виршах:

К нам хлынуло мутной волной
обилие планов и мыслей
тюрьма остается тюрьмой,
но стало сидеть живописней.

Это пожизненное.
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1. Обычно я  не люблю повторяться. Возможно, некоторые пассажи могут пока-
заться странно знакомыми, уже виденными. Сделано это сознательно, хотя я  мог 
бы и  промолчать, «тактично не  заметив» самоцитирования. Вызван такой ход 
любопытством, как поведет та или иная идея (слишком сильно сказано), просто 
фрагмент, написанный по другому поводу и с другим чувством в агрессивной среде. 
Так что не корысти ради, а токмо… Это своего рода модель раскавыченного, лишенного 
условности прошлого, сплошь симво-личного. Так что повтор не  от бедности — 
от избытка. Авторская копия — свидетельство, что сказанное/сделанное не случайно, 
и  ты можешь это воспроизвести/доказать, не  прибегая к  плагиату у  самого себя. 
Плагиат, называй его хоть пост-модерном, есть плагиат, однако в  отношении идеи 
он невозможен, только по  форме. Не  буду говорить о  Вильяме нашем Шекспире или 
любимым мною Бахе, который запросто обносил Вивальди и  прочих, главное — 
искусство фуги. Михаэль Гайдн тоже был источником вдохновения для Моцарта, так что 
37 симфония заимствована с восторгом целиком, и «Реквием» во многом, да и язык мы 
не сочиняем, а пользуемся «полуфабрикатом», как его возможность. Красоту идеи надо 
почувствовать, а она переживается и становится тобой, не своей, когда ты ее не можешь 
пережить. не  превратившись в  нее неповторимо, неповторно в  непосредственном 
действии. Идея «вновь и вновь», а не «старо как мир», будто чувство — всегда и никогда. 
Случилось как-то писать предисловие к  книге воспоминаний-рассказов, созданных 
«для близких и о близких» Инны Смирновой «Домашний Альбом» (Макаров, 2010). 
Сразу скажу, что никогда не пишу «на заказ». Я с автором даже не знаком (правда, это 
я могу сказать и про себя, что не знаком с собой, не представлен, видите ли). И вот, 
что поразило — чистота интонации и голоса, которой нет ни у кого, живущего за счет 
литературы. Конечно, это не впервые, встречал и раньше. И это больше, чем литература. 
Это жизнь. Не от бедности я повторяюсь, обошелся бы и без этого, написал бы другое, 
не по сусекам побираюсь, выскребая последнее на колобок. Здесь другое: Воспоминание 
воспоминания. Повторение на память, запоминание, зазубривание, когда мучительно 
пытаешься передать оттенки, повториться еще раз и не можешь, даже, если копируешь 
свое кровное, но уже написанное. И давно не ощущаемое чувство неуверенности, риска. 
Здесь ведь не мемуары кропают, не стряпают из мощей прошлого нечто удобоваримое 
для политики, а взращивают небывавшее еще, с трудом узнаваемое давно ожидаемое 
чувство, что-то прикрываемое (как спичку на ветру, свечку) от холодного ветра, и во 
вселенной все сосредоточенно на  этом свете, а  не на  том, сквозь ладони и  на лице, 
светящемся в  леденящем мраке. Вот эта неповторимость повтора и  ошеломляет. 
Нетиражированность. Детонируешь, взрываешься от  одной строчки, не  потому, что 
хорошо написано, а  просто написано. А  цитаты, они как листы накладной брони, 
навешанной для защиты от  кумулятивных снарядов, начиненных очень обедненной 
мыслью. Можно было бы и без них. Сверхзадача — забыть себя как смутную цитату 
своих произведений, которые тебя то и  припоминают, с  трудом, и  перенести весь 
центр тяжести и ответственность на других, ни к чему не обязывающей ассоциацией. 
Пригрезилось. Зная, что все напрасно, но  прикрываясь словами других, дескать, 
не может быть, чтобы это все зря. Ведь все это траченная чужая жизнь. Неужто напрасно? 
Кроме того, я  уверен, что с  появлением такого универсального инструмента как 
Интернет, при определенных условиях человеку остается только чистая мысль, которая 
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ничего не сообщает, свободная импровизация, сродни музыке, уже не нуждающаяся 
в «защитительных словах», пусть даже это и Слово Божие, выживающее из ума: «Ибо, 
так как наша природа подвержена смерти и  легко разрушима, то поэтому и  слово 
наше — безлично. Богъ же, всегда существуя и существуя совершеннымъ, будет иметь 
и совершенное и ипостасное Свое Слово, и всегда существующее, и живое, и имеющее 
все…» [I] Ну, Бог для меня — просто метафора, даже не  оригинальная, однако все 
остальное… А  главное, текст как либретто в  опере, особенно новой опере не  играет 
никакой существенной роли, а если и артикулирует, то только в проходных вставных 
номерах. «Воццек» не о Воццеке. И у Бюхнера не о Войцеке. «Гамлета» Слонимского 
никто не помнит, а ведь какие страсти были. А пастернаковского помнят, но невпопад. 
«Песни об умерших детях» Малера не о детях, и тесты не при чем, достаточно названия. 
Все не  о том. Все к  счастью, не  о том. С  тем же успехом можно идти другим путем, 
и цитировать, вызывать духов совершено других авторов, в надежде что их авторитет 
поспособствует увеличению площади парусов, а не листажа, бродяжничая, как «Пьяный 
Корабль» Рембо, пользуясь течениями пытающейся быть тайной случайной свободы, 
которая свободна от бедности, когда идею влечет не желание быть, а желания не быть 
вовсе. В любом направлении нет ни тенденции, ни интенции на которую некоторые так 
уповали, но есть Imitatio Dei подражание Богу, но таким образом, что отсутствие бога 
делает достоверным само движение, не свобода, но и не-свобода — произвольность. 
Подобие без первообраза. Нет, здесь бог просто метафора, а речь идет о музыке в себе без 
метафизики, без идеологии в ее действенности, где она не только идея, — гармония без 
полифонии. Противоречие между невыразимым и невыразительностью, ничтожностью 
и  уничтожением, казалось бы не  оставляет не  только выбора, но  и возможности 
вернуться к  истокам, однако именно это является оправданием современности, 
случайная свобода, не  имеющая причины, чтобы быть, наступает вдруг, сразу, как 
сердечный приступ, как замирание, умирание, но  не замирение с  бесконечностью, 
являющей всю ничтожность (Nihtigkeit) неуничтожимой вечности. Но  именно этот 
порыв совпадает со знаменитым Zu Grunde gehen — на старонемецком — гибнуть идти 
ко дну, исчезнуть; буквально — идти к основанию, столь усиленно, почти благоговейно, 
как формулу заклинания повторяемое от Немецких мистиков, до Немецких классиков 
и  то, что, например Ф. Энгельс в  письме к  Конраду Шмидту от  1 ноября 1891 года 
писал, что это просто острота, в  которой положительное и  отрицательное гибнут, 
чтобы Гегель мог перейти к категории основания, суть дела не меняет. Кстати тот же 
Энгельс, совершенно точно заметил, что переход от категории к категории в гегелевской 
философии случаен, только по простоте ли душевной, или по иной причине решил, что 
сие неприемлемо. Напротив, старая мистика, получила вполне реальное и, к сожалению, 
проигнорированное понимание/продолжение в  вскользь брошенном Лейбницем 
замечании о транскреациях, когда нечто, исчезая в одном отношении, возникает без 
ущерба и всецело в другом, без причин, но это уже другая история, хотя к слову сказать 
этим объясняется как возможны множественные, бесчисленные «субстанции», если 
безусловно может быть и  есть только одна. Переход, и  становление не  схватывается 
представлением и  постигается только в  самодвижении, да и  то не  как самоцель. 
Это не  интересно, однако саморазрушающееся время, разрушает и  дискретность 
и  связность, и  дискретность дискретности, создавая условия, когда антиномии 
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превращаюся в  антагонизм и  тоже доводятся до  разрешения. Разрушенная пустота, 
которая самая невидимая и  невидная вызревает в  зримое, но  именно она сохраняет 
тайну и акустическое пространство, которое только может быть, но оставляет надежду, 
для берущей на голос современности: «а вдруг?!»

Добавление к  примечанию. В  отместку за  небрежение прошлым мертвое его 
время начинает шантажировать настоящее, поскольку отрицание обоюдоострое, в обе 
стороны, — которые и создает. Можно только представить, чем чревата эта взаимная 
ненависть. Но это все же лучше, чем безразличие и равнодушие. 

В условиях, когда настоящее охвачено сознательным порывом к низменному (под 
видом упрощения и  омассовления), все возвышенное унижается, по  крайней мере, 
его хотят видеть оплеванным и униженным, но остается недосягаемым. Только здесь, 
в точке распада (множественность распада мнима), он унифицирован. 

Все становится злом без альтернативы. (Никакой диалектики Добра и Зла не было 
и  быть не  могло — это кажущееся противоречие, но  за эту иллюзию, прикрываясь 
этикой, слишком дорого заплатили; заплатили, чтобы иллюзия обрела реальную 
власть, впрочем, этика догладывает остатки самой себя.) И, озлясь, сущностные силы 
человека начинают его уничтожать где только можно. Искусство, сбросив маскарадные 
одежды свободы, покушается на человеческую жизнь, чтобы быть вместо нее.

Если отбросить ветхие словеса, то современная наука, философия и  особенно 
искусство, все без исключения есть ее воплощения: массовое, элитарное, 
аристократичное, плебейское носят репрессивный характер, выполняя роль заплечных 
дел мастеров, и если бы по принуждению, а то добровольно, за имущество казнимых 
чувств человека. Искусство в этом премного преуспело.

Причем, это тот случай, когда все ясно, и ошибиться невозможно. То, что искусство, 
наука и  философия подчинены определенной идеологии, очевидно. Его якобы 
протестный характер — фикция. Так, отражение противоположно, где правое — 
там левое, но если фашизм смотрится в зеркало, его отражение вовсе не становится 
автоматически антифашизмом. То, что сейчас и под видом фальшивого негодования 
и  под видом поучения, а  то и  в открытую идет реабилитация, мифологизация 
и  реставрация фашизма, в  этом нет сомнения. Фашизм — сущность идеологии 
мелкого лавочника, семенная вытяжка из  среднего класса, его абсолютизированная 
серединность и  серость, которая требует искусство под стать себе и  создает, 
и оплачивает услуги, и пользует. Фашизм не страшен. Он пошл и сер до тошноты — вот 
в чем мерзость. И все делает собой, проникая, как грибок, как плесень, превращая в себя 
даже великие достижения человеческого духа.

Современное искусство требует нечеловеческих усилий, но  и само становится 
сверхчеловеческим или недо… — в  любом случае бесчеловечным. Оно больше 
не  делается — искусство выделывается. Сохраняя интенции к  индивидуальности 
и  приходя к  индивидности как эквиваленту уникальности, искусство превращается 
в  идеологию унифицированной толпы, уничтожая личность. Манифестация анти-
человеческого превращается в самоцель — вот подлинная подоплека лозунга «искусство 
для искусства» (а «ацидофильное молоко — для ацидофилов»?). 

Искусство пытается сохранить невинность, стараясь быть только «правдивым 
отражением», и  при всей своей беспомощной виртуозной и  уже и  виртуальной 
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изощренности (так ему кажется), технологической вооруженности оно беспомощно, 
неуклюже и по большей части — в массе — слабоумно. 

Попытка изобразить некую бессознательную хтоничость, архаичность, к которым 
якобы стремится искусство, как к истокам незамутненности, первозданности… и т. д. 
и  т. п., — это колыбельная для наивного потребителя, которому впаривают вполне 
промышленную продукцию, да собственно и  не произведение, а  как принято теперь 
скромно говорить, «объект», будто бы стихийно возникший, — эта попытка не скрывает 
предполагаемой безмозглости как у «творцов» (а в сущности — люмпенизированных 
рабочих по найму нового порядка), так и потребителей. 

Немассового искусства больше нет. И  оно сплошь состоит из  отходов 
«цивилизации». Но  при этом искусство, если оно действительно только отражение, 
то такое мощное, что манипулирует тем, что отражает. А если оно только зеркало, то, 
будучи разнесено на мелкие осколки, как осколочная граната, шариковые бомбы, своими 
даже не существующими не поражающими, ожидаемыми, но так и не появившимися 
осколками предметности, даже не  пораженным пространством, убивают насмерть, 
но  не сразу, а  медленно. Пустота расширяется агрессивно, и  растет, свертывая 
пространство в безысходность. Поскольку и те немногие не продавшиеся и совершено 
честно и ценой жизни создающие шедевры из ничего (во что слабо верится), но все же, 
эти шедевры действуют убийственней, чем попса, против которой еще есть защита, 
броня. Иммунитет против пошлости возможен, но против истинной любви нет никакой 
защиты. Единственная радость, что чудовище «истинная любовь» давно вымерло 
и заменено какой-то механически-гормональной синтетической ерундой.

Можно возразить, дескать, это частный случай. Да, это частный случай, который 
вполне легальным и  узаконенным образом стал общеобязательным, повинностью, 
не  обсуждаемой и  беспрекословно выполняемой. Поэтому любое возмущение, 
простая деривация, отклонение от «нормы», от шаблона и навязанной индивидности, 
унифицированности карается остракизмом. 

Собственно, то, что и есть искусство, оказывается не просто вне закона, а вне жизни. 
Его нечем чувствовать. Это делают за  него, вместо него рекламой, прочитанной как 
неприличный жест. Современное искусство не из серийного ряда вон. Оно обыденно. 
Пустота — это не просто отсутствие — в этом случае она порождала бы раннюю нужду, 
нищету времени, эта другая — пустота самой пустоты (а власть — всегда «императив 
тавтологии» и  «отвратительна, как руки брадобрея») она необратима и  активна, 
поскольку порождена изгнанием. Пустопорожнесть как таковая. И несть ей конца!

И никакой «мистерии зла», — бессмысленное кишение форм. Собственно искусства 
больше нет в  сущности. Это не  поклон в  сторону столь любимого Зедльмайром 
Виктора Обюртена, но  в попытке самому создавать сущности, быть не  явлением, 
а создателем; оно уничтожило свое существование, потому что природа порождающая 
не имеет сущности, она происходит только по существованию, в отличие от природы 
сотворяемой, которая творение производит по  сущности и  существованию вместе, 
то есть универсально. Тем рознятся творение и порождение, о чем знал уже Спиноза 
и  никто его не  опроверг. Эту способность воображения выжгло в  себе современное 
искусство, перестав быть таковым и  превратившись в  порождение вырождения. 
«Усталость от усталости» (Питер Хакс) — вот чем страдает современность, и только 



61

Даже, если бы… Страшная сказка для очень старших научных сотрудников АлеКСей БОСеНКО

это отделяет ее от  тотальной войны всех против всех. Война на  уничтожение носит 
частный, локальный, точечный характер.

Поэтому вот уже сто лет сплошь и рядом звучащие призывы, что надо бы все это, это 
«оно», поскольку оно уже не искусство, назвать по-другому, наивны до безобразия. Дело 
не в названии. Как ни назови. Хоть контемпорарностью, хоть сверх-авангардом, хоть…!
2. Кроме того, одна из  проблем нынешних служащих пера, давящих на  «клаву» 
и шлепающих опусы в несметном количестве, вытягиваясь в длину, заключается не в 
том, чтобы написать просто о  сложном, но  наоборот, сложно о  простом, потому что 
куда уж проще простого наше время, — все однозначно и не имеет ни символического, 
ни просто никакого значения. Эта обертка, упаковка производится другим предприятием. 
Да и о чем писать? Вот только что с упоением и восторженные заштатные и столичные 
«СМИ» взорвались сообщением, что наконец-то нашли кости Микеланджело Меризи, 
известного как Караваджо. «Сейчас они выставлены на всеобщее обозрение в Равенне!» 
«Караваджо погубили сифилис и малярия!» Вопрос, зачем ворошить могилы? Это, говоря 
современным языком не вопрос, чтобы не сказать грубее. И вот уже умные дяди и тети, 
которые в глаза не видели его произведений, начинают глубокомысленно рассуждать, 
как важно, что нашли кости и  выставили, это заставит многих и  многих задуматься 
и потянуться к великому гению. Это спишем на издержки профессии. «Четвертая власть», 
она же «шестая» — власть подневольная. Такая себе невинная жизнь по  наущению, 
аки голуби, эти «летающие крысы городов» (Рембо) гадят, разносят орнитоз и болеют 
птичьим гриппом. Но ведь и в элитарной, я не касаюсь расхожей, брезгую, даже там такое 
впечатление, что играют во  взрослой песочнице, дипломированные мужи и  мужихи, 
лепя бабки и куличи, но особенно «бабки» из пепла добытого в крематории истории, 
и это отнюдь не «Диалог на пепле» Джордано Бруно. И этот пепел не стучит в сердце, 
ввиду отсутствия такового. (А еще его можно использовать вместо песка в  песочных 
часах, или рисовать на экране вместо вулканического, на удобрения тоже хорошо, как 
американцы, которые в двадцатых годах использовали египетские мумии именно для 
этой цели. Да мало ли, чего добру пропадать…)
3. Такое не передашь, да и не предашь, когда я, в том возрасте, когда положено увлекаться 
Н. Гу милевым, прочитав, «О пожелтевшие листы, в  тиши вечерних библиотек, где 
краски… что-то там… чисты. И пыль пьянее, чем наркотик…». В старом в потрескавшейся 
коже фолианте «Единобеседовании души с Богом…» Августина Блаженного, издания 
чуть ли не 17-го какого-то года, сидя в библиотеке Лавры обнаружил цветок, выгоревший 
от  времени, но  аккуратно переложенный корпией. И  долго с  восторгом сидел 
в оцепенении, а потом аккуратно положил его на место между 122 и 123 страницами. 
Какое же это было издание? Потом я часто находил такие штуки в старых книгах, — 
по закону жанра я должен сказать, «но больше никогда»… или «но всегда помнил», нет 
ничего подобного — но  всегда это ощущение, сходное с  благоговейным удивлением, 
даже сейчас возникает при чтении самозабвенных и честных книг, которые теперь хотят 
отнять у меня вместе с памятью. Могут сказать: «Это старость, хватит маньячить старый 
пень. Кому ты нужен». Да, это старость, но не моя, а которой заражаются от нынешнего 
времени. Оно — плесень, грибок, убивающий и книги, и картины, и мысли, и души. И это 
как шашель, грибок и плесень надо вымораживать. Свертывающиеся формы, стремятся 
к упрощению, но это не та простота, в которую по-пастернаковски впадаешь как в ересь, 



62

2010, випуск сьомийСУЧАСНе МИСТеЦТВО

в неслышаность, здесь впадаешь в глухоту, и старость не молодеет, даже в фаустовском 
обнадеживающем, дьявольском фокусе возвращенной молодости, а в падает в детство, 
в  старческий маразм, хотя только с  возрастом можно понять, что там такое писал 
в самых неприятных романах Дюла Йешь «В ладье Харона» или такой милый Зощенко 
в страшных «Возвращенная молодость» и «Перед восходом солнца. Повесть о разуме». 
Молодость не теряется до конца, но уже потом возвращается как издевательство. В том 
то и беда, что с возрастом каждый молодеет, оставаясь таким же каким и был. Чувства 
неопределимы через интеллектуальную способность к  суждению, которую хотел 
внушить И. Кант, прежде всего себе, они убиваются, когда от них не удается избавиться. 
Прав Поль Валери: «Идеал — это манера брюзжать». Но  брюзжу не  я, а  дребезжит 
время. Выработанные стыки, сквозь которые как плохо притертые сальники сочиться 
вечность, когда давление грозит раздавить. Это значит, что ты на пределе).
4. Элвис Канетти вполне определенно выразился: «Ненавижу эту вечную готовность 
к Истине, истину по привычке, истину по обязанности. Истина — это, скорее, гроза: 
очистила воздух и прокатилась дальше. Истина должна ударять, как молния, иначе в ней 
нет силы. Кому она ведома — пусть боится ее. Нельзя истине стать собакой при человеке, 
коре тому, кто вздумал бы ей посвистеть. Не по ней поводок, негоже ей быть и жвачкой 
во  рту. Не  надо ее откармливать, не  надо ее измерять — пусть себе растет, мирно 
и страшно. Даже и Бог чересчур фамильярно обошелся с истиной, ею и задохнулся» [IX]. 
Но бывает ли молния в выгребной яме? Как-то в 1992 году в ответ на мою первую книгу 
Юрий Андреевич Жданов очень осторожно написал не  очень юному, но  молодому, 
умудренному и всезнающему как змея мне, дескать, у вас так все красиво и живописно, 
настолько все эстетизированно, что может быть когда-нибудь и  будет востребовано, 
если человечество не  задохнется и  не погибнет. Сейчас нужны книги, которые как 
молнии ударят по этой навозной куче. Тогда он был еще жив и полон сил, с чувством 
юмора у него всегда было хорошо, поэтому мой лаконичный ответ: «Представляю себе 
молнию да в кучу… Можно я буду подальше?» Не показался ему наглым.)
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память — тяжелая память, она на  сносях, но  разродиться не  может. В  каком-то 
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не ко временному поминовению, а к Вечной памяти, которая есть мысль. И образ. 
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И  воображение. Память и  воображение, которому память — простор, Память, 
которая не забывает даже о забвении — основание объективности красоты и чувств, 
но в еще не воссозданной форме. Так мрамор из осадочных пород мыслей, чувств, 
оттенков, отношений, всех осадков забытой истории еще не  знает, что он уже под 
резцом и превращается, почти по человечески испытывая боль, уже превратился и не 
камень, — Венера Милосская, — по счастью не ощущает банальность и заяложеность 
взглядами, оставаясь свежим в истоке, по старой памяти, которая молодая и всегда 
там, где жизнь еще не опускается на дно мертвым последом. Велик соблазн вспомнить 
все написанное, и верно, читанное-перечитанное у П. Флоренского о Памяти (ведь 
и  он не  оригинален, были предшественники пофантастичнее) и, припомнить 
Бергсона в мании, то есть исступлении «мысли, которая и есть память, сама мысль 
в ее чистейшем и коренном значении». Но пусть вечную память сотворяют другие, 
меня интересует забвение навек, навсегда, когда единственное, что остается сберечь 
человеческое, не открывая ничего чужому времени. Прежде философия начиналась 
с удивления и питалась сомнением, нынешняя начинается с недоверия, в том числе 
и философии и уныния, которым же и заканчивается с облегчением, тем более что 
«уныние» специальным постановлением, буллой было выведено из состава смертных 
грехов, к сожалению, прелюбодеяние и лень остались.
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Анотація. У статті розглядаються деякі аспекти випадкової волі в її співвідношенні з просто-
ром та часом сучасності. Особлива увага наділяється історичній пам’яті, пов’язаної з поняттям 
сучасності в  її екзистенціальних вимірах. Все це вирішується як проблема трансцендентальної 
естетики.

Ключові слова: час, простір, пам’ять, трансцендентальна естетика, випадковість, воля.

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты случайной свободы в ее соотноше-
нии с пространством и временем современности. Особое внимание уделяется исторической памя-
ти, связанной с понятием современности в ее экзистенциальных измерениях. Все это решается как 
проблема трансцендентальной эстетики.

Ключевые слова: время, пространство, память, трансцендентальная эстетика, случайность, 
свобода.

Summary. In article some aspects of casual freedom in its parity with space and present time are 
considered. The special attention is given to the historical memory connected with concept of the present 
in its existential measurements. All it dares as a problem of the transcendental aesthetics. 

Кeywords: time, space, memory, transcendental aesthetics, accident, freedom.
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Писать о  праздности — занятие впол-
не праздное, ввиду того, что праздность для 
себя не  проблема. Так, безделица. Своего рода 
заменитель свободы. Коль воли нет, ее функ-
цию выполняет безволие или отказ от  всего 
во имя всего. Зависть, возведенная в идеологию. 
Независимость, ее кажимость, которая может 
существовать только ввиду зависимости. Неза-
висимость, поспешно сменяющаяся бессвязно-
стью и  непоследовательностью, как попыткой 
ускользнуть от  «дней связующей нити». Про-
ба времени на  «разрыв» (совсем не  похожий 
на «Устройство разрыва» С. Жижека, для кото-
рого это «найденный объект», свершивший-
ся факт, провал, обнаружение коего вызывает 
нестерпимое желание собирать деньги, чтобы 
не  проваливался, что и  делает с  успехом «сме-
лый» и  шустрый философ, окучивая выпав-
ший ему счастливый случай). Разрыв не только 
со  своим временем, но  и со  временем вообще 
и деятельной сущностью человека, чувственно-
практической в  частности. Воплощенная меч-
та о  несвязанности вплоть до  бессвязности. 
Попытка собрать себя по  частям зачастую. 
Перестать быть частным.

Это, в  частности, — случай человека «без 
свойств», сущность «одномерного человека», 
мерой которому — частная собственность, 
чувство обладания и  абстракция стоимости, 
где чувственность прилагается и  налагается 
епитимьей. Мелкая месть миру, почитающе-
му деятельность основой всему, но  со сторо-
ны индивидуализма, достигшего своего края, 
— быть только основанием для собственно-
сти, оставаясь по  существу ничем. Причем 
собственности абсурдной, иррациональной 
как присвоение ничто, вернее пустоты. (Если 
верить А. В. Босенко, ничто — предстоящая бес-
конечность, а «пустота» — бесконечность про-
шлого, отработанного времени, свобода кото-
рого в  разложении идеальной метафизической 
опустошенной вещи, по  мере своего умирания 
отпускающее на  свободу не  только аккумули-
рованный, сконденсированный, превращенный 
в мертвый живой труд, но и собственно непри-
каяное окаянное время бесконечного воспро-
изводства в  одной и  той же определенности, 
поэтому инидвидуализм изжил себя во  всех 
возможных и  невозможный формах, сосредо-
точившись на  гениталиях, чему свидетельство 
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Мне скучно, бес…
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буйный фрейдизм, залакированный столь попу-
лярными в  среде обывателей «лакановскими 
семинарами» и  прочими гламурными штука-
ми, штуковинами и  неприкрытой хренотенью, 
не дотягивающей в импотенции даже до обык-
новенной порнографии.) Глумление действием 
над всем остальным, оставленным и  потому 
гонимым.

И это отнюдь не «праздник, который всегда 
с тобой». Совсем нет. Это — совсем «нет», обре-
ченное на праздношатание, шляние по миру без 
особого любопытства, без страсти, без чувств, 
без желаний, в непотребности. «Лишний чело-
век?», как бы не так. Онегин и Печорин, Обло-
мов, наконец — безнадежно устаревшая архаи-
ка, которые ни одна лавка древности не примет 
даже с  доплатой. Герои Томаса Манна, Фиц-
жеральда, Камю, Сартра, Гессе, и  т.  д., все эти 
«степные волки», «улиссы», леверкюны, и  т.  д., 
вытошненные историческим действием, дав-
но сданы в  пункты по  переработке вторсырья, 
которым оказался и  живой «маленький» и  не 
очень живой «большой» человек. Роль человека, 
порожденная нуждой. Маска, личина, харя, при-
росшая намертво, а в других случаях прекрасно 
функционирующая и без человека вовсе. Суще-
ство, имитирующее жизнь, старательно изо-
бражающее ее, совершенство которого в  абсо-
лютной ненужности. Человек в смысле половой. 
Движение утопленника по  течению. Если бы 
хотя бы дуракаваляние. Чрезвычайно трудное 
дело ничегонеделания. Заветная мечта обслужи-
вающего персонала. (А по существу праздность 
— попытка дарить время, «Donner le  Tems», 
по вышедешему из моды Ж. Деррида, когда оно 
утеряно и найдено Прустом, чужое время, пыта-
ясь придать праздности вид аристотелевского 
«высокого досуга», но  обретая только досужие 
вымыслы о…; но все же сочиняя «Семь» празд-
ных отдохновений, исходя из  наставлений Лю 
Юя, праздно ссылаюсь на  книгу А.  А. Масло-
ва исключительно из-за красивого названия: 
«Колокольцы в пыли: Странствия мага и интел-
лектуала», М., 2003, с. 275–282).

Праздность и  праздность (без)различны 
в  себе. (Я бы осмелился писать «празность» 
и даже «празнесть» как некоторая прозаичность 
праздности). В  этом безразличии, в  безлично-
сти, нивелированной формой стоимости и впол-
не классическим одно, моно, уно, абстрактным 
обладанием, которое и чувством-то называться 
не смеет. Так, не-потребность, и потому задыха-
ющимся в герметичности потребительной стои-
мости. Это не  метеоритный, звездный дождь 
ранней юности индивидуализма, хоть как-то, 
случайным образом вспыхивающий на беспрос-
ветном небосклоне, а унылый метеоризм.

Есть праздность господствующего класса, 
порожденная присвоением свободного времени 
(как условия развития всех), которое загнивает 
от  избытка, не  освоенным. Мало накапливать 
время как нерабочее. Свободное время пред-
полагает соответствующее действие уже не  по 
контуру предмета, а, в  сущности, по  законам 
красоты. Праздный класс (не класс — под-класс) 
по  своей сути призван уничтожать это время, 
которое представляется издержками производ-
ства, которые необходимо свести к  минимуму, 
к  необходимому и  достаточному, но  нуждаю-
щееся в  нужде. Время изводится, переводит-
ся и  утилизуется. Поэтому и  науку и  культуру, 
искусство и образование (и сами наука, культу-
ра и образование, вкупе с искусством участвуют 
в этом) насильно заставляют стремиться к нулю, 
в  крайнем случае, лишая воображения, всю 
потенциальную энергию развития направляют 
на  воспроизведение в  рамках необходимости 
(впрочем очень спорной). На оставшуюся часть 
распространяется экспансия индустрии раз-
влечения, являющаяся способом утилитарной 
переработки времени в  отходы. Мусор, облом-
ки времени на  свалках, в  отвалах, зараженных 
вирусом иммунодефицита. Отходняк и  ломка 
после зряшно убитого времени. Праздность — 
крайний случай, кромешность. Кромъ — край, 
крайность. Это все, кроме человеческого. Это 
все остальное. Единство индивида, упразднен-
ного до  пустоты. Изъян бытия и  отсутствие 
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жизни, замененной голым функционировани-
ем. Гаджет и  бессознательное уничтожение. 
Живение.

Переизбыток производства свободного 
времени (на самом деле его катастрофический 
дефицит) рождает своеобразную идеологию 
нужды, страсти по озабоченности и занятости. 
Культ нужды общества потребления, о котором 
с  таким упоением пишут все подвизающиеся 
на  производстве потребностей, в  праздности. 
Изменение формы общественного богатства 
с превращенной формы стоимости на непосред-
ственное свободное время не произошло, время 
не опредметилось (овеществилось, покрывшись 
коростой вещей) и не превратилось в простран-
ство развития.

Потому лакуна, каверна, изъян заполняется 
мертвым свободным временем, которое про-
сто гниет, задыхаясь в своей неисполненности. 
Жизнь без продолжения, здесь и  теперь, без 
прошлого и будущего, бывает от полноты бытия. 
Когда времени больше нет, потому что свобод-
ное время мгновение, но  мгновение вечности. 
И  бывает от  нестачи бытия, опустошенности. 
Когда значимо лишь мгновение, сведенное 
к  реакции/раздражителю. Видимость жизни. 
Гальванизация мертвого.

То  есть на  одном полюсе идеология и  спо-
соб жизни по  видимости праздного класса. 
На другом — абсолютный пауперизм и деклас-
сированность. И не надо думать, что это бомжи 
и вообще люд, роющийся по помойкам, особой 
разницы между этими и классом экспроприато-
ров, оккупантов свободного времени нет. Этот 
обезволенный, не  имеющий ни  своих жела-
ний, ни  мышления, ни  воображения является 
«средним классом» гражданского общества. 
«Я», которое так и не стало человеческим. Отли-
чия прочитываются только по внешнему (внеш-
неторговому) признаку. Жизнь, полностью 
вывернутая на  изнанку. Разность не  радость. 
Отличие, без личности.

О  преодолении личности и  речи нет. Лич-
ность — маска. Отсюда старательно насаж-

даемое веселие карнавального бескультурья. 
Игра в  себя, как в  иное. Множащиеся кажи-
мости, выказывающиеся виртуально и  насаж-
даемые повсеместно. В  обязательном новом 
порядке, всеми возможными и  невозможными 
способами.

Некоторые филологи ведут праздность не от 
праздника, а от порожности, праздности, пусто-
порожности (укр. — порожнечі), которая натал-
кивается на свой порог. А он — беспредельный 
предел. Смысл которого в  нарушении запрета, 
потому так сладостен, в преступлении. В любом 
случае праздность — роскошь, а не свобода.

Собственно праздник, если брать банальное 
представление, укоренившееся в  обыденном 
(обыдленном) сознании культуртрегеров, вроде 
В.  Н. Топорова, в  архаической и  религиозной, 
временящей (времеранящей) традиции, — вре-
менной отрезок, обладающий особой связью 
со  сферой сакрального, предполагающий мак-
симальную причастность к  этой сфере всех 
участвующих в  празднике и  отмечаемый как 
некое институциализированное (даже если оно 
носит импровизационный характер) действо. 
А  он  носит всегда еще и  примитивный, вуль-
гарный характер, даже если изыскан и освящен 
священным обрядом посвящением.

Как традиционный праздник будничен, 
хотя и  противопоставлен обычным дням буд-
ням. Он призван будить и «будировать» и носит 
скрытый принудительный, нудный характер, 
поскольку воспроизводится по  возможности 
в  законсервированных, однозначно воспроиз-
водимых формах, без интерпретаций, появ-
ляющихся много позднее, когда он становится 
объектом так называемого «научного» анализа, 
допускающего всевозможные домыслы. Сам 
праздник немыслим. И  что бы ни  говорили, 
что при более детальной дифференциации — 
особенно «необычным будням», так называе-
мым «несчастным дням» в идеале имеет целью 
достижение оптимального психофизического 
состояния его участников — от  эйфории, свя-
занной с  достижением миро и/или богоощу-
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щения, до  восстановления некоего среднего, 
нейтрального обыденного уровня. (Праздник 
будней у Рильке, в стихотворении «Бог в сред-
ние века»: «И они его в себе несли, чтоб он был 
и  правил в  этом мире. // И  привесили к  нему 
как гири все соборы об  едином клире. // Так 
от вознесенья стерегли…, чтобы был он будней 
или дней вожатый». Но  ушел, гремя цепями 
Бог, а  вместе с  ним и  проклятое время.) Экс-
таз «праздника Смерти» в Латинской Америке, 
отсюда же и  столь любимая «серединными» 
веками «пляска смерти» и развертывание даль-
ше к  первоистокам вглубь истории обратное 
отматывание традиции, извечное возвращение. 
Смысл праздника в  нарушении трагической, 
отрицательной, безысходной ситуации, отказ 
от и преодоление события, вроде смерти, несча-
стья, ущерба, и  попытка обмана при помощи 
жертвы. Пустота от дел. Полнота незаполненно-
сти. Dies festi. Dies profesti. Feriae denicales (дни 
рождения, поминки по умершим. Регулярность. 
Воскресение, когда «смертью смерть поправ»).

Главный праздник начинается с  обострен-
ным и  напряженным ожиданием катастрофы 
мира. И  это ожидание сопровождает жизнь 
всегда, как разворачивание смерти. Старый мир, 
Старое время. Распад и  униженность. И  мир, 
и  время, и  человек износились, Смерть вызре-
ла и  торжествует. Ожидание без надежды. Рас-
пад привычных форм. Силы хаоса одолевают 
космос. Печаль, траур, пост и  скрепы в  виде 
табу, запретов. Иногда наложение на себя допол-
нительных обетов вплоть до  самоистязания. 
Истязание плоти и  праздность, которая может 
носить и характер самоаскезы. Когда праздность 
может обретать форму ритуального самоубий-
ства в виде разнузданности в пресыщении, либо 
отказа от  мира, что в  сущности одно и  то же, 
поскольку нарушает устойчивую норму, при-
нятую в обществе. В любом случае превалирует 
мотив умирания. И праздность как чудо, равное 
чуду первого творения из  ничего, когда мано-
вением «да будет!» (этим воплем возжелавшего 
чуда) обозначается действие, преодолевающее 

косную материю, которая и есть ничто, небытие, 
порождающее время. Необходимо, нет, нужно (не 
необходимость, которая еще не властна, а слепая 
нужда, нужник бывания) идеально точное вос-
произведение без ущерба того, что имело место 
в «первый раз», беззаботность первообраза и его 
явления, в том, как это было до всего последую-
щего. (В случае праздного — он предтеча, но не 
первообраз, а воплощенная нужда оставленного, 
абсолютное невоплощение, ничтожество торже-
ствующее. Он не творец, он продукт, как это слу-
чилось с богом). Поиск места и времени, где это 
происходило впервые. И праздник — всегда про-
исходит «впервые», как первозданный акт тво-
рения. Праздник — творчество без творимого 
и  сотворяемого. Полнота, без дальнейшего, без 
умаления и утраты. Перерыв в профанной дея-
тельности, когда времени еще нет. Упразднение 
времени. Расчленение ритуального животного, 
вообще жертвы в  случае праздности времени, 
которое на  время теряет власть и  «доведение 
работы хаоса до конца самого хаоса», до конца/
начала космичности вообще. Лишь теперь, сте-
рев действительность до метафизического осно-
вания. До ничто. Можно начинать новое творе-
ние, можно начинать новым творением (вообще 
можно начинать что-либо, или не  начинать), 
преодоление хтонических сил и синтезирование 
космоса. (Все это настолько замусолено в лите-
ратуре, что нет смысла даже указывать много-
численную литературу. Следует только не терять 
сознания и  не принимать все это за  истину, 
памятуя, что это напластования поздних вре-
мен, осадочные породы, геологические пласты, 
где авторы или даже, отрефлектировавшая себя, 
поздняя и  современная, будущая мифология 
пользуются прошедшим, но современным пред-
ставлением о времени, как скальпелем, отдавая 
прошлое в  качестве ритуальной жертвы, с  под-
спудным желание избавиться, как от прошлого, 
хватающего живого, так и  от времени вообще). 
«Образ вселенной в  виде жертвы обменивает-
ся на  реальный мир, восставший из  небытия» 
(В.  Н.  Топоров). Как следствие, например, Воз-
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рождение (и не только) предполагает выворачи-
вание мира наизнанку. Мена субъекта и объекта, 
низа и верха, раба и господина, вплоть до полной 
трансвестии, перестановки, пространства и вре-
мени как в  сказках (см. Бахтин, Пропп, Лиха-
чев и др.), ряжение, личины, как оналичивание, 
обнаружения, внутреннего и  внешнего, форми-
рование, разыгрывание антимира с изнаночным 
действием и антиповедением, рая и ада и т. д.

Эту инверсию элементов мира и  правил 
поведения в  нем, рассматривают как крайнее 
средство увеличения абсурдности жизни, кото-
рому соответствует и крайнее нервное напряже-
ние, нуждающейся в  немедленной, сиюминут-
ной и  предельной разрядке, вплоть до  экстаза. 
Архаика первопраздника и воспоминания о гре-
хопадении в  поздних религиях, и  нешуточная 
экзальтация, выхождения из  себя в  древних, 
производящая в  прошлом разрушения почище 
черных археологов. Стихийное бедствие втор-
жения в  бывшее со  своими представлениями, 
в попытке прошлое подчинить и использовать. 
Праздность сама воспринимается как грехопа-
дение, наследуя осколочные, абстрактные черты 
из протовремен. Homo feriens. Феерия огненно-
сти. И своего рода инициация, посвящение в то, 
чего не было, потому что именно прошлое, исто-
рия возраста не имеет.

Из  реально наблюдаемых праздников бли-
же всего к  реконструируемым первопраздни-
кам, кроме годовых ритуалов цикличного вре-
мени, стоят церемонии, в  которых в  той или 
иной форме разыгрывается известный трех-
частный комплекс «жизнь–смерть–рождение/
новая жизнь» (от которого праздник празд-
ности совре менности «предвкушение–выпив-
ка–похмелье»). К  таким праздникам принад-
лежат разнообразные праздники плодородия, 
связанные с  мифологемой умирающего и  вос-
крешающегося Бога или с  женским божеством 
земли и вегетации, вроде богини матери, земли; 
иногда мужское и  женское начала, выступаю-
щие особенно ярко в мистериальных вариантах, 
воплощенные в  символы огня и  воды (сравни 

развертывание этой темы в иранском Ноурузе, 
хеттском празднике Пурулия, празднике типа 
Ивана Купалы, бога Терма и др. Да, собственно, 
и культ Христа прямехонько идет от культа Дио-
ниса, наследуя все атрибуты). Другой тип празд-
ника, сохраняющего черты «первопраздника», 
соотносится с  памятью о  «первоначальных 
временах» в  том числе и  о «временах мифиче-
ских», где время персонифицированно, о време-
ни творения, о  юности, о  демиурге, воплощен-
ном в божество, в культового героя (праздность 
само героическое, без героя) или в тотемическое 
животного. У австралийских аборигенов многие 
черты первопраздника обнаруживаются в цере-
мониях вроде «интичиуму», воссоздающих те 
или иные события из  «времени сновидений». 
Так называемый «основной миф», особенно 
в тех версиях, где наказанный сын бога превра-
щается в  зерна (ну как не  вспомнить Р.  Бернса 
с его стихотворением «Джон Ячменное Зерно»), 
семена без восхождения из  которых вырастает 
растение, так же близко отражает особенности 
«первопраздника». В  нем в  частности содер-
жится объяснение происхождения стимулятора 
праздничного настроения — галлюциноген-
ного или опьяняющего напитка, получаемого 
при соответствующей обработке и переработке 
плодов того растения. Которое как раз и  явля-
ется образом умершего божества (Дионис и  не 
только). Вино, пиво, сома, кока и т. п., часто объ-
ясняют сюжет праздника и одновременно явля-
ются перводвигателем всего и  существенным 
средством достижения искомого состояния 
(Элевсинские мистерии или Дионисии, хотя 
в  последних экстаз достигался не  обязательно 
посредством употребления вовнутрь). Так что 
праздность от праздника заимствует свои чер-
ты и создает свою и космологию и мифологию, 
обретая известный эротизм.

Собственно ведет праздность неудержи-
мым отказом от  первичной свободы, которая 
если верить классической философии, начи-
ная со внятного определения Спинозы — «есть 
осознанная необходимость», а  вся дальнейшая 
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действительная история — «действие в  соот-
ветствии с  ней». Так что становление свободы 
— только предыстория собственно подлинной 
человеческой истории. Праздность — своео-
бразный (поскольку руководствуется эгоцент-
ричным своим образом своит человека, превра-
щая в  средство преодоления времени, которое 
тоже присваивает, расчленением его и тем умно-
жением) эрзац свободы, локальной и спешащей 
к  самозабвению. Образ искомой праздности 
не  только самодовлеющий, но  и самодоволь-
ный, ограничивает человека, оправдывая его 
уже достигнутое, давящее состояние. Минут-
ное освобождение от долга долгом перед собой 
любимым. Жизнь не в себе, но для себя. Жизнь 
исключительная. Мертвая.

В сущности, существует три свободы, кото-
рые естественно одно и то же развитие послед-
ней, той самой «фурии исчезновения». (Гегель 
правда, как благонамеренный и  законопос-
лушный гражданин субъективный дух довел 
до логического снятия в объективном и заживо 
похоронил свободу в праве, но похоже не этого 
он хотел): свобода «от»; свобода для; свобода 
ради свободы, свобода самой свободы, где она 
уходит в  основание, обретая в  человеческой 
природе скромный статус всего лишь оттен-
ка. На  самом деле эти три (и больше свобод) 
всего-навсего ипостаси одной сущности — той 
свободы, которая не  является, идею которой 
так боготворят почти в  религиозном экстазе, 
но только для того, что бы предавать и разоча-
ровываться, находя в этом особую утонченность 
и  изыск. Это «что» свободы, история свободы 
в ее относительности, исключительности и вре-
менности. Свободы «до тех пор пока…»

Некоторый дуализм отражения отражения 
не особо смущает, когда свобода свободы, исче-
зая в основании и переосуществляя его, сохраня-
ет остаточную свободу в свободном основании 
и  пространстве свободного времени, которое 
по  существу — вечность, а  с другой стороны, 
свобода свободы превращается для каждого 
отдельного универсального, совлекшего твар-

ность личности, существа сугубо эстетическим 
способом, возведенным в принцип принципом 
единственно возможным делом. Праздность 
при этом может быть только в зазоре, в пустоте, 
возникающим единственным способом, когда 
идея вступает в антагонизм с идеалом. Это уни-
чтожение порожденного упразднением време-
ни. Оно может быть исчерпано полнотой бытия. 
И тогда даже праздность становится творящей, 
как, например, в случае беспричинного творче-
ства, но время отрицается действием, когда дей-
ствие не  знает мотивации. Творение от  нечего 
делать, а не потому что…

Свобода — не  праздна, но  она безразлич-
на и  к своему воплощению, и  к действию, и  к 
своему невоплощению, воображению в  каж-
дой конкретной жизни. Та самая легендарная 
«фурия исчезновения», о  которой не  упоми-
нал только ленивый. Здесь она — само-собой-
разумеющееся и  не является вожделенной 
целью, как нечто реализованное и достигнутое 
в-себе-и-для-себя.

Чувственно-практическое восприятие, ощу-
щение и  переживание свободы вполне может 
быть праздным, потому что «может быть» как 
потенциальная бесконечность тотально, то есть 
вполне действительно, как всеполнота.

Однако праздность, являясь, остается всег-
да «не при чем», особенно по отношению к сво-
боде. В  рамках необходимого и  достаточного 
путают непринужденность, не  необходимость 
и свободу, которая невозможна без предметно-
практического действия. Но в предметно-прак-
тическом воплощении свобода тем более невоз-
можна, поскольку всецело действительна.

Именно поэтому исповедуя культ идеи 
свободы ее боятся и  избегают, так что свобо-
да ради свободы изменяет себе, превращаясь 
в свободу от свободы, хотя в действительности 
это простой отказ от  свободы, ради времени. 
Саморазвитие свободы, во-первых, не  может 
без насилия и  самоотречения, самопожертво-
вания, а,  во-вторых, восходит на  крови, пусть 
даже это будет всего лишь метафизическая 
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кровь духа. Любой перерыв постепенности тре-
бует усилия, одоления сопротивления времени 
и для индивидуального сознания, для рассудка 
представляется катастрофой, которая таковой 
и  является. Здесь нет выбора и  никакая цель 
не оправдывает средства.

Но  и в  противном случае, надо это пом-
нить, отказ от свободы чреват уже не метафи-
зической кровью развития, а  настоящей. Пока 
происходит развитие свободы в  основание — 
это всего лишь болезнь роста, как у  ребенка, 
сердце не  поспевает, отстает от  стремитель-
ного формирования. История нетерпелива. 
Чувства не  справляются и  потому приходится 
пользоваться «заменителями», когда предмет-
ность взывает к тому, названия чему еще нет, да 
и органов восприятия тоже.

Однако когда развитие прервано или заменя-
ется метафизикой существования, «искушением 
существования существованием» (Э. Чоран) воз-
никает вопрос, как вообще возможна свобода 
в несвободном мире? (Три знаменитых вопроса, 
которому посвящены три «Критики» И.  Канта: 
«Что я могу знать? Что я должен делать? На что 
я  могу надеяться?»). Так же спокойно и  с лен-
цой ответить: да ничего я не хочу знать. Ничего 
и никому я не должен. И никакой надежды нет. 
Что бы там мне не  доказывали, в  этом угады-
вая своеобразный заменитель свободы и  обре-
тая в  индивидности (нет, не  «единственный 
и  его собственность» Штирнера) и  спонтанном 
перемещении (нет, не  «фланер» В.  Беньямина) 
самость единичности, без особенного и  всеоб-
щего некую независимость от всего, даже от вле-
чения к  себе (скорее падения в  себя), в  отсут-
ствии воления бесконечным образом «во всех 
формах, степенях и  потенциях». Траектория 
движения индивида совершенно случайна, как 
движение лейбницевской «монады». Его швы-
ряет, а он пребывает в механической праздности 
неучастия. Безучастность как таковая, сохра-
няя некоторый дендизм псевдоэстетичности, 
поскольку даже при всем желании его просто 
не к чему пришпандорить, но и нечего ему вме-

нить. Невменяемость праздности даже вызыва-
ет некоторую зависть, поскольку освобождена 
от  совести. Совесть предполагает самосозна-
ние, то есть другого и  отношения между ними. 
Здесь же индивид «оставлен самому себе», он 
«сам по  себе», хотя так ему только кажется. 
С одной стороны он освобожден от аморального 
принципа морали общества господства и  под-
чинения, начиная с  отношения раба и  госпо-
дина (столь блистательно описанного Гегелем 
в  «Феноменологии духа») и  заканчивая совре-
менной апологий буржуазности, читай — празд-
ности (пошлейшими маневрами Бодрийяра с его 
«Символическим обменом и  смертью», Рансье-
ром и  его «Разделяя чувственное», да мало ли,  
— любыми «критиками» современного запад-
ного мира с его «критикой циничного разума»). 
Единственное приемлемое — это избавление 
от  тошнотворной христианской морали, тре-
бующей покорности, тогда да, праздность мож-
но толковать как пассивное восстание против 
бессмысленного овеществления, превращения 
жизни в товар, своего рода бунт против работы, 
порабощающей человека и подмены его вещью, 
с  дальнейшей фетишизацией последней. Есть 
рассказ у  Джека Лондона «Отступник», когда 
человек ходит изо дня в день на фабрику в тупом 
однообразии, измождении, полуголодном суще-
ствовании и  вдруг однажды, словно проснув-
шись он проходит мимо своей работы и идет все 
дальше и  дальше, садится в  какой-то товарняк 
и отправляется кочевать и скитаться. Да, празд-
ность может быть мечтой именно о скитаниях. 
Не  о путешествиях. О  бездомности. И  своего 
рода неуместности, утопичности, в буквальном 
смысле. Праздность место, которого нет. Хотя 
может быть простой необитаемостью в  своей 
явленности. Когда-то мою знакомую, жившую 
достаточно долго во  Франции поразило, что 
клошары Парижа — это вполне интеллигент-
ные люди, некторые — профессора Сорбонны, 
вполне обеспеченные, но  которые асоциальны, 
аутисты не из идеологических соображений. Это 
праздность уставших от жизни людей. Усталость 
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такая сильная, что нет сил не только жить даль-
ше, но и умереть. При этом это отнюдь не опу-
стившиеся люди. И  здесь хотя они обеспечены 
за счет других, они просто существуют и все, так 
же как растения, деревья, воробьи. Несчастливая 
праздность. Существование вне и около.

По большому счету праздность всегда пара-
зитична. Я  понимаю, что все устали от  силь-
ных слов и порог слуха настолько понижен, что 
граничит с  совершенной глухотой. Особенно 
осточертевает проповедь о  ней как об  одном 
из  смертных грехов, где ее сознательно бичу-
ют как лень, хотя это очень деятельная лень — 
метание ненасытного (да), алчущего (да) жажду-
щего духа, которому не к чему себя применить 
в  мертвом пространстве прошлого времени — 
только что рыться в мусорниках истории.

Однако, что такое по  сути праздность? Это 
присвоение общественно произведенного для 
развития всех свободного времени (поклон 
А. В. Босенко и его интерпретации теории орто-
доксального К. Маркса) без всяких на то основа-
ний и простая трата, перевод времени, упразд-
нение его не  по его образу и  подобию, что-то 
вроде «забивания самоваром гвоздей» у Шклов-
ского, с  той только разницей, что здесь нет 
действия — простое пережидание свободного 
времени, как обычного. Ожидание путается 
с надеждой. И спутавшись, они вступают в сго-
вор. Как утешительны бывают слова «Надеж-
да умирает последней», как хочется дать себя 
уговорить, что это еще не все, что не мы ждем, 
а  нас ждет некое будущее, где воздастся. И  это 
будущее из заветных сказок «с молочными река-
ми и кисельными берегами» (в сущности какая 
гадость, да и, о  мечта, кисель и  тот овсяный) 
примет без причины и независимо от грехопа-
дения, только потому что мы есть. Но ведь это 
созерцание приближения смерти. Созерцание 
безвольное и умоляющее повременить. Выклян-
чивание отсрочки. Ну  и  предательство себя. 
Смерть не перетерпишь. Она терпеливее.

Свободное время воровано, хорошо, найде-
но, подобрано и  превращается в  пустое время, 

тем самым умножая скорбь мира, потому что 
оно не есть хотя бы временем чистого созерца-
ния, чувственного восприятия, и  т.  д. Оно без 
«и так далее». Время без исполнения. Его избы-
ток, без-деянно начинает быть сильнейшим 
трупным ядом, разлагающим все вокруг.

Вместо времени развития свободное вре-
мя становится временем деградации, распада 
не  то, что личности — человеческой сущности 
вообще, да что там, самого явления в том числе 
и  феномена праздности, и  тем умножение вре-
мени без счету, которое размозженное.

Поэтому свободное время, выполняющее 
не  свойственные ему функции (а все функции 
ему не свойственны, поскольку оно не функцио-
нально, так как не воспроизводит себя в одной 
и той же определенности, то есть в форме покоя, 
оно не  имеет свойств и  качеств, так как кате-
гории причинно следственного мира сняты, 
и  оно само момент разрешения противоречия, 
как пока-еще-время, пока-еще-свободное, оно 
то, что «годит» сбываться, не  потому что мед-
лит или не  может, а  потому, что не  разрешает-
ся в  форму наличного бытия) становится при-
дурью для праздности, придурью праздности, 
издевающейся над ним ради удовольствия. Вер-
нее принципа удовольствия, как его понимает 
обыватель.

Мы одолеть не в силах скуки серой.
Нам голод сердца большей частью чужд.
И мы считаем праздною химерой
Все что превыше повседневных нужд

И. В. Гёте
Праздность — порождение заботы. Нужда 

— ее основание. Чувствительное бесчувствие 
озабоченного существования. «Не быть!» как 
«Да будет!» Пресно как присно. Желание, хоть 
чего-нибудь настоящего, пусть скуки, но  под-
линной, а  главное постоянной. И  не рост — 
чистое возрастание множественности, путем 
бесконечного дробления. Schize — не  благо-
родное расщепеление — «шиза». Шизофилия/
френия общества и  собственно не  одоление 
личности, личины, обращенной во  вне внеш-
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ними чувствами, а  внутренний распад лич-
ности до  индивидности (как инвалидности 
с двусмысленной дословностью «бесценности», 
не имеющее цены»), что немедленно схватыва-
ется, охочим подбирать продукт распада, искус-
ство, которое удивительно однообразно, пото-
му что образа оно не имеет.

В  частности, современное кино — этот 
унифицированный потребитель свободного 
времени, которому это нравится: «Как вам это 
понравится?» — говорит оно и  демонстрирует 
очевидное. «В кино можно тот час же все уви-
деть. Стоит две секунды посмотреть видео, 
демонстрирующее Павла Лунгина, поедающе-
го свой йогурт в  Каннах, чтобы немедленно 
понять, что перед вами прохвост. Потом мож-
но, конечно, подтвердить это доказательства-
ми». Кино тавтологично. Оно — титанические 
усилия для заполнения лакуны свободного 
времени, синоним праздности. Гений тавтоло-
гии, создающий реальность праздности и  его 
идеологию и  пространство, и  доказывающее 
с  обезоруживающей очевидностью, что жизнь 
— это жизнь, и  жизнь эта — манера поведе-
ния, не больше, даже в лучших своих образцах. 
Оно отымает воображение, заменяя его штам-
пом. То  не праздность, которая оригинальна. 
Праздность всецело банальна и  оправдыва-
ется всем существом. «Оisevete», «inaction», 
«diseuvrement», faineantis», «inutilite»… — фран-
цуский; «idleness», «inactive…» — английский, 
а есть еще сотни слов в других языках схваты-
вающих явление праздности со  всеми оттен-
ками — лучшее, что можно было бы сделать 
просто выложить их подряд из  всех древних, 
новых языков, сленгов, вульгаризмов и  супер-
новейших, и оставить без разъяснения в самоо-
чевидности, но это для менее праздных.

Литература делает это несколько не  столь 
прямолинейно, но  достаточно посмотреть 
на  тексты какого-нибудь Уэльбека, как ясно 
видно скуку, намертво склеивающую распол-
зающийся было в  честном гниении мир, кото-
рый бальзамируется, и  успешно, анти-идеей 

оправдания и  апологией единственно возмож-
ного существования, ссылкой на  вечную при-
роду не нами созданного (и не нам его менять, 
тем более, что «все дозволено», хотя не дозволе-
но ничего). Кстати, именно это обстоятельство 
начисто лишает мир воображения. Искусство 
декларирует: «Не воображай! Мы все вообразим 
за тебя, вместо тебя, и сделаем это профессии-
онально, будете премного довольны».

Любой несанкционированный полет фан-
тазии воспринимается как полет валькирий, 
нечто угрожающее, опасное, демонической 
и мистическое. Тем более, что фантазия возни-
кает ниоткуда, ни к чему и в никуда — без осно-
ваний. Вместо фантазии вранье и  суррогатные 
однообразные заменители вроде «фэнтези». 
Одни вурдалаки и вампиры из жизни. Весь мир 
замещен заменителями, благо индивидуализм 
— порождение унификации, призванный про-
тивостоять универсализации и  всеобщности, 
позволяет с успехом заменять ощущения (о чув-
ствах речи нет) протезами действий, поступ-
ков и мышления. Подушный налог, взимаемый 
искусством временем жизни (что само по  себе 
гнусно, поскольку жизнь становится размен-
ной монетой), обесценивает собственно жизнь. 
Ведь собственно два часа в кино или за книгой 
— это время жизни. Все несказанно упрощается. 
Как утверждает Серж Даней: «В странах, вроде 
Франции, где индивидуализм, рынок и  демо-
кратия окончательно победили, кино предстает 
прекрасным, отошедшим в  прошлое воспоми-
нанием, постепенно заменяемым разнообраз-
ными риториками (телевидением, рекламой: 
вместо изображений — сигналы, вместо вещей, 
предназначенных “зрению” — сообщения для 
чтения) — современными формами экономиче-
ской власти».

Дело, собственно, не  в кино (которое 
сильнейший галлюциноген и  наркотик, кри-
сталлизующий время, но  время похищенное, 
вырванное с  корнем, — о  технической сторо-
не и  формировании зависимости и  диктатуре 
кино столь пространно высказался Делез, кста-
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ти, с  точки зрения производителя совершенно 
не знающего предмет, впрочем такие же упреки 
можно услышать от умных музыкантов и в адрес 
Адорно — непосредственные творцы ничего 
не хотят знать, что противоречит их собствен-
ной самооценке, завышенной, конечно, когда 
собственно музыка в  климаксе), а  в тотальной 
амнезии, выполняющей, играющей роль само-
забвения. Массовой шизофрении, требующей 
фронтальной лоботомии, и  функцию электри-
ческого разряда или химпрепаратов успешно 
исполняет искусство, вышибая остатки духа 
из  человечества, сдающегося без боя и  разма-
хивающего не  очень чистыми белыми платка-
ми потрепанных душ, чтобы сдаться, но  кому? 
А  некому. Ни  до кого никому дела нет, и  даже 
простого любопытства. Все явления, в том чис-
ле и  праздность — это клиническая картина, 
но следствие, а не причина. Коматозное состоя-
ние задохнувшегося времени вызвано другим.

Распад универсума и принудительная свобо-
да не быть, оставляет «себя» без «Я» в тотальном 
перерыве всяких связей, являющих преслову-
тый «ансамбль всех общественных отношений», 
что не  заглушить никакими бравадами «фило-
софий праздного класса», унылой торжествен-
ностью обставляющего свою пиррову победу 
над необходимостью, потому что скучная необ-
ходимость быть гораздо страшнее небытия.

Эту тоску по сбыванию не загасить убогими 
«восстаниями элит», потому что нам показыва-
ют: утрата всеобщности и целостности или хотя 
бы их идеи неминуемо ведет к деградации, как 
единственному способу существования, при-
чем без сущности. Это существование несуще-
ственно. Бессвязность как связь безразличная. 
Тяжесть как таковая. Истекшее время вечности. 
Покой без формы, для себя пребывающий. Для 
себя пребывание в  единичном, полагающим 
движение в  абсолютный покой, созерцающий 
себя слепыми глазами ничтожеством, послед-
ним ничтожеством полагающим себя суб-
станцией. В ней нет ни одного ни другого, того 
самого тоже нет, есть «одно и то же» оно част-

ное, частичное, но без частей. Не состоит и без-
относительно, как чистое отсутствие. Не  знает 
состояний. Она бессчастна. Не-счастна. Бес-
честна и  безучастна. Субстанция — ничтоже-
ство не  знает уничтожения, поскольку она 
не охватывает себя, для этого необходимо внеш-
ность. Чистая сущность вещи, которая не имеет 
ни величины, ни пустоты, ни большего ни мень-
шего, ни  максимума, ни  минимума, ни  близи, 
ни дали, поскольку оно всегда наличествующий 
центр всего без «эго». Акцентуация как таковая. 
Бесконечность точки. (поэтому праздность бес-
счетна). Беспросветность и кромешность.

Праздность незрима и  сбываться не  может. 
Она — не  может быть, и  есть только — зряш-
ное отрицание, чистая негативность по  отно-
шению ко всякому что. Однако, если отрицание 
единичного ведет к  всеобщему, хотя его и  не 
может достичь вполне, но достигает всеобщно-
сти движения своим самоотрицанием, то есть 
ведь и обратнодвижение, отрицающее не толь-
ко всеобщее, но  и особенное, и  даже единич-
ное, как движение отрицающее движение, без 
снятия смерзающее, «мерзящееся» в  чистое 
не-единичное, никакое, без внешнего и  вну-
треннего, — вот это категорическое отрицание, 
не полагающее себя отрицанием есть упраздне-
ние уже свершившегося без продолжения. Туда 
ему и дорога?

Почему же праздность желанна даже для 
праздных? Призрак свободы? Той свободы, кото-
рая страшна своей жестокостью. Да, но смысл, 
которой в ожидании и заведомой напрасностью 
любого действия, потому что все в  прошлом. 
В праздности есть константность, постоянство. 
Мертвая точка, и  чем мертвее, тем постояннее 
в абсолютном движении вокруг, но по ту сторо-
ну утраченного предела. Около. Околица. Это 
предел как таковой. Предел всему. Праздность 
— только отблеск, нечто противостоящее свету 
и  все превращающее в  себя. Слепое бессилие. 
Бездеянность как бездыханность. Черная дыра.

В  этой нетости — центр или, как говорили 
в  старину, misterium праздности. Стремление 
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к  абсолютному нулю, в  бесконечном замыка-
нии, свертывании всего вокруг бессмысленного 
убиения времени в  каком-то злорадном само-
удовлетворении, которое не может быть никогда 
удовлетворено. Тайна этого бесконечного томле-
ния, в бесконечном «недо», недовершенностсти, 
несовершенстве, недоразвитости, в пребывании 
в  ни-до-ни-после, но  и не  здесь. Грандиозная, 
вселенская озабоченность, когда «ни холодно 
ни  жарко». Универсальная серость и  посред-
ственность без опосредствованного. Принци-
пиальная ложь. Лжа. «Болезнь единичного». 
Тотальная несущественность. Обособленность 
бесконечного отсутствия. Тупая скотская 
покорность времени, которое как лишенность 
и  есть праздность, освобожденная от  свободы 
частной волей. Жизнь по  видимости. Реальная 
лишь по видимости и тем не менее ощущаемая. 
Вожделение без вожделяемого. Попытка роз-
ности. Другого. Разделимости. Забвения. Это 
вожделение абсолютной единичности без воли 
и  свободы. Желание необходимости, против 
собственной воли, вернее вопреки безволию. 
Скука случайного существования. Жизнь смер-
ти. Но не смертельность жизни.

Собственно феномен праздности в ее прин-
ципиальной невозможности. Это как попытка 
не  думать. Нет, массовая безмозглость имеет 
место, но,  находясь в  сознании, не  мыслить 
невозможно (хотя действительность доказыва-
ет обратное на  каждом шагу). Праздность, как 
порожность, приемлет все. Ее пустота окраши-
вается во все оттенки. Она легко обменивается 
сущностями, хотя, как чистое явление, которое 
даже как явление не  определено, — это сущ-
ность, которая не  является и  явление, совер-
шенно не  существенное, откуда совершенство 
и неуязвимость праздности. Как танец, который 
потерял первоначальное сакральное значение, 
праздность обменивается несуществующи-
ми сущностями со  всем, к  чему прикоснется, 
но,  конечно, расплачиваясь временем жизни. 
Это тяжесть в невесомости. Неощутимость как 
таковая. В  этом рафинированном виде «это 

вседозволенность». Что бы ни  было сказано 
о праздности — это будет всегда точно. Празд-
ность как нетость, даже апофатическим не опре-
делена, потому что она всегда «это-еще-не-все». 
Но и свести ее к отрицанию всего невозможно. 
Грандиозность и нищета праздности неописуе-
ма. Можно бесконечно рассуждать о  ее роли. 
Она может быть глотком свободы. А  может 
быть порабощением. Больной совестью и абсо-
лютным отрицанием и  совести. Праздность 
бывает из чувства долга и по любви. От ненави-
сти к этому миру, и ради безразличия. Она апа-
тична и безвидна. И ни один из оттенков празд-
ности не принадлежит, как шелуха, спадая с нее 
в одностороннем порядке. Состояние праздно-
сти удивительно. Она беззаботна, но озабочена: 
чем же загатить эту грозную пустоту и как сми-
риться с напрасностью жизни. Это проявление 
фантастической воли и  немыслимое безволие. 
В  конце концов, можно договориться до  того, 
что все, что составляет собственно человече-
ское, — порождение праздности, и  это будет 
приемлемо, так как нельзя привести ни одного 
контраргумента. Лень и скука двигатели разви-
тия? Слышали и такое. Доля истины в этом есть. 
Если бы не живой труд, то не было бы свободно-
го времени, отчужденного, обобществленного 
в  некую претендующую на  самостоятельность 
область, в которой рождается идея и становит-
ся предметом самой себя. Спохватываясь, она 
выращивает чувства, от  которых отказалась 
ради чистого разума, и  эти вновь обретенные 
чувства необъяснимы необходимостью.

Праздность никакая. Она ненормальна, 
потому что не  нормирована. Она не  знает раз-
вития, узловых линий мер. Она сама пере-
рыв постепенности. Вдруг и  ниоткуда. Она 
может быть банальной и утонченной, жестокой 
и по этичной. Неясная игра стихийность и сти-
хии, не сдержанные ни формой «я», ни намере-
ниями, ни смутными желаниями. В ней можно 
усмотреть что угодно. По сути, это оправдание 
человеческого существования, минуя логику 
прагматического мира. Тот покой, в  котором, 
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в  минуту крайнего отчаяния, просят оставить. 
Передышка. «Вздох угнетенной твари», но в то 
же время игра духа, когда хочется заблудить-
ся и идти неведомо куда. Это религия свободы 
с  творимым немедленно ритуалом. Это «Оста-
новись мгновенье», а  останавливаться нечему. 
Когда время медлит время, а сам ты исчезающий 
момент, границы личности размыты, убогая 
форма «Я» нелепа, и ты отличен от окружающих 
тебя вещей, порядков, норм, отношений безот-
носительно. Оно не имеет никакого отношения 
к  судьбе и  всецело бесхарактерно. Праздность 
— универсальный заменитель счастья в  при-
шибленном ущербном мире. Невозможность 
и  невозвращение. Утрата вины и  хоть и  кажу-
щаяся, мерещащаяся мерцающая, но настоящая 
жизнь, а  не право на  жизнь. Здесь нет места 
морали, а только норов. Каприз, но каприз избав-
ления, даже от жизни. Видимость человеческо-
го. Безусловная свобода действий несвободного 
человека, для которого свобода — вина за несо-
деянное. Она — неисполненная, нарушенная 
клятва. Потому как «летучий голландец», при-
зрак, обреченный скитаться, пока не выполнил 
обещание. Праздность не создает мир из ничего, 
и даже из хаоса, она сама есть идеал возрожден-
ного хаоса, по крайней мере, его представляет, 
руководствуясь лозунгом: «Да пропади все про-
падом!» и полным сознанием, что все равно все 
напрасно. Все равно умирать, и рано или поздно 
все будет уничтожено, что вызывает желание 
приблизить это собственным действием. Так 
прекращают игру, смешивая фигуры на  доске 
одним жестом. Это пространство внезапно 
открывшееся, неожидаемое, где все — есть дело 
случая. Видение. Видимость красоты. Но  не 
действительной или воображаемой, а  видимой 
представлением. Напрасная жертва времени. 
То есть и человек и время жертвуют собой друг 
для друга, жертвуют друг другом. Обреченная 
невозможность забыться и заблудиться, но тем 
не менее забвение как таковое, забавное, забыв-
ное. Причинение красоты. То есть попытка при-
чинить красоту ущербному миру, что означает 

в  сущности примирение со  смертью. Тщета 
и  пагуба. Здесь воображение — смысл которо-
го в  исчезновении, а  соображение отсутству-
ет напрочь. Сама праздность — неповторима, 
хотя всецело является благодаря бесконечному 
воспроизводству.

Не  надо тешить себя иллюзией, что празд-
ность освобождает. Она полное и  совершен-
ное воплощение присвоения в  его сущности, 
попытка присвоить не только бытие, но и ничто. 
Тотальное порабощение. Желание приблизить 
пустоту, сделав ее человеческой и  уникальной, 
сделать живой и традиционной.

Праздность — апология пустоты, и индуль-
генция на ее дальнейшую судьбу. Это наделение 
судьбой, и единственностью, ритуалом которой 
и воспроизводит себя праздность как прекрас-
ное. Красота здесь отбрасывается в  немысли-
мую даль. Ей предписывают недоступность. 
Праздность имитирует алогичность и  это 
единственный случай, когда нечто подражает 
себе, создавая культ себя, и в основании лежит 
без-образное.

При всей загадочности и  прозрачными 
намеками на исключительность и элитарность, 
праздность является воплощением плебейско-
го идеала. Это шляние по  барахолке, без цели, 
некая идеальная базарность. Перебирание вре-
мени. Торговля с самим собой.

Но никого не удивит, если внезапно все это 
поменяется от  одного порыва ветра истории 
и праздность обретет совершенно другое значе-
ние, обнаружив спонтанную самоорганизацию 
и  волю к  прекрасному. Но  это не  воплощение, 
а  дисфункция праздности, которая не  знает 
превращения, а  только проявления и  имита-
цию, в том числе и себя. Жажда определенности 
неопределенности. Страсть к разрешению. Без-
умие перепроизводства нищеты. Свобода воли 
без воли и  свободы. Праздность — аномалия, 
когда развитие подменяется умножением, само-
дроблением, а  утрата человека уже абсолютна. 
Все человеческие качества, рождает угрожаю-
щую жизнеспособность, где прекрасно обхо-
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дятся и  без него. Праздность — покинутость, 
абсолютная субстанция индивида, чья абсо-
лютность порождена тем, что все оказывается 
внешним и  всегда имеет видимость подмены, 
она предрешена и не имеет возможности выхода 
за  пределы, кроме собственного уничтожения 
в  бессмысленном действии, которое не  может 
быть. Пустота — отсутствие и как таковая вре-
менность, фибриллирующая, не происходящая, 
впадающая в инертность и инерцию бесчеловеч-
ности. Но  пустота — переполнена с  избытком 
отработанным совершенно ощутимым эконо-
мическим мертвым временем. Написано столь-
ко книг, трактатов, которые никогда не  могут 
быть прочитаны, создано столько самодовлею-
щих вещей, которые не  могут быть используе-
мы, изобретено столько механизмов, которые 
не могут быть использованы, поскольку устаре-
вают еще на стадии замысла или бессмысленны 
по замыслу, как устройство для погрузки запа-
ски в багажник личного автомобиля, или то же 
усовершенствование офисных программ, когда 
проще писать гусиным пером, чем тратить время 
на овладения всеми этими ненужными возмож-
ностями. «Написано и распространено столько 
знаков и  сообщений, что они никогда не  будут 
прочитаны. К счастью для нас! Ибо даже с той 
малой частью, которую мы абсорбируем, с нами 
происходит нечто, подобное казни на  электри-
ческом стуле», — наивно пишет Бодрийяр, сва-
ливая все на  уничтоженную потребительную 
стоимость путем перепроизводства. «Этой нео-
бычайной бесполезности присуща некая особая 
тошнота. Тошнота, испытываемая миром, кото-
рый размножается, гипертрофируется и  никак 
не может разродиться (Сартру такое не снилось). 
Все мемуары. Все архивы, вся документация 
не  в состоянии разродиться одной единствен-
ной идеей; все эти планы, программы, решения 
не  могут разрешиться каким-либо событием; 
все изощренное оружие не может разрешиться 
войной!». И  дальше: «Это насыщение превос-
ходит эксцесс, о котором говорит Батай и кото-
рый все общественные формации всегда умели 

разрушать в  результате бесполезных чрезмер-
ных трат. У нас нет возможности истратить все 
накопленное, и  нам не  остается ничего, кроме 
медленной или быстрой декомпенсации, так как 
каждый фактор ускорения, играя роль фактора 
инертности, приближается нас к  точке апогея 
инертности. И ощущение катастрофы есть пред-
чувствие достижения этой точки».

Это — распад самой стоимости, самой эко-
номики, в  ее праздном состоянии недействи-
тельности и  недейственности, упразднение 
экономических законов. Не  просто стагна-
ция человеческой истории, но  энтропия жиз-
ни вообще. По  справедливому выводу того 
же Бодрийяра, смакующего эту тухлятину 
и  с наслаждением вдыхающего вонь разложе-
ния, политэкономия вырождается в  не чистую 
по определению спекуляцию, поскольку не име-
ет ни  оснований, ни  возможности быть, коль 
скоро становится «целесообразным без целей». 
Только французский спекулянт забывает, что 
это возможно лишь в силу тотального грабежа 
и эксплуатации.

Трупным ядом заражается все. И  клини-
ческая картина (деменция — нарастающие 
симп томы приобретенного слабоумия, наблю-
даемые повсеместно, становятся нормой) хотя 
бы случайной праздности вступает фаталь-
ным предчувствием пошлого финала, который 
ждут, на который надеются. И который торопят 
в  нетерпении, алкая его с  некоторым востор-
гом, как хоть какое-то, но  событие — нарко-
тик праздности, стимулирующий и  подстеги-
вающий истощенное сознание, изможденную 
интеллектуальность, которой некуда деться, 
в  помойке, где человеку отведена роль искус-
ственно выведенного вируса. Смерть больше 
ничего не значит.

Праздность правдиво лжет себе, себя 
не зная и не воспринимая. Беззаботно озабоче-
но. Воодушевление на пустом месте лишено оду-
хотворения. Праздность не  знает особенного, 
она типично атипична, «анэстетична» (Бадью), 
но  без типологии не  может. Ей просто не  от 
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чего остраниться. Она — чувство странности. 
Странность и странствие как такие.

Являясь фикцией тотальности, праздность 
всегда — частность. Никакой тайны и загадки. 
Все — видимость, наглядность, но ввиду отсут-
ствия опыта она — убежище тоски и ее неадек-
ватность. Постоянство праздности в  том, что 
она всегда — «не то что». Здесь ничего не про-
исходит. Мелкая дрожь, устрашившегося духа, 
для которого выхода нет и  потому он переста-
ет быть в  имитации жизнедеятельности, вер-
нее, ее имманентности. Праздность — жалость 
к ничтожеству и попытка его возвышенного дей-
ствия. Но она не знает сострадания. Это попыт-
ка унизить возвышенное жалостью к  низмен-
ному. Неизменное ускользание от всего — и от 
мира и от себя.

Здесь чувство бегства настолько имманент-
но, что даже не  оформляется в  чувство, куль-
тивируя свою панику и маскируя его деланным 
безразличием и  равнодушием. В  деградации 
есть некий мотив торжества и  злорадности. 
Детское «Вот умру. Тогда Вы все пожалеете». 
Вчувствование без чувств. Склубление. Мелкий 
домашний хаос и  муть. Антимир. Удержанный 
в  мгновении. И  то, что это пошло и  баналь-
но, и  писать об  этом невозможно, но  пишется, 
и  читается, Показывает, что феномен празд-
ности есть, а  вот феноменология отсутствует. 
Логос ампутирован напрочь. Праздность сама 
собой и  сама по  себе. Ее привлекательность 
не от остроумия мира, а от тупости и безнадеж-
ности, хотя и  может служить электрошокером, 
возвращающим действительности некое подо-
бие сознания, приводящим реальность в  чув-
ство. Правда — это чувство ужаса.

Праздность целиком и  полностью умеща-
ется между «не хочу и не буду» и «хочу и буду». 
Пробрасывание от  «хочу, но  не буду» до  «не 
хочу, но  буду назло» «и не  хочется. Но  жалко 
упускать такую возможность» (как у  персона-
жа одного из  рассказов О.  Генри), Arbait maht 
Frey. Свободное дело через силу. Преодоление 
себя посредством силы, направленной в  нику-

да. Праздность — пространство отвоеванное, 
или свалившееся случайно, на  котором только 
и  можно уворачиваться от  судьбы, потому что 
фатум и рок слепы и не имеют власти, а власть 
случая не  считается. Только здесь можно быть 
внеположенным, не  предзаданным, не  после-
довательным в  тупой логике причин, но  одно-
временным во  множественности, не  связанной 
единством, вернее сфокусированным, и  весь 
фокус в том, что фокус — ты сам, единственно 
собой. Все сходится к  тебе и  из тебя исходит 
в игре всех духовных и физических сил, которы-
ми ты (которые тобой) имеются на данное время 
в  данном времени. И  тут как никогда зловеще 
звучит любимое изречение Ю. Тынянова о том, 
что «пасквиль — это высокий жанр». Празд-
ность — пародия на  свободу. Клевета. Однако 
здесь любому «любезному соседушке можно 
поставить запятую».

Если отбросить классовые, экономиче-
ские, мифологические, религиозные и  про-
чие обыденные исторические напластования, 
налипшие на  понятие праздности, отринуть 
обыкновенный страх перед неведомым и  рас-
сматривать праздность как момент воплощен-
ной реализации субъективности и, наконец, 
(свобода наконец, в  ее окончательном виде 
эроса исчезновения, переставание быть собой, 
конец свободы) просто страх перед неведомым, 
то она в  чистом виде предстает как «бытие-
возможность» начала с «чистого ничто». Ничто 
как предстоящее пространство. Интеллиги-
бельное созерцание просто так.

Праздность — репетиция преждевремен-
ной свободы ради свободы. Пространство есть, 
а действия свободы еще нет. Свобода не только 
не познана, какая там необходимость, а вообще 
неузнаваемая. Здесь нечего делать. Нет ни обра-
за, ни цели, ни самого действия. Любое действие 
не обусловлено и не предзаданно. Мучительное 
воспоминание о чем, это всякое действие пре-
вращает в  эстетический жест. Не  имеющий 
ни значения, ни тем более цели и оставленное 
без последствий. Здесь и  всегда, без «прежде» 
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и потом», где свобода, образ, цель, способ дела 
и  воздействие собственной свободы (она, как 
говорилось, не познана, не узнана и восприни-
мается принуждением, свобода не  действует) 
мало того, что не различаются, но и не стремят-
ся к  единству, не  осознавая и  не желая знать, 
что все они лишь различные проявления одно-
го и того же. Атрибуты? Нет, модусы и фигуры 
одной субстанции.

Праздность анархична, а  не иерархична. 
Она — проверка на  вшивость. Зазор. Несовпа-
дение. Сдвиг. Стихийное бедствие. Катастрофа, 
но  никак не  место встречи, когда праздность 
не в силах отделаться от предметности и слиш-
ком деловая, суетливая.

Действие сменяется суетой сует и всяческой 
суетой, когда пытаются обломками вещей, отно-
шений, мелочевкой и просто бытовым мусором 
истории и культуры загатить зияние, распахну-
тость, бездну, которой не должно быть, но она 
есть.

Это своего рода ответ на вопрос, «что будет 
делать человечество (а до  него дела тоже нет), 
когда решит задачи своей предыстории?» Все 
оказывается незначимым, даже праздность. 
Это простор, где человек решает себя, расста-
ваясь с историей, пытаясь порешить все опуты-
вающее, сковывавшее. Возможность остановить 
мгновение, чтобы отдышаться и  оглянуться, 
не  потому что прекрасно и  не для того, чтобы 
определиться в мире, а в себетождественности 
избавиться от  всяких пределов, самозабыться 
вне мира и условностей. Стать безусловным. Что 
недоказуемо.

Грандиозность этого действия тем очевиднее 
в этом созерцании, действии, что на фоне кипя-
щей вселенной, которой человек вровень, и  он 
в  своей малости участник этого бесконечного 
и вечного движения сам мгновенен и исчезаю-
щая величина. Праздность никакая. Она только 
усиливает до  бесконечности то, что в  ее про-
странство привносится. И  подлость и  любовь, 
и ненависть и воля, и трусость, и предательство 
и творчество из ничего, и все сущностные силы. 

Все возможно. Праздность — способ расстать-
ся и  с сущностью и  существованием, не  имея 
ни  малейшего основания и  тем более оправда-
ния. Она не  имеет человеческих измерений. 
Это не  попытка самоидентификации. В  любом 
случае это попытка жить иначе, приговорив ли 
этот мир или себя, в  усталости от  жизни или 
в бегстве от себя, в стремлении к себе ли. Празд-
ность — это «или» и желание всего без остатка, 
но  когда желания нет, а  есть только инерция 
действия не имеющего направления. Томление 
неопределенности.

Здесь поверяются и  оказываются бессмыс-
ленными все перводвигатели человеческой 
истории. До  основания разрушается тезис, что 
удовлетворенный человек сможет действовать 
от нечего делать и когда он наконец пресытится, 
то поставит сугубо человеческие цели, по при-
роде стремясь к  от сытости к  возвышенному 
и прекрасному, начнет творить действительную 
историю по законам красоты.

У Стругацких в знаменитой повести «Поне-
дельник начинается в  субботу» есть персонаж 
— профессор Выбегалло, который пытается 
селекционно вывести (высиживать в  гнезде 
кукушки, над которым пролетая) модель чело-
века, удовлетворенного желудочно, дабы удо-
влетворившись, он начал духовно развиваться. 
И  кормит опытный экземпляр (как две капли 
похожего на него) тоннами селедочных головок, 
пока кадавр не  лопается, так и  не осчастливив 
«людство» откровениями духа.

Здесь сомнительным становится тезис, 
что «прежде, чем…, человек должен есть пить 
одеваться». В  оставленном, освобожденном 
пространстве человек по-прежнему будет вос-
производить «по прежнему», копируя и  реду-
плицируя, клонируя те общественные отноше-
ния, которые его порождают в форме покоя.

В  Праздности каждый может попробовать 
на  себе эффект робинзонады и  убедиться сла-
беющим сознанием, что в самости, индивидно-
сти мозг затухает и так называемое внутреннее 
беспокойство больше не  беспокоит. Преждев-
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ременная свобода об  этом. Праздность зазор, 
люфт между пространством развития и  дей-
ствием, и она же стремление к бесконечно мало-
му. К нулю, который, тем не менее, бездной отде-
ляет от начала, если превращение не состоится. 
Закукливание, свертывание пространства.

Праздность антиномична (и анонимна). 
Она всецело умещается в  бесконечности, стис-
нутой антиномиями, но  без тезиса и  антите-
зиса, поскольку она праздность ради праздно-
сти, только ради себя. Она — обретение-утрата 
реальности. И  действительности. Утрата про-
странства и  времени, вечности и  бесконечно-
сти, утрата всего.

Восторженное пушкинское «Цветы. Любовь. 
Деревья. Праздность. Поля. // Я  предан вам 
душой…» сменяется его осторожным: «Они 
вели жизнь праздную, но не беспутную…», ког-
да праздность используется как катализатор 
других, отнюдь не  праздных процессов, кото-
рые празднословием и  праздноболтливостью 
не заменить.

Уже оттого стоит предаваться праздности, 
чтобы избежать липкого, елейного и  подозри-
тельно настойчиво ее травли как смертного гре-
ха в  стращаниях церковников и  прочих рабов 
божьих: «Господи и Владыко живота моего, дух 
праздности, уныния, любоначалия и  праздно-
сти не  даждь ми» (Молитва Ефрема Сирина). 
Значит, есть дух праздности и уже поэтому сто-
ит ей предаваться.

А после аргументов вроде: «Праздность, или 
удаление от  трудов, — пишет Святой Тихон, 
— есть сама собой грех, ибо противна запо-
веди Божией, которая велит паки в  поте лица 
нашего ести хлеб наш» (Быт.  3:  19). Следова-
тельно, «в праздности живущие и чужими тру-
дами питающаяся дотоле грешить не  переста-
нет, доколе в благословенные труды не отдадут 
себя». После слов божественных пребывающего 
в  праздности бога, хочется сразу и  согрешить, 
и в праздность, яко господь немедленно впасть, 
уподобившись ему.

А  уж начитавшись всевозможных сентен-

ций: «Праздность — мать скуки» (Стендаль) 
лучше бы написал «П. — твоя мать», или авто-
ра бессмертного «Пуля дура — штык молодец»: 
«Праздность есть мать скуки и  многих поро-
ков». «Я смотрю на  праздность как на  своего 
рода самоубийство» и т. д., начинаешь подозре-
вать авторов в трусости. И хочется праздностью 
испытать себя, совершив разведку в свободу, 
экспедицию в праздность.

Конечно праздность — не  больная совесть, 
а преодоленная в самодовольстве. Скотодоволь-
ство. И она может быть проповедью самооболь-
щения, равно как и анафема ей. Но не в этом ее 
природа. Она только усиливает сугубо коли-
чественно то, что есть, освобождая от  помех 
и избавляя от долга. Не важно какого.

Праздность не решительна. Она жертвенна. 
Столько же сходства, как между жизнью и живо-
том. Она, как говорилось, вообще между. Между 
жизнью и смертью, пространством и временем, 
но они не являются ее пределами. Касательства 
к  ней не  имеют. Она со-стояние без атрибутов 
и пределов. Бескачественность: все качества ее 
прилепляются из-вне. Прививаются. Прище-
пляются. Праздность внешняя самой себе, она 
всегда видится со  стороны. Внутреннего мира 
не  имеет только изнурительность. Блуд. Она 
питает блудливую страсть. А  почему бы и  нет. 
Она позволяет все.

«Народ от праздности завел привычку тре-
скать», — писал Гоголь. Но ведь и Моцарт, и по 
большому счету музыка, поэзия, философия, 
искусство, все человеческое — с  точки зрения 
рассудка от праздности, и даже чистое созерца-
ние, равно как и не менее чистое свободное дей-
ствие в свободном времени.

Разрешение неразрешимого и  неразрешае-
мого. Тебе предоставляется, вернее, попада-
ется возможность. Делай что хочешь, а  что ты 
на самом деле хочешь? Все возможности на дан-
ное время другим недоступные, тебе разрешено, 
вопрос только в твоей отваге и мужестве быть. 
Здесь сбываются как у А. Тарковского в «Сталке-
ре» все желания, даже те, о которых ты не дога-
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дываешься. «Счастье для всех?» И для тех, кто 
счастлив убивать? Насиловать? Для Садистов? 
Нужен поступок, но  ты не  знаешь, что именно 
ты желаешь.

Праздность — бессмыслица мира, отсут-
ствие смысла, который ты должен создать 
из ничего сам, либо тебя сожрет пустопорожнее 
время. Есть, конечно, сладострастный соблазн, 
надругаться над этим временем и упиваться бес-
смыслием. Праздность — возможность чисто-
го творения из  ничего, но  ты не  знаешь, какие 
демонические силы вызовешь своим «да будет!», 
а у тебя отнято праздностью даже любопытство, 
и  ты наделен только напрасностью действия, 
потому что все равно умирать. Поэтому празд-
ность — коварная штука — мелкие критерии 
обыденного озабоченного мира превращаются 
в последние причины и пределы.

Праздность находится в  контрадикции 
с Заботой. Она пытается озаботиться в беззабот-
ности, а забота отнюдь не пытается упразднять-
ся. Культ заботы и добывания жизни в поте лица 
своего (и чужого) волновали многих от  антич-
ности, неоплатоников, отцов церкви, до  Гете, 
Хайдеггера, Эрнста Блоха, пытавшихся лишить 
ее прав, но тщетно, хотя сама Праздность заботу 
подозревает, как ближайший ориентир, по кото-
рому она определяет свою инаковость. Разъеда-
ющая ирония праздности, пытаясь избавиться 
от  этого проклятия любым действием, уни-
чтожает себя. Она пытается предстать инобы-
тием, но  оказывается «тем же самым», пытаю-
щего безнадежностью. Надежды нет и в помине, 
поскольку здесь сплошная память о  том, чего 
не было и быть не могло, поэтому смысл в заб-
вении и в беспамятстве, тупо сочиняющей мир 
в маразматических мемуарах о небывавшем.

Достигнутое равнодушие покоя, выводимо-
го из себя — вытяжка смерти. Пародия свободы 
— ирония праздности. И  лютая злоба на  себя, 
смешанная с  липкой лестью себе, пополам 
с  лютой ненавистью у  людей мыслящих, если 
безделье вынужденное, когда не  облегчение, 
не  передышка (как у  Марио Бенедетти) — нет 

легкости и  природы, только нарастающая пре-
ждевременная старость, которую не переждешь.

Праздность — символ небытия. Ты есть, 
но тебя уже нет. Ты не у дел. Болтание, шляние, 
когда болтанка укачивает до тошноты. «Пьяный 
корабль» А. Рембо — «Le Bateau ivre». «Comme 
ja descendais des Fleuves impossiless…». Празд-
ность — страсть потребителей, исключающих 
все, связанное с производством и творчеством.

Снобизм праздности, возведенный в  культ. 
«В любопытстве Пруста присутствовал детек-
тивный оттенок. Верхушку буржуазии он вос-
принимал как клан преступников, как банду 
заговорщиков, с  которыми никакая другая 
не могла идти в сравнение, — это была камор-
ра потребителей. Она исключает из  своего 
мира все, что участвует в  производстве, тре-
бует, по  меньшей мере, чтобы это участие гра-
циозно и  стыдливо скрывалось за  жестом, как 
это демонстрируют законченные профессио-
налы потребления. Анализ Прустом снобизма, 
являющийся более важным, чем его апофеоз 
искусства, представляет собой вершину в  его 
критике общества, потому что позиция сноба 
является ничем иным, как последовательным, 
организованным, закаленным рассмотрением 
бытия с химически чистой точки зрения потре-
бителя. И  потому, что из  этой феерии должно 
быть изгнано даже самое примитивное воспо-
минание о  производительных силах природы, 
поэтому для него в  самой любви извращенные 
связи были более приемлемы, чем нормальные. 
Но чистый потребитель является и чистым экс-
плуататором». Так что праздность — выжимка 
из чистого потребления.

Праздность — насилие, причем тотальное 
над природой человека. Свобода, подмененная 
идеей безыдейности. Идея свободы — извра-
щение возвращенной формы. Попытка самопо-
гружения, где наименее интересное — ты сам. 
Самозабвение утраты, когда ты провожаешь 
себя в  первый и  последний путь. Ты тонешь, 
на мели и заменяешь смерть глубокой филосо-
фией на мелком месте.
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Уныние обеспеченного человека. Депрессия. 
Скука. Распухание. «Вымученное отупление» — 
это последняя из  двух тысячелетних метафор 
меланхолии, раскавыченная власть времени. 
Манекены. Трупы. Превращение без превраще-
ния. Кафка, Кестнер, Георг Гайм… Все уже было. 
Праздность — концентрированное выражение 
проституции, но поскольку она всеобщая, то она 
образ жизни.

Праздность не  пассивна — она агрессив-
на, но  так, как агрессивен вакуум. Агрессивна, 
но бездейственна. Она не знает свободного дей-
ствия, только произвольный жест потребления 
и жест этот неприличен.

Праздность основывается не  на свободном 
времени и его сознательном превращении (хотя 
это тоже ущербное действие), а на пространстве 
освобожденным путем разложения. Нечто сгни-
ло и  пространство освободилось. Разложения 
чего бы то ни было от класса и общества до раз-
ложения природы — разницы нет. Когда нечто 
разлагается — оно расползается, уступая место, 
освобождая от своего присутствия, когда нечему 
больше разлагаться, если уже идет речь об отно-
шения общества, то пустота тут же заполняет-
ся праздностью как плесенью. Иногда это дает 
жизнеспособные всходы. Так человек. Опо-
лоумевший от  жажды может напиться из  мут-
ной лужи в  почти бессознательном состоянии. 
Из мутной зеленой лужи искусства, литературы, 
философии, кишащей простейшими. Это назы-
вается творчеством. Он будет пить самозабвен-
но, не думая о последствиях. Праздность — это 
мимикрия. Искусство и философия из серьезно-
го дела, за которое отдавали жизни — предметы 
отдыха и  развлечения. Баловство. Развлечения. 
В разные стороны, не потому что влечет, чтобы 
создать разрыв, свободный от другого. Прободе-
ние. Праздность это не когда хочется все, а когда 
не хочется ничего. Само свободное действие ста-
новится возможным, когда экономия времени 
и его дефицит уступают, когда времени не жале-
ют и усилий соответственно тоже. Утрата памя-
ти, ампутация ее, чтобы не помнить о смерти.

Поэтому праздность, как это ни  парадок-
сально, — вополощение/уплощение абсолютной 
несвободы. Она вся во власти произвола. Жерт-
ва. Не оказывающая сопротивление.

Праздность — расслабленна (причем в пош-
лом смысле — «расслабуха»). Отсутствие силы 
и  потому является местом, где сила (сила чув-
ства, сила воли, сила духа…) проявляется 
в чистом виде без явления: Способность явить 
действие, «начать начало». Перейти усилием 
воли к  некоей определенности из  абсолютной 
бессильной данности «вот», воля к  действию 
«может быть». Возможность совершить невоз-
можное. Упразднить праздность праздностью 
или чем угодно, что не она, то есть все — в этом 
ее несомненность. Несусветность чистой празд-
ности без отношения.

Она, как говорилось, усиливает все: и твор-
ческий порыв и лень, интерес и оголтелую скуку 
остроумие и тупость, зоркость и слепоту… Уси-
ливает и уравнивает, заставляя их нейтрализо-
вать друг друга. В себе она — нудность в дистил-
лированном, овеществленном виде. Это место 
зачастую отхожее, не  надо пугаться — смерть 
тоже самое место, где все смешивается беспри-
чинно со  всем, в  некоем алхимическом тигле, 
на авось. Ее безвкусие позволяет распущенность 
ощущать мгновением непреходящим (и не при-
ходящим). Так что праздность может быть и экс-
тремальной, но больше эксцентричной (по край-
ней мере, себе казаться такой). Страсть ради 
страсти и бесстрастность. Маниакальное жела-
ние шока при безутешном остром холодном 
сознании, что уже ничего шокировать не может. 
Типично мелкобуржуазная мечта: «удивите 
меня!» Мольба о  чуде местечковой торговки, 
(кстати, совпадающая с потугами современного 
искусства это чудо сотворить на  глазах у  изу-
мленной публики).

Любое действие праздность обезличивает. 
Так что каждый видит то, что хочет. Автомати-
чески. Потому что все сведено к автоматизму 
(это замечали не только знаменитые экономи-
сты, им положено, но и поэты, например тот же 
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Поплавский (не вздрагивайте, другой из горо-
ду Парижу) Борис (см. «Автоматические сти-
хи» оного).

То  есть, если об  автоматизме, с  развитием 
разделения труда и  репродуктивной деятель-
ности мертвого труда, она возводит мертвящую 
сторону определения в его механической одно-
значности в  абсолют, анализируя, расщепляя 
единое движение до  однозначности элемен-
тарного. В  сущности, это обратный развитию 
процесс превращения развоплощения универ-
сальных человеческих чувств в  рефлекторный 
механизм, лишая последнего: ощущения и реак-
ции/раздражителя. Полное отупение и  бесчув-
ствие. Не(чистая) порнография. Это разложе-
ние абстрактного созерцания. И  разложение 
собственно абстракции, хотя куда уж  дальше 
(отсюда такая страсть к  коллажированию, 
комбинаторике и  тасованию вещей и  всего 
прочего) Возбуждение, властвующее в  празд-
ности — азарт игрока, построенный (именно 
построенный по  алгоритмам и  схемам заведо-
мо данным извне, в  виде инструкций, правил, 
запретов, приемов. Здесь нет не  то что биоме-
ханики — простое включение (выключение) 
сконструированное на искусственной неизвест-
ности, потому что именно эта «неизвестность» 
однозначна. Она константа. Каждое следующее 
действие не  связано с  предыдущим и  лишено 
содержания, оно действенно, но не действитель-
но. Одни аффекты. То есть в праздности может 
пребывать только «человек толпы», — «ветеран 
броуновского движения», в  несуммируемой 
сумме одиночек.

Праздность не  открывает, она дрессирует, 
оставаясь незавершенной, и  только поэтому 
мистична дурной мистикой бега на месте и все 
равно страдает гиподинамией.

Праздность — рабское подражание, но 
са мой себе. Созерцание не насыщает, оно ничего 
не видит как зерцание, поскольку другого не дано 
и потому в и в ней доступность любого действия 
превращается в отказ от любого маломальского. 
Восхищение, которое готово проявиться, но  не 

может обнаружить того, чем следует восхищать-
ся и отступает в себя, как единственно достовер-
ное, однако и  тут не  застает себя, настигаемое 
пустотой. Поэтому праздность, хотя и  принято 
хулить, но относятся к ней с почтением. На вся-
кий случай. Так что праздность недалека от исте-
рики. Она вообще истерична и тяготеет к культу 
прошлого, прошлое изнывая.

Праздность все-(и всеми)приемлема — и лю -
бая, без любви, corresspondans. Это тот слу  чай, 
когда стихи, музыка и мысли лепятся, вымучи-
ваются из  неудач. Сплин, меланхолия, тоска 
— идеология мгновения, и в силу этого по про-
шествии могут быть воспоминанием, возрож-
даемым без конца «гнус мгновений» (Беньямин, 
неистребимый, как запах, который узнаваем). 
Жажда небытия (Бодлер) позволяет спокой-
но переносить время еще и  в том смысле, что 
перенос (мета-фора), он же минус, отрицание 
времени, подмена его и похищение есть способ 
его временного преодоления. То событие роки-
ровки в длинную сторону праздности и свобо-
ды — тот случай, когда все можно не объяснять, 
а оправдывать неудачей. Праздность — наудачу, 
наугад, на «а вдруг». Она освобождает от опы-
та. В  этом несомненный праздности удобство, 
комфорт, весь смысл которого в его нарушении. 
В  прекращении устроения во  времени и  при-
способленности. Поэтому праздность — это 
судорога, сводящая идеал в  искаженную гри-
масу. Невроз времени и  — тем избегание его 
монотонности.

Распыление, распорошение. Пространство 
кабинки для переодевания. (Просторы деревен-
ского клозета.) Только ирония, цинизм (празд-
ность не  остроумна) и  ничего больше. (Хотя, 
по  правде, этот яд, эта кислота, разъедающая 
все, как раз и  дезинтегрирует, дизенфицирует 
пространство, уничтожая само гниение, выжи-
гая дотла, но ведь и все остальное тоже.) Пустое 
место, пустырь, который может быть заполнен 
чем угодно. По  преимуществу хламом, ино-
гда игрой, и  почти никогда страстью, любовью 
и свободой. Праздность и сама «почти никогда». 
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Она мгновенно старается потерять свою пусто-
ту, а вместе с ней и чистоту.

Ее никаковость, очищенная от  качества 
и  количества невообразима, не  потому, что 
невозможно вообразить, а так, как нет ни вооб-
ражения ни  возможности. Она действительно 
не  терпит зараженного обломками ассоциаций 
и мотлохом старых образов мусора, однако, при-
ходится терпеть, как и постоянно нарастающую 
светящуюся плесень чужих мыслей и  споры 
мертворожденных ощущений на трупах чувств, 
сваливающихся падшими неведомо откуда.

Праздность в  чистом виде оказывается/
случается серией точечных и  точных направ-
ленных взрывов, ослепительных вспышек. Это, 
когда убогую, сдавленную оставленностью всех 
отношений оболочку разносит на  элементар-
ные частицы, а они оставляют треки. Личность 
идет вразнос, как ядерный реактор и разносит 
в разные стороны, создавая если не стороны, то 
разность-в-себе. Здесь праздный посторонен. 
Он одновременен, а не последователен. Празд-
ность тяготеет к  элементарности. Событие 
здесь и  сейчас, репродуктивное вовпроизве-
дение обстоятельств, которые этой вспышкой 
освещаются (Праздник — свято(е?)татство? 
предполагается.) Обстоятельства обнаружи-
ваются. На  них наталкиваются. Здесь время 
не  имеет ни  выхода, ни  исхода и  спрессовано 
в  точке бытия сейчас. Время немедленно, без 
промедления, но медлит все. Оно напоминает 
серию тире, которые в фильмах о путешестви-
ях начертывают траекторию и  путь. Линия 
свертывается в  точке пребывания. Человек 
оказывается в замкнутом пространстве време-
ни, которое герметично.

Даже если, в  случае когда это деятельность 
в искусстве или науке, в том числе и особенно 
в  философских штудиях, исследователь что-то 
и находит, наталкивается, то понимать обречен 
он один. В современности праздности нет сво-
их, нет других — только чужие. В  праздности, 
при кажущейся, а еще больше желаемой свободе 
выбора иного не дано. Это не свобода — избав-

ление, из-бывание, избыточность, с-бывание 
несбыточного, является бытом праздности. Все 
это, казалось бы, дурной психологизм, самоощу-
щение праздности (ее самоощущением), если бы 
не носило столь явственные черты — неявлен-
ного. (Собственно феноменологии нет, только 
феномен, да и то скорее не-праздности.)

Но  на самом деле праздность порождена 
тотальным одиночеством, где все — монады 
и  общаются только на  внешних, запаздываю-
щих удаленных отношениях. (Хоть пиши новую 
монадологию, благо Лейбниц позволил же себе 
«Новые опыты о  человеческом разумении», 
чем создал прецедент.) Настоящая праздность 
нелюбопытна, бесцельна. Она утрата, перевод 
его и тем сведение на нет. Поэтому праздность 
— это «нет, но…»

Даже мысль о том, что Интернет стал возмо-
жен, когда одинаковость, единичность, эксклю-
зивность заменила всеобщность, и  разделение 
умственного труда, да и собственно мышления 
достигло такой крайности, что скукожилось 
до  двоичной системы, и  дальше до  простой 
информации, постановки (подстановки и пост-
становки) в  известность, до  механики, только 
тогда этим стало возможно оперировать, этим 
стало возможно оперировать как скальпелем, 
рассекая, кромсая и расчленяя.

Многообразие не функционально, унифици-
рование же можно воспроизвести в одномерной 
определенности, отштамповать, скопировать, 
а еще лучше заменить готовым.

Даже если есть «спецы», которые по  инер-
ции продолжают создавать шедевры в  поэ-
зи, философии, литературе, музыке, живопи-
си, скульптуре, то они обречены, потому что 
не  просто востребуется, но  и видится только 
элементарным (видится/зрится) элементарным, 
прикладывающим свои шаблоны, калибрую-
щие бессознательное и дозирующее созерцание. 
Думаю, каждый ощущал это на  себе, взирая 
на уровень. Вся эта масса сползает к примитиву. 
Так кино утонуло в ничтожестве своих произве-
дений (Делез). И не вина Эйзенштейна и Ганса, 
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что они ожидали великого изменения спосо-
ба мышления, оно стало подменой мышления 
вообще. Колоссальные усилия интеллектуаль-
ные, физические, чувственные, невероятные 
затраты сущностных сил оказались пшиком 
отнюдь не по вине кино, а по вине самого спо-
соба производства его эксплуатирующего. Всего 
лишь при смене формы общественного богат-
ства вырождающееся кино мгновенно рожда-
ет себя в совершенно иной не то, что ипостаси, 
но и в сущности. То же и с литературой, поэзией, 
музыкой и живописью. Пока и по преимуществу 
— это голая технология или того хуже идеоло-
гический диктат техники, машинерия. Пока же 
при современном состоянии ампутированного 
духа анализировать что было нечего, только что 
было. Да  и нечем, так как философия выроди-
лась, равно как и  сама способность мыслить. 
Пройден последний предел, болевой порог. Все 
эта шумливая возня, весь этот базар, торжище 
— «общество спектакля», шум и  гам, сопрово-
ждающий всякий рынок, не  имеет под собой 
предметных оснований, только гноище фети-
шизированных вещей, с оголтелым пиаром бес-
конечных премий, лауреатств, конкурсов и про-
чей ерундой, что коснулось уже и науки.

Человек, предающийся праздности усилен-
но старается веселиться, не ленясь, преодолевая 
чувство покоя, и веселиться-радоваться из чув-
ства долга, потому что и  не хочется, но  жаль 
упустить такую возможность. Это не  пробле-
ма, а  простая констатация, феноменологиче-
ское описание, которое так же беспомощно, как 
и праздность. Проблема в том, как и чем спасать-
ся? Потому что действуя в праздности праздно 
(вернее праздным образом, следуя представле-
ниям о  праздности) как в  заменителе свободы 
предстоящей (я вовсе не  морализирую) замеча-
ешь, если осталась хоть толика рефлексии, отме-
чаешь, что не  развиваешься, но  деградируешь, 
не растешь, а опускаешься, несмотря на все воз-
можное и  сверхвозможное сопротивление. Все 
усилия направлены на поддержание мышления 
и чувств на прежнем уровне, а они от перегрузок 

и  неестественности происходящего в  лучшем 
случае становятся стимуляторами и  наркоти-
ками, оказывая галлюциногенной воздействие. 
И главное не сойти с ума, и горе тому, кто с эти-
ми сбереженными чувствами еще чувствует. 
Однако в этом унылом современном сумасшед-
шем доме, грязном и  забитом замкнутом про-
странстве мозг затухает как в камере-одиночке. 
Он умирает от  одиночества. Наше время нео-
битаемо. Оно безлюдно. При этом всеобщем 
равнодушии тебя все равно так или иначе будут 
заставлять во всеобщем веселье, (даже если это 
массовые казни и ты жертва или палач, все рав-
но), потому что надо быть как все, и сам станешь 
участвовать во  вселенском гвалте, по  нынеш-
нему, корпоративе, потому что индивидуаль-
ные средства защиты, контрацептивны инди-
видуализма не  спасают. Ни  индивидуализм, 
ни уход от мира, ни схима невозможны, потому 
что включены в  список развлечений. Никаким 
сопротивлением духа от  этого не  защититься. 
Хотя, если хочется — то можно.

Праздность не  знает альтернатив. Здесь 
невозможно заниматься делом, чтобы оно 
немедленно не  превращалось в  делопроизвод-
ство, хотя бы речь шла о  самой любви. (Ублю-
дочное «делать любовь», сменило ее было 
высокий и ранний полет на откровенную порно-
графию, проституцию, которые прикрываются 
ханжескими, тупыми как параграфы устава вся-
чески рекламируемыми «семейными ценностя-
ми»). Праздность нелюбива. Она только делает 
любовь, вернее делает вид и за хорошие деньги.

Любопытно только то, что в этот отстойник 
попадают очень многие, потому что между Забо-
той и Праздностью существует расселина, куда 
проваливаются как в преисподнюю.

Казалось бы — суть праздности в  отсут-
ствии не только дела, но и долга. Однако, по сути 
праздность — это не только порождение край-
ней Нужды и  Заботы (пределов ее), но  и сама 
— концентрированное выражения тотальной 
заботы и  страшного чувства долга как таково-
го, эссенции нужды — и  долга перед жизнью, 
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ну и  заодно перед собой не  в последнюю оче-
редь. (И все что наваляли великие «должники» 
Кант и  Кьеркегор оказывается смехотворным 
по  сравнению с  дальнейшим развертыванием 
этого. Они не  открыли природу долга, но  зато 
выпустили долг на свободу, персонифицировав 
его и наделив онтологическим статусом.)

Собственно праздность. Как она есть — 
зеркало, некий зеркальный предел, потому что 
человек, я не беру состояние скотины с «физио-
логическим идеализмом» видит себя таким, 
каким хотел бы быть, сохраняя при этом смут-
ное сознание каков он есть на самом деле. И эта 
разница не порывается самодовольством, кото-
рое дает ему праздность. А  уж если ему слу-
чается видеть таким, каким бы он мог быть, то 
праздность просто вгрызается и  уничтожает 
напрочь, отбрасывая обратно и порождая неуто-
лимую и неудалимую тоску, ни дали ни доли, — 
она не судьба. (Насколько можно быть точным, 
то праздность зеркалится, троясь. Показывая 
человека каким он мог бы быть, каков он есть 
по истине, и каким он не будет никогда ни при 
каких возможностях.)

Праздность — действительно свободное 
от постоя пространство, но видимость свободы, 
которая растлевает, не потому что она плохая или 
хорошая, потому что она никакая свобода. Она 
поэтому неуловима. Содержит в себе все и ниче-
го, она бескачественна. И  буквально «никоим 
образом», потому что при всей однозначности 
— значений не  имеет. Все качества привнесе-
ны, да и образы тоже. Ей присущи все эпитеты: 
она весела и  грустная, трагичная и  комичная, 
пошлая и  возвышенная, ленивая и  деловая, 
гениальная и бездарная, постыдная и благород-
ная, сентиментальная и цинична и т. д., и все это 
существует и не существует одновременно — она 
не разная — она любая и всякая и всякому, рабо-
тая на  потребителя, услужливо подлаживаясь 
под слабость каждого. Поэтому ее невозмож-
но да и не нужно ни осуждать ни оправдывать, 
а тем более призывать кары небесные на ее впол-
не земное происхождение. Ее надо принимать 

или не принимать, пользоваться моментом или 
превращать в случайно найденное пространство 
для реализации творческих и  не очень замыс-
лов, да и не плохо бы. Чтобы она принимала или 
нет и была благосклонна. Не великая хитрость 
в  том, что если праздность использовать как 
найденное свободное время для невероятной 
свободной деятельности, то вы отторгаетесь 
и  уже не  праздны. Поскольку это время опред-
мечивается, не овеществляется в произведении, 
а  еще лучше в  самом способе дела. Сам стано-
вишься свободным способом дела, но при усло-
вии, что этот поступок сохраняет некоторую 
толику совести, не  позволяющей забывать. Что 
это свободное время ворованное у  непосред-
ственного создателя его. И это не господствую-
щий класс.

Праздность тем и интересна. Что в сущно-
сти невозможна, но есть. И весь ее бессмыслен-
ный смыл в  том, что она представляет собой 
нет, не  бездну, — абсолютную пустоту, кото-
рую праздный наполняет не  менее абсолют-
ным значением. Он весь и  без остатка. Здесь 
неопределенна праздность, но  не праздный. 
Он точно определен в  тех суровых пределах, 
в  которых существует, в  каждой точке своего 
существа. Существования в  прошлом, настоя-
щем и будущем. Этим она и страшна, что здесь 
во  всех миражах, видениях, желаниях, кажи-
мостях невозможно заблуждаться относи-
тельно себя, что бы ты ни воображал и как бы 
не  думал. Ты ровно в  тех пределах, которые 
ты сам и  ровно столько тебя, сколько ты есть 
с  точки зрения человеческой сущности. Ты 
в  себе-тождественности. Праздность не  име-
ет смысл определять, но можно определиться, 
хотя ориентиров и привязок нет, — это не сво-
бода, это невесомость со странными свойства-
ми, она исполняет все желания, даже желание 
не  желать вовсе, но  в отличие от  уже помяну-
той комнаты в  «Сталкере», она выполняет их 
все сразу, аннулируя и  оставляя вас наедине 
с собой самим, если вы еще есть. Так будьте же 
вы все праздными!
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Анотація. Стаття присвячена екзистенціальній категорії «порожності» у контексті її проявів 
у повсякденному житті та її привнесеним зовні рисам у найголовніших проявах та варіаціях, як 
то: марність, бездіяльність, безнадійність, гультяйність, дозвільність тощо. І все це з точки зору не 
моралі, але у суто філософському вимірі як способі буття без рефлексії.

Ключові слова: порожність, бездіяльність, свобода, воля, час, простір, ніщо, буття.

Аннотация. Статья посвящена экзистенциальной категории праздности в контексте ее про-
явления в обыденной жизни и ее привнесенным извне качествам в основных вариациях вроде: 
напрасность, бездеятельность, безнадежность, разгульность, досужесть и т. д. И все это не c точки 
зрения морали, а в сугубо философском контексте как способе бытия без рефлексии.

Ключевые слова: праздность, бездеятельность, свобода, воля, время, пространство, ничто, 
бытие.

Summary. The article is devoted to the existential category of «emptiness» within the context of its 
manifestations and its features taken from the outside such as: hopelessness, vanity, idle freedom and so 
on. All above mentioned features are not viewed in the moral dimension but from the philosophical point 
of view, as a mode of being without reflection.

Кeywords: emptiness, vanity, will, time, space, nothing, being.
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При вичерпному перерахунку набутих 
і  вживаних сучасним театром засобів вираз-
ності, що  складають потужний мистецький 
комплекс, який зазвичай називають театраль-
ним синтезом, навіть формальний облік усьо-
го арсеналу може виявитися занадто великим 
за  обсягом. Адже при тому, що  тривалий час 
фундаментальну основу театральної діяль-
ності складала вербальна творчість, реалізо-
вана акторськими засобами, сучасний театр, 
у  просторовому відношенні, давно спирається 
на принципи архітектури, користується її кон-
структивністю й  об’ємами, апелює до  плас-
тичності скульптури; образотворче рішення 
спектаклю, включно із  костюмами, гримом, 
масками, базується на  досвіді та  прийомах 
живопису, як-от колорит, композиція, фактура, 
світлотінь і т. ін., а темпо-ритмічно театральне 
дійство найчастіше організовується за рахунок 
музики й танку і т. ін. 

Якщо ж врахувати, що протягом ХХ століття 
до  творення театральності долучилися новітні 
види мистецтв і технології з  їхніми виражаль-
ними можливостями, приміром, цирк із трюка-
цтвом й  атракціоном, кіно із  власною візуаль-
ною образністю, монтажністю, рапідом і  т. д., 
технічні засоби радіо, телебачення, фотографії, 
і, врешті решт, комп’ютерна графіка та відеоарт, 
то  цей комплекс виглядає як  справжній над-

лишковий театральний монстр. Разом з  тим, 
згідно заувагам російського філософа Густава 
Шпета, синтез мистецтв у театрі не утворюєть-
ся із  суми мистецтв. «Кажуть, що  тут йдеться 
про особливий синтез — не синтез у мистецтві, 
а синтез самих мистецтв. Легко, однак, зрозумі-
ти, що усяка думка про штучний синтез самих 
мистецтв перетворює їх, тим самим, у  щось 
за  ідеєю абстрактне і ніби неповне. Чи не над-
то великі претензії заявляє театр, коли бере 
на себе завдання відновлення штучної неповно-
цінності інших мистецтв? Смішно було б вида-
вати таку претензію за  специфічний характер 
мистецтва театру. Менш поверхові прихиль-
ники такого погляду пояснюють, що, звичай-
но, синтетичні властивості театру не  в тому, 
що сцена об’єднує скульптуру, живопис, поезію, 
музику, а радше в тому, що до характеристики 
самого театрального дійства можна прикласти, 
і  завжди прикладаються епітети: пластичне, 
живописне, поетичне і т. ін.» [1]. 

Думки Г.  Шпета є  протилежними пропо-
зиціям Р. Вагнера, на чому наголошує філософ, 
зазначаючи: «Чи не  найпоширенішим погля-
дом є  розуміння театру як  специфічно синте-
тичного мистецтва. Деякі думки Р.  Вагнера, 
не зважаючи на його власне іронічне ставлення 
до ідеї такого Mischkunst, сприяли вкоріненню 
цього погляду» [2]. Тому, скептично ставля-
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чись до ідеї театрального синтезу, як штучного 
з’єднання і  нагромадження різних видів мис-
тецтв, Г. Шпет вказує на здатність театру засво-
ювати і використовувати мову інших мистецтв, 
адаптувати її  та привласнювати їхнє особливе 
уміння творити образність.

Теоретичному і  практичному спростуван-
ню усталених поглядів на  театральний син-
тез сприяли і праці Адольфа Аппіа та Гордона 
Крега, які наполягали на  чіткому визначенні 
ресурсів кожного із  мистецьких напрямків. 
Самі ж вони, як практики сцени, на відміну від 
Р. Вагнера, почали застосовувати в театральній 
творчості свого роду аплікації з  різних видів 
мистецтв, змінюючи, таким чином, традицій-
ну для початку ХХ століття вербальну основу 
театру. 

Зрештою, сучасні теоретики театрально-
го мистецтва прийшли до  компромісної уза-
гальнюючої думки, що  «Театр є  синтетичним 
за  формою і  синкретичним за  змістом видом 
мистецтва. Синтетизм сценічного мистецтва 
полягає у  впливові на  театр інших мистецтв, 
таких як  література, музика, архітектура, 
скульптура і  живопис. Вони входять у  виста-
ву у  певній формі, наче «отеатралізовуються». 
[…] Ще  одним моментом прояву синтетизму 
є використання в ході театрального дійства тех-
нічних засобів, які значно впливають на  дина-
міку спектаклю. Синкретизм театру полягає і в 
акторові, який діє на  сцені, оскільки в  ньому 
зосереджена вся повнота проявів матеріалу мис-
тецтва, на основі цієї неподільності і будується 
образний стрій вистави. […] Усі види мистецтв, 
виокремившись із синкретизму художньої пер-
вісної творчості, розвивалися на  основі одного 
із  видів матеріалу мистецтва …, і  лише театр 
зберіг у  своїй природі всю повноту матеріалу. 
Синкретично-синтетична сутність театрально-
го твору виявляється в  спектаклі через визна-
чальні моменти, які зумовлюються законо-
мірністю матеріалу творчої діяльності. На  базі 
визначальних моментів формується кожний 
театральний твір незалежно від історичних, 

національних, жанрових та  інших особливос-
тей, будується образна структура сценічного 
твору: його візуальна значимість, звукова наси-
ченість і його сюжетно-фабульний розвиток» [3]. 

До  моменту повноцінного «отеатралюван-
ня» різних видів мистецтв, що  стало сутніс-
ним для сценічної творчості у другій половині 
ХХ століття, театральне мистецтво пройшло 
етап колажного синтезу мистецтв, який гене-
тично пов’язаний із  середньовічною театраль-
ною культурою. Колажний синтез можна було 
б назвати аплікаційнійним, під час якого здій-
снюється накладанням образних властивостей 
різних видів мистецтв на  структуру спекта-
клю: кіно, скульптура або елементи архітекту-
ри практично без змін входили в тіло вистави. 
Цей експериментальний принцип побудови 
театрального дійства, що  передбачає особливу 
семантичну насиченість тексту та  підвищену 
інтерпретаційну діяльність глядача утвердився 
в театральній культурі першої чверті ХХ століт-
тя, великою мірою завдячуючи авангардові [4]. 
З  актуалізацією колажного принципу синтезу 
мистецтв, установки щодо театрального синте-
зу, який тлумачився до цього як спосіб цілісно-
го, а  не фрагментарного творчого відтворення 
реальності, як гармонійне врівноваження мис-
тецького твору, виявилися знівельованими. 
Композиційна розхитаність, неврівноваже-
ність вистави стала однією з  ознак колажнос-
ті, що  веде до  поліфонічності, інформаційній 
насиченості та  внутрішньої варіативності тво-
ру. У  такому випадкові принцип колажу має 
композиційно-змістовний характер і стає визна-
чальним чинником стилістичного та семантич-
ного навантаження вистави, у  якій довільно 
поєднуються відносно автономні за  змістом 
та стилістикою фрагменти.

Зрозуміла річ, що  в сучасній театральній 
практиці існують різні за характером та видом 
театрального синтезу спектаклі, залежно від 
багатьох факторів, як-от національної традиції 
і  рівня глядацької підготовленості — у  бага-
тьох театрах України, у  так званих музично-
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драматичних виставах, постановники дотри-
муються традиційного принципу синтезу 
мистецтв, де  має місце гармонійне поєднан-
ня музично-пластичних-ігрових чинників; 
суспільно-естетичних вимог й  орієнтацій, 
технологічних можливостей театру, зрештою, 
режисерської креативності та продуктивності. 

Зокрема, поруч із  колажем, що  у постмо-
дернізмові трансформувався у  більш довіль-
ну і  радикальну форму — бриколаж (від фр. 
bricoler — грати з  відскоком), найбільш поши-
реним у  сучасному театрі є  вище згадуване 
«отеатралювання» різних видів мистецтв 
і  найсучасніших технологій, згідно чому театр 
підкорює образні можливості кіно, живопису, 
відеоарту тощо, адаптує та  всотує їхні прийо-
ми та засоби, і внаслідок цього сам змінюється 
структурно, зберігаючи за  основу лише прин-
цип ігрового існування актора. Тому, цілком 
логічним є поява у  сучасній театральній прак-
тиці України дійства, створеного через ожив-
лення кіно — «Ріверсайд драйв» В.  Аллена 
(Київський театр «Aтельє 16», реж. А.  Білоус, 
2005), спектаклю з  візуалізацією вербальних 
метафор-ребусів «Облом-OFF» за М. Угаровим 
(Харківський театр «Нова сцена», реж. Микола 
Осипов, 2009), вистави, створеної за  принци-
пом ожилих скульптур — «Натомість народже-
на» («Антігона» за Софоклом) Лариси Венедік-
тової в Київському театрі «Вільна сцена» (2010), 
постановки, де  основним засобом передачі 
психологічного стану героя, його внутрішньо-
го світу, ідей, почуттів, марень є  відео-графіка 
(«Щуролов» за О. Гріном, театр «Вільна сцена», 
режисер Д. Богомазов, 2010). 

Залишаючи, в даному випадку, поза увагою 
традиційне для національного українського 
музично-драматичного театру взаємодопов-
нююче поєднання різних видів мистецтв, має-
мо на  меті звернутися до  вистав, створених 
за принципом аплікаційності, тобто накладан-
ня образних можливостей одного виду мис-
тецтв на театр, та до спектаклів, де відбувається 
адаптування та «отеатралювання», тобто засво-

єння театром мови інших видів мистецтв як-от 
література, кіно, живопис, відеоарт тощо. 

Поставлена Олександром Дзекуном 2000 
року на сцені Національного театру ім. І. Фран-
ка, загалом проблемна з  естетичного боку, 
вистава «Брате Чичиков» за  М.  Гоголем (п’єса 
Н.  Садур) є  складним, насиченим метафори-
кою та символічними сценами дійством, і одні-
єю своєю появою засвідчила, якою непростою 
є адаптація театру до реалій сучасної культури, 
що із епохи Гутенберга перейшла в епоху медіа 
та візуальності. 

Метафорична мова цього спектаклю, 
де  використовувалося багато чого з  режисер-
ського арсеналу О.  Дзекуна ще  періоду його 
роботи в  Саратовському театрі, а  також вина-
хідливі знахідки інших, європейських режи-
серів, зокрема італійця Джорджа Стрелера 
та  росіянина Анатолія Васильєва, загадкова 
і містична. «Спектакль оформлено в метафізич-
ному контексті. Великий простір сцени задра-
повано білим полотном. Це  стіна з  одними 
дверима. Але вони ведуть на той світ. У центрі 
стоїть коляска. Все довкола рухається, а  вона 
стоїть на  місці. Герої, мов білка в  колесі, біга-
ють по  колу» [5]. Дійсно, вмощений на  кону 
віз-катафалк, постійне марево диму чи туману, 
що просочується через прочинені двері-ворота, 
розташовані в  глибині сцени та  нав’язливі 
італійсько-російські маскарадні хороводи 
— все це  створювало відчуття фантасмагорії 
та  чортівні, які спробувала пояснити критик 
Валентина Заболотна. 

«Наприклад, — пише вона, — барвистий 
венеціанський карнавал на  початку вистави 
«Брате Чичиков» […] міг здатися несподіваним 
і  дивним, якби не  пригадати, що  Гоголь писав 
поему (!) «Мертві душі» в  Італії, і  взагалі, кар-
навальна ігрова стихія притаманна всій твор-
чості письменника. А  прекрасна українська 
відьма-спокусниця у терново-квітковому вінку, 
що  повсякчас наговорює-наспівує Чичикову/
Гоголю, явно родом з  Диканьки, уособлення 
музи автора і  його творчої муки, складного 
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психічного стану Миколи Васильовича. Гонит-
ва Чичикова за мертвими душами, що  існують 
лише на папері, — хіба не метафора зафіксова-
них на папері, тобто на сторінках твору, і тому 
по суті мертвих душ? Ці персонажі живі тільки 
в  уяві автора. У  фіналі франківської вистави 
вони (філософи-селяни) спалюють Чичико-
ва, прикутого до  стовпа, тільки чорний попіл 
купою засипає йому ноги. Як не прочитати без-
лічі смислів — спалення Гоголем другої части-
ни «Мертвих душ», і  прикутість-розіп’ятість 
письменника на  творчості, яка інколи здава-
лась йому стовпом ганьби, і згорання його в цій 
творчості, і марність успіху, і помста невиписа-
них як слід героїв, і подвиг самовіддачі, само-
пожертви, і багато чого ще…» [6]. 

Практично всі режисерські прийоми, роз-
шифровані В.  Заболотною як  театральні мета-
фори, літературного походження, оскільки 
сценічна традиція, якої дотримується режи-
сер Олександр Дзекун, передбачає глибинне 
освоєння, передовсім, літературного джере-
ла, за  яким створюється вистава. Його різні 
спектаклі, як  зазначала Лариса Брюховецька 
«поєднані визначальними ознаками його режи-
серського стилю: 1) проникненням в  глибинні 
змісти твору, 2) пошуком адекватного сценічно-
го прочитання, 3) наявністю власного бачення 
в інтерпретації твору, 4) творенням театру наці-
онального за  природою етики й  естетики»  [7]. 
Тому творче мислення цього режисера, при 
тому, що його театр надзвичайно ігровий та діє-
вий, можна назвати літературоцентристським, 
оскільки саме текст письменника, підтекст 
та інколи контекст стають приводом до виник-
нення тих чи інших театральних прийомів.

Залежно від задуму, структури дійства, 
Олександр Дзекун по-різному організовує 
ієрархію літературних ідей, які потім матері-
алізуються в  сценічному просторі. У  «Браті 
Чичикові», сприйнявши для себе поему Гоголя 
як метафору всесвіту, він трансформує внутріш-
ній простір тексту Гоголя в  реальний простір 
сцени, тобто робить те, про що  писав А.  Апіа: 

«Мистецтво театральної постави — це  мисте-
цтво проектування у  просторі, тоді як  драма-
тург може проектувати лише в  часі»  [8]. Від-
повідно, центром всесвіту-вистави і, водночас, 
головною літературною цитатою й  найважли-
вішою метафорою вистави є  «Бричка — сце-
нічний і смисловий центр вистави, своєрідний 
трон мандрівника, символ його могутності. 
Чичиков промовляє з нього, наче месія, до міс-
цевих поміщиків, статечно перебраний в окса-
митовий фрак і циліндр» [9]. 

 Подібний спосіб опрацювання літератур-
них текстів був одним із  найпоширеніших 
у  театральній практиці останньої третини ХХ 
століття. На  відміну від попередніх театраль-
них епох, література у таких випадках входить 
у  театр не  текстом як  таким, а  у транспонова-
ному вигляді інтенціями, ідеями. Її  мистецька 
мова адаптується до сцени, і вербальна основа 
не  обов’язково звучить як  така, а  візуалізуєть-
ся. Інша річ, що  в окремих випадках, зокрема 
у  виставі О.  Дзекуна «Брате Чичиков», сценіч-
ні персонажі перестають бути власне дійовими 
особами, а постають як отеатралені літературні 
типи, з «книжковими» біографіями, а не сценіч-
ними характерами. Зокрема, такою була Відьма 
— свого роду багатозначна алегорія, а не харак-
тер, яку в екзальтовано-еротичному виконанні 
Поліни Лазової, «можна окреслити і як Чужи-
на або й, часом, Росія, це можливість грати зло 
як абстракцію і конкретику водночас» [10]. 

Власне, подібний величезний діапазон літе-
ратурних алюзій і  робить вистави Дзекуна, 
як правило, надмірно закодованими і малозро-
зумілими для загалу. При цьому сама по  собі 
природа його сценічних метафор доволі проста, 
вони прозорі, бо часто-густо утворюються шля-
хом стереотипних сценічних засобів і  натяків. 
Наприклад, наполеонівський капелюх, що його 
одягає Чичиков, зрозуміла річ, відсилає до манії 
величі відомої історичної особи, і разом з тим, 
глядач необов’язково знає, що  «серед безлі-
чі потаємних смислів Гоголь, кажуть, заклав 
у свою поему і цей, вивівши в образі Чичикова 
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саме Наполеона» [11], тому й губить зв’язок між 
текстом Гоголя і сценічним життям Чичикова. 

Як  не прикро, але в  часи, коли повноцін-
не читання літературних текстів є  винятком, 
а  не правилом, консервування за  рахунок теа-
тральної метафорики літературних ідей, без 
їхньої відповідної соціо-суспільної актуаліза-
ції й  використання при цьому широко ужива-
них ігрових прийомів, переводить спектаклі 
Олександра Дзекуна у сферу театральної арха-
їки. Адже і «вічні мертві» і «вічне потойбіччя» 
— все, що  представлене як  неспішна туманна 
розмова про мертвих, як про живих, одягнених 
у білий камуфляж і таких, що жваво танцюють, 
сіють, рубають і нестямно кохають, не є оригі-
нальною театральною мовою, а візуальною ілю-
страцією смислів тексту конкретного геніаль-
ного письменника. 

Саме тому подібні театральні тропи, не зва-
жаючи на  їхню поетико-містичну ігрову при-
роду, не виглядають самостійними. За великим 
рахунком, їм  не притаманна парадоксальність 
і  несподіваність, вони передбачувані та  очіку-
вані, як  очікуване те, що  розмова про Гоголя 
вестиметься крізь призму ідей християнства, 
продиратиметься крізь потойбіччя, відьом, 
акцентуватиме культ дороги, чужини і  бать-
ківщини. А  звикнувши працювати майже 
виключно з  літературною цитатою, вербаль-
ним образом і тропом, Дзекун й  інші чинники 
своїх вистав переводить із сфери інтелектуаль-
ної в  сферу емоційно-експресивну. Зокрема, 
музичне рішення «Брата Чичикова» є  баналь-
ним і попсовим, заснованим «на творах світової 
музичної класики: фрагментах одного зі скрип-
кових концертів А. Вівальді з циклу пори року», 
балету «Весна священна» І. Стравінського, опери 
«Травіатта» Д. Верді, сюїти з музики до вистави 
«Ревізька казка» А. Шнітке» [12], де все дібрано 
за настроєм звучання, а не за інтелектуальною 
потужністю музики, навіть фрагменти з  твору 
Альфреда Шнітке, до  знаменитого спектаклю 
Юрія Любімова у театрі на Таганці.

Якщо режисура Олександра Дзекуна — 

це  театральна метафоризація літератури, 
сценічна мова, семантика і  метафорика якої 
спровокована літературними текстами, що ціл-
ком унаочнено і  в його інших поставах, таких 
як  «Берестечко» за  Л.  Костенко (Рівненський 
український музично-драматичний театр, 2006) 
та «Кассандра» Лесі Українки (Донецький наці-
ональний академічний український музично-
драматичний театр, 2009), то зовсім іншим спо-
собом видобування театральної метафорики 
певний час користувався відомий український 
режисер із  скандальною репутацією Андрій 
Жолдак. Він чи не  першим серед вітчизняних 
постановників звернув увагу на те, що у сучас-
ному театрі акустичне та  фонетичне життя 
слова не таке важливе, а також став апелювати 
не так до пам’яті тексту, як до зорових, візуаль-
них образів сучасної культури. 

Цілий ряд його епатажних вистав було здій-
снено із  дотриманням правил «позавербаль-
ного театру», де режисер обходився майже без 
словесного тексту, заміняючи його текстом 
візуальним. Але на відміну від О. Дзекуна, Жол-
дак, свого часу захоплений кінематографом, від 
чого його творча уява буквально перенасичена 
кінематографічними цитатами із  кращих взі-
рців європейського та  американського кіно, 
створював свої постановки за принципом «теа-
тралізації кіно». Це, передовсім, «Одруження» 
(Черкаський обласний музично-драматичний 
театр ім.  Т.  Г. Шевченка, 2001), де  інсценізу-
валися кінематографічні образи Етеро Сколи, 
«Кармен» (антрепризний проект, 1997; Київ-
ський національний театр ім.  І.  Франка, 2002), 
у  якому поставав такий собі мікс із  рефлексій 
на  італійський неореалізм й французьку «нову 
хвилю», та  «Гольдоні. Венеція» (Харківський 
академічний український драматичний театр 
ім.  Т.  Г.  Шевченка, 2004) — вистава, що  стала 
розгорнутою театральною алюзією фільмів 
Федеріко Фелліні. 

На відміну від режисерів-експериментаторів 
першої третини ХХ століття, а також театраль-
них митців шістдесятників, у  вистави яких 
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кінематограф буквально втручався, входив 
фрагментами, був аплікацією, залишаючись 
при цьому недоторканим сінема, Андрій Жол-
дак почав владно застосовувати у  своїх робо-
тах образність кіно як  таку, збагачуючи театр 
імітацією суто технічних прийомів кіно та спе-
цефектів, як монтаж, «крупний план», наплив, 
рапід тощо. У  спектаклі «Кармен» за  новелою 
Проспера Меріме, що з’явився 2002 року на сце-
ні театру ім.  І.  Франка уже готовим проектом, 
оскільки п’ять років перед тим був здійснений 
в  антрепризному варіанті, більшість критиків 
одразу помітила кінематографічну організа-
цію дії, свого роду кінофіксацію часу та  про-
стору [13]: «Дія будувалася … як у кіно, середні, 
загальні і  “крупні” плани, накладання одного 
плану на інший, монтаж епізодів, “напливи”», — 
зазначала Н. Єрмакова [14].

 Перше, що  впадало у  вічі, — це  принцип 
монтажу, вживаний у  театрі ще  з часів аван-
гардних постановок, який зазвичай реалізу-
ється за  допомогою швидкої зміни мізансцен 
та  декорацій на  затемненні. При тому, що  епі-
зоди вистави тут відмежовані один від одного 
десятками років, відчуття єдності часу, його 
не дискретності, зберігалося. Саме такий прин-
цип кінематографічного монтажу мала на увазі 
одна з  рецензенток, пишучи: «Новаторською 
є й постановка вистави, що складається з ряду 
епізодів, не  дуже пов’язаних між собою. Вико-
ристано мову кіно, коли кілька фрагментів 
передають контекст усієї історії, як  скажімо, 
в  «Амаркорді» Фелліні. Зазвичай театр задо-
вольняється умовним наближенням до  реаль-
ності. А  тут сценографія наближає декорації 
до реального відчуття простору морської набе-
режної, а спецефекти імітують навіть штормові 
хвилі. Завдяки оцій вірогідності й створюється 
особлива видовищність, яка завжди властива 
режисурі А. Жолдака» [15].

Іншим показово кінематографічним при-
йомом «Кармен» А.  Жолдака був так званий 
«крупний план», що  походить від практики 
фотомистецтва першої третини ХХ століття. 

«Крупний план» у виставі А. Жолдака з’являвся 
через концентрацію уваги глядача на  одному 
акторові, а саме Анатолії Хостікоєві у ролі Хосе, 
чия постать нагадувала фотопортрет без рамки. 
На думку ще одного рецензента, були тут і «кіне-
матографічно яскраві дуети Хосе і Кармен у дру-
гому акті — зустріч після довгої розлуки, розмо-
ва в машині і подвійна смерть у тому ж уявному 
автомобілі — виграють саме в  поєднанні двох 
абсолютно різних виконавських темпераментів 
Хостікоєва-старшого і Спесивцевої» [16]. 

Кінематографічність «Кармен» виявлялась 
не лише через показове присвоєння технічних 
прийомів сінема та безпосереднє використання 
екрана, на  який демонструвалося щось зовсім 
відсторонене, не пов’язане із сюжетом, але гли-
боко емоційне, настроєве. Особлива атмосфера 
французького кіно «нової хвилі» охоплювала 
виставу А.  Жолдака не  так через візуальний 
ряд, як через звук, і створювала виняткове від-
чуття блудливого існування, психологічного 
лабіринту, життєвої пастки, властиве фільмам 
Хан-Люка Годара. «Він ретельно відтворює 
знайому атмосферу вокзалів, гамірних вулиць, 
порожніх пляжів — тобто місць, у яких і минає 
наше життя, наповнене різними звуками, люд-
ською метушнею, мерехтінням облич. Наче 
намагаючись утвердити свою чоловічу волю, 
довести свою здатність володарювати над при-
родою, яка має жіноче начало, Жолдак, поді-
бно до шамана, викликає до життя різні стихії 
— на сцені блимають блискавки, гримить грім, 
шумить прибій, дме вітер» [17]. 

Кіно втручалося в  структуру вистави 
не  лише через акустику — постійну імітацію 
звуків руху поїзда, — а  й завдяки сценічному 
оформленню Марії Левитської, осердям якої 
стала велика рухлива металева конструкція, 
вкрита ліхтариками-світлячками, що  нага-
дувала, чи то  пароплав із  фільму Фелліні, чи 
то гігантську вокзальну люстру. 

Але найістотнішим «отеатраленням» кіно 
в  цій виставі можна вважати те, що  більшість 
із тих, хто її дивився, незалежно від технічних 
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кіноприйомів, бачили у  самому перебігу подій 
та структурній організації саме кіно, своє кіно. 
«Другу дію було вирішено як «гангстерську дра-
му». Її сюжет — вершина любові колись наївно-
го солдатика, а нині — голови мафіозного кла-
ну дона Хосе та  вчорашньої дикунки Кармен, 
яка стала витонченою парижанкою», — пише 
В. Корнієнко [18], маркуючи виставу А. Жолдака 
кіно 1920-х–початку 1930-х років, на  які при-
падав розквіт гангстерського кіно. «Із сюже-
ту «Меріме» раптово проростає… «Хресний 
батько», — зазначав інший дописувач, — Дон 
Хосе — могутній, впливовий мафіозі, в  якому 
практично нічого не залишилося від юного, від-
критого всім вітрам солдатика. Єдине, що живе 
у  ньому, — давнє кохання до  Кармен», — від-
силаючи «Кармен»  [19] вже до  часу фільмів 
Ф. Копполи 1970-х рр.

Так, розбурхуючи рутину вітчизняної сцени 
і  суттєво випереджаючи час, Андрій Жолдак 
цією виставою владно прогнозував ту майже 
тотальну відеозалежність, у  яку через кілька 
років потрапить театр, та зрештою і він сам, без-
посередньо вводячи у свої спектаклі «он-лайн» 
відео і  використовуючи його мало не  як голо-
вний естетичний та структуротворчий чинник. 

Вищезазначена зміна орієнтації культури 
із  слова друкованого на  бачення, споглядан-
ня, візію, відео, інтернетсторінку стала однією 
із  вагомих причин так званої бриколожності 
у  театрі, інакше кажучи, можливості твори-
ти мистецьку реальність засобами образно-
смислових відповідностей, обумовлених міфом, 
водночас, не як цілісну композиційно врівнова-
жену і семантичну структуру, а як фрагментар-
ний розірваний, колажоподібний текст. Йдеть-
ся про те, що  театральний продукт поступово 
став уподібнювався відеокліпові, з  миттєвою 
зміною величезної кількості кадрів, відбір яких 
має дуже відносний характер, а згодом — інтер-
нетсторінку з, її функцією гіперпосилань та від-
силів. Адже «Бриколаж, радше метонімічний, 
ніж метафоричний прийом упорядкування, 
— зазначається в  «Енциклопедії постмодер-

нізму», — конкурентні елементи в бриколажно 
структурованій сценічній діяльності посту-
люються не  так, щоб створювати уніфіковане 
бачення або консенсус, як  це, певно, відбува-
ється у випадку однорідного поняття, що стоїть 
за модерністською технікою колажу. Бриколаж, 
у тому значенні, в якому вперше застосував цей 
термін Клод Леві-Строс у своїй праці «Неосвоє-
на думка», означає вічне повернення того само-
го (Ніцше), “безперервна відбудова з тих самих 
матеріалів, це  завжди колишні цілі, до  яких 
повертаються, щоб вони зіграли роль засобів: 
значущі зміни в означенні навпаки”» [20]. 

 Дві постановки режисера Андрія Приходь-
ка на  сцені театру ім.  І.  Франка «Шякунтала» 
(2005) та  «Легенда про Фауста» (2008) інакше 
як  бриколажними, тобто такими, де  є спроба 
працювати саме користуючись «археологією 
знання», не  назвеш. Обидві вони не  відрізня-
ються стерильністю знакової мови: у  першому 
випадку індійський епос і театральна традиція 
змішувались із українською народною творчіс-
тю, представленою яскравими фантастичними 
звірами від Марії Приймаченко (сценографія 
Марії Погребняк), а  в другому — вийшла, як  і 
зазначено в програмці, містерія на одну дію, але 
дуже карнавалізована і схожа на фарс. 

Сприйнявши за точку відліку поняття бри-
колаж, «тобто самодіяльний спосіб мислення, 
який ми поділяємо із дикунами», Андрій При-
ходько використовує вседозволяючу й  рятів-
ну бриколажну форму спектаклю. Завдяки 
цій домінуючій техніці постмодерністського 
театру, де  стикаються і  сусідують, не  створю-
ючи єдності, тексти різних культур і  народів, 
«Шякунтала» постає як  еклектичне, самоци-
татне, яскраво-ілюстративне переповідання 
заплутаної історії про царя Душянту й красуню 
Шякунталу. 

«В основі концепції вистави — змішування 
індійської етнічної традиції з  … українською. 
— зазначала одна із  рецензенток, — У  першу 
чергу це  виявляється в  необтяжливому поєд-
нанні костюмів, аксесуарів і  декорацій а-ля 
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Країна лотоса зі… стилізацією під український 
наїв. До всього іншого, велетенські, на повний 
зріст, корова, лев і  «райські птахи» зроблені 
за  мотивами картин Марії Приймаченко. Бог 
Індра їздить не  на звичному Ганеші, а  на жов-
тому полосатому і в цяточку розвеселому слоні. 
Але строкатим «зоопарком» справа не  обмеж-
ується, і відчуття еклектичності та навіть деякої 
алогічності того, що відбувається, посилює поя-
ва на сцені предметів у «трипільському» стилі, 
при цьому оркестр у кутку сцени награє уповні 
автентичні індійські мелодії … «Шякунтала» — 
спектакль, безумовно, дуже видовищний. Увагу 
приваблюють яскраві, багаті костюми, а також 
вихід масовки з дивовижним бестіарієм. Окре-
мі сцени — знову-таки з  масовкою — розігру-
ються прямо в партері, а щоб глядачеві зовсім 
вже не було коли сумувати, вражаюче-урочисті 
виходи в  зал змінюються приголомшуючими 
спецефектами на кшталт зірок, що спалахують 
і мерехтять» [21].

Бриколажна форма театрального синте-
зу дійсно дозволяє довільно, без пересторог 
з’єднувати будь-які ігрові елементи, що  нале-
жать як  традиційному драматичному театро-
ві, так і  шоу, фольклорній архаїчній культурі 
та  масовим видовищам сучасності. Але крім 
того, вона забов’язує постановника поєднувати 
ці елементи не стільки в просторі самої вистави, 
тобто в її сценічно-просторовому вимірі, скіль-
ки співвідносити між собою вертикалі часів, 
до яких, так чи інакше апелює постановник. 

У  київській постановці «Шякунтали» дав-
ньоіндійського поета і  драматурга Калідаси, 
який жив чи то в ІІ–І ст. до н. е., чи в ІV–V ст. н. е. 
ці хронологічні шурфи невипадкові і чітко виві-
рені. Тому на сцені цілком логічно з’являється 
бутафорія із  візерунками з  трипільських гор-
щиків (ІV–ІІІ тис. до н. е.), які слугують начин-
ням героям епічної поеми «Махабгарати», тек-
сти якої, опрацьовані Калідасою, відносяться 
до  ІІ тис. до н. е.– І  тис. н. е. Так Андрій При-
ходько пунктирно, пропускаючи величезні істо-
ричні періоди, але програмно прокреслює своє-

рідний театральний шлях аріїв. Нерозкриті, або 
неопрацьовані наукою, періоди розвитку наших 
пращурів, він свідомо заміщує епосом індій-
ців, яких так само вважає нашими прадавніми 
предками. Розуміючи природу театру як міфот-
ворця, режисер з  фрагментів багатьох давніх 
епосів і легенд театральними засобами складає 
спільний для усіх аріїв всезагальний міф. 

Власне, зрозумівши саме у  контексті леві-
стросівського бриколажу цю виставу, можна 
цілком погодитись з  рецензентами які писа-
ли про неї: «З перших сцен глядач опиняється 
в  сфері міфу, блаженній позачасовій дійсності, 
одухотворенній чудом повсюдної божественної 
присутності, де  Небо, Земля й  Людина явля-
ють собою єдине ціле, а закони Космосу є про-
відними законами людського буття. Охопити 
неохопне, показати всеєдність і  повноту сві-
ту — непросте режисерське завдання. Живий 
і  гармонійний універсум, який являє собою 
вистава А. Приходька, скрупульозно вибудува-
ний з різнорідних елементів» [22]; «Створений 
Андрієм Приходьком твір, без перебільшення, 
— грандіозне театральне полотно. Візуальний 
ряд вистави, мов послідовні етапи ритуалу, 
зачаровує красою проведення, зосередженістю 
медитації, загадковістю плетива вишуканих 
рухів індійського танцю стилю «одисі». Саме 
цей стиль із  м’якими хвилюючими вібраціями 
тіла найбільше наближений до тантри та давніх 
індійських скульптурних зображень. Можна 
сказати, що  на сцені ці скульптурні зображен-
ня, що  прикрашають стіни численних храмів, 
наче оживають і переносять глядачів у простір, 
де легенда межує з реальним життям» [23]. 

Іншу виставу Андрія Приходька, здійснену 
на  сцені театру ім.  І.  Франка, — перенасиче-
ну витівками майданне дійство із  справжнім 
конем, надувними м’ячами й  кульками, тан-
цями на  ходулях etc. «Легенду про Фауста», 
є сенс також розглядати як бриколажний фено-
мен сучасної театральної реальності. Перше, 
що  зробив постановник, — це  відмовився від 
тексту І. В. Гете кінця ХVІІІ століття, який уві-
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брав багато чого, вже написаного про загадко-
вого німецького вченого пізнього середньовіч-
чя. Фактично, український режисер звертається 
до тих саме джерел, якими користувався і гені-
альний Гете: він гортає видану 1587 року Йоган-
ном Шпісом книгу народних переказів «Історію 
про доктора Йоганна Фауста, знаного чарівника 
і чорнокнижника…», трагедію англійця Кристо-
фера Марло «Трагічна історія доктора Фауста» 
і  лялькову п’єсу Гейсельбрехта «Доктор Фауст, 
або великий некромант», яку Гете бачив іще 
в дитинстві. 

Словом, Андрій Приходько наче зано-
во прокладає вертикальні шурфи крізь усі 
літературно-мистецькі нашарування, аби дійти 
до  першоджерел історії про бакалавра теоло-
гії із  Гейдельберга Йоганна Фауста, який жив 
на  початку ХVІ ст. зійшовши, такими чином 
через своєрідні шахти часу, А. Приходько, звіс-
но, опинився у  середньовіччі, головним теа-
тральним жанром якого була містерія. Тому 
цілком логічно, що  як жанрове рішення для 
своєї вистави постановник обирає містерій-
ність. «Події у постановці розгортаються згідно 
з  притаманною цьому жанру, та  й християн-
ському світоглядові взагалі, циклічністю жит-
тя. Все починається з народження Фауста, далі 
— навчання, бажання вищого пізнання, а, отже, 
й вищої влади, підписання угоди з Мефістофе-
лем, двадцять чотири роки всемогутності, каят-
тя. Отже, наратив здійснюється за схемою наро-
дження — життя — смерть. Цю серйозну схему 
в містеріях порушують комічні сцени, інтерме-
дії, не пов’язані ні формою, ні змістом з попере-
дніми. Відповідальними у  виставі за  ці розри-
ви у сюжеті є Каспер (Богдан Бенюк) та Вагнер 
(Володимир Ніколаєнко). Вони — у  яскравих 
костюмах вуличного театру, поодинці і  разом, 
на сцені і в партері, чудово граючи та імпровізу-
ючи, розважали глядацький зал, відволікаючи 
від серйозної філософської есенції», — писала 
одна із рецензенток [24].

Містерія як стрижень, як спосіб організації 
оповіді, зрештою, як колажний спосіб поєднан-

ня численних видовищних засобів цілком під-
ходить естетично-стилістичним уподобанням 
Андрія Приходька, лише за єдиним винятком: 
вона не  кореспондується з  сюжетом оповіді, 
який у  містерії завжди мусить мати сакраль-
не начало. А  у «Легенді про Фауста», як  не як, 
йдеться чи то  про видатного візіонера, чи про 
слабодуху людину, що  продає душу дияволу, 
чи про людського двійника цього диявола, бо 
«І за духом, і за костюмами Фауст і Мефістофель 
у  цій постановці абсолютні двійники, і  саме 
це  дозволяє Богдану Ступці дограти не  лише 
роль сина, а й  виставу в  цілому. У  фінально-
му монолозі все переплітається настільки, 
що зовсім незрозуміло, хто звертається до гля-
дачів: втомлений від самого себе Мефістофель, 
Фауст, який дійшов до своєї земної межі, чи сам 
худрук театру ім. І. Франка» [25].

Зрозуміла річ, жодна містерія, навіть коро-
тенька не  витримає подібного блюзнірства, 
і вистава сама по собі перетворюється на весе-
лий потужний фарс, у якому «Після першої іди-
лічної картини в раю, де під кроною гіллястого 
біблійного дерева влаштували пікнік селяни 
та  янголи, починається справжній пекельний 
карнавал, під час якого режисерська щедрість 
у  виборі засобів виразності перетворюється 
на  лихо. І  якщо виштовхування в  глядачевий 
зал величезних надувних м’ячів у  сцені, коли 
Фауст повеліває планетами і  зірками метафо-
рично виправдано, то інші прийоми із арсеналу 
вуличних театралізованих дійств, хоча й краси-
ві самі по собі, проте неприховано ілюстративні. 
Тому і риби на палицях, що летять над головами 
публіки, гігантські «ожилі» квіти з «пурхаючи-
ми» довкола «метеликами» на ходулях, і хваць-
кі грецькі хороводи, і помпезні процесії, і навіть 
пара живих коней на  сцені, звісно розважать 
невибагливого глядача, але навряд чи набли-
зять до суті самої «Легенди» [26].

Бриколаж є  чи не  найкращим поживним 
розчином для цього самоорганізованого фар-
су, головними дійовими особами якого ста-
ють не трагічні, а комічні постаті: хитруватого, 
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метикуватого слуги Фауста Каспера і Фаустово-
го учня-пройдисвіта Вагнера, колоритно й буфо-
надно зіграних Богданом Бенюком та  Володи-
миром Ніколаєнком. Але бриколаж ще й змінює 
вектори міфологічного мислення, й переводить 
змістовні акценти із сфери сакрального в сфе-
ру профанного та, зрештою, припиняє роз-
мову про трагедію людини, яка поступається 
сокровенним, йде на компроміси і забавляється 
із дияволом.

На початку третього тисячоліття театраль-
ний синтез знову зазнав принципового онов-
лення: в  Україні поступово почали з’являтися 
вистави із  залученням одного із  актуальних 
напрямків сучасного мистецтва — відеоарту, 
«засновником якого вважається корейсько-
американський художник Нам Джун Пайк. Буд-
да, що  дивиться на  власне зображення в  теле-
візорі в  реальному часі, — це  найбільш відома 
робота митця. З розвитком технічної революції 
відеоарт перетворився у масову художню прак-
тику. Класиком відеоарту вважається амери-
канець Біл Вайола, який теоретично обґрун-
тував цей напрям у  книжці “Причини стукати 
у порожній будинок”» [27]. Чи не першою укра-
їнської виставою, де  відео використовувалося, 
уже не  як фон, а  як особливий спосіб вияви-
ти внутрішній психологічно-емоційний стан 
героя був спектакль «Каспар» за п’єсою Петера 
Хандке, поставлений французьким режисером 
П’єром-Жаном Валентеном у невеличкому київ-
ському театрі «Колесо». За  великим рахунком, 
це  був лише пролог до  великого наступу віде-
арту на  театр, який серед українських режи-
серів найактивніше і  найоригінальніше почав 
використовувати режисер Дмитро Богомазов, 
кілька найпомітніших вистав якого — «Робер-
то Зукко» Б.-М. Кольтеса (2004) та  «Жінка 
з  минулого» Р.  Шиммельпфенніга (2007), здій-
снені як синкретичні дійства, з отеатраленням 
відеоарту.

А  на великій сцені драматичного театру 
в  Україні відеоарт вперше у  повному обся-
зі був використаний у  виставі Національного 

театру ім.  І. Франка «Істерія» Террі Джонсона, 
здійсненій українцями, що мешкають за кордо-
ном, — актором і  режисером Григорієм Гладі-
єм та  художником Володимиром Ковальчуком 
2004 року. «На площини лікарської канапи, 
столиків і  «полотен» картин покладено напів-
прозорі зображення творів класичного мис-
тецтва, наприклад, античної жіночої статуї. 
Коли ж  актор піднімає канапу вертикально 
і торкається її зі зворотнього боку, зображення 
оживає, стає андрогеном, чоловіком-жінкою. 
Під час вистави телеоператор Любов Богдан 
ходить по сцені з камерою і транслює на вели-
чезний екран в  позитиві і  негативі крупні 
і надкрупні плани сценічної дії персонажів аж 
до зіниць…» [28].

Після «Істерії», чиї прийоми із використан-
ням відеоарту загалом були сприйняті досить 
скептично, цей новітній мистецький тренд став 
широко використовуватися театрами України, 
що сприяло появі чималої кількості оригіналь-
них режисерських рішень в  сенсі просторової 
сценічності. Але крім того, що  відеоарт наче 
розширив і ускладнив спектр можливих маніпу-
ляцій з простором і часом в театрі, у руках окре-
мих постановників він отримав іще додаткові 
властивості, які не  мав змоги виявити в  пер-
формативних мистецтвах. Йдеться про те, що у 
високотехнологічному синтетизмі відео почало 
працювати на  психологізацію та  інтелектуалі-
зацію театру, тоді як протягом усього минулого 
століття додаткові види мистецтв, як правило, 
сприяло посиленню емоційності театрально-
го дійства. Цей парадокс театрального синтезу 
ХХІ століття, коли саме отеатралені технології 
і невербальні засоби стають принципово новіт-
нім засобом у  розкритті глибинних внутріш-
ніх станів, психології, світу ідей, ментальності, 
є особливим і знаковим, бо переконливо посвід-
чує, наскільки людина постіндустріального сус-
пільства навіть у мистецтві стала залежною від 
високотехнологічних наукових відкриттів. 
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Анотація. У  статті розглянуто функціонування новітніх форм синтезу мистецтв у  сучасній 
театральній творчості. Автор приділяє увагу теоретичним аспектам питання синтезу мистецтв 
та  робить узагальнення, що  стосуються специфіки театрального синтезу на  сучасному етапі. 
На прикладі конкретних вистав, здійснених різними режисерами в театрах України, продемон-
стровано як  і яким чином змінилися уявлення постановників про можливий діапазон викорис-
тання виражальних засобів різних видів мистецтв, їхні комбінації та рекомбінації. Насамкінець, 
у статті прогнозовано подальшу еволюцію театрального синтезу, залежно від залучення до сценіч-
ного мистецтва високих аудіовізуальних технологій.

Ключові слова: синтез мистецтв, театр, режисура.

Аннотация. В статье рассматривается функционирование новейших форм синтеза искусств 
в  современном театральном творчестве. Автор уделяет внимание теоретическим аспектам 
вопроса синтеза искусств и делает обобщения, затрагивающие специфику театрального синтеза 
на  современном этапе. На  примере конкретных спектаклей, поставленных различными режис-
серами в  театрах Украины, демонстрируется как и  каким образом изменились представления 
постановщиков о возможном диапазоне использования выразительных средств различных видов 
искусств, их комбинациях и рекомбинациях. В заключение, в статье прогнозируется дальнейшая 
эволюция театрального синтеза, в зависимости от привлечения в сценическое искусство высоких 
аудиовизуальных технологий.

Ключевые слова: современное украинское искусство, харьковские художники синтез искусств, 
театр, режиссура.

Summary. The article discusses the functioning of the newest forms of synthesis of the arts in 
the modern theatrical art. The author focuses on the theoretical aspects of the synthesis of art and 
makes generalizations that affect specific theatrical synthesis at the present stage. Examples of specific 
performances staged by various directors in the theaters of Ukraine, demonstrates how, and how changes 
in the view directors about the possible range of expressive means of various arts, their combinations 
and recombinations. In conclusion, the article predicted the further evolution of theatrical synthesis, 
depending on the attraction of performing arts high audiovisual technology.

Кeywords: contemporary Ukrainian art, Kharkov artists synthesis of arts, theater and directing.
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Активні новаторські формальні пошуки 
та  зрілий, гостро індивідуальний пластичний 
почерк — найперші риси, що суттєво відокрем-
люють постать Анни Надуди на  тлі кволих 
і болісно-традиційних у переважній своїй біль-
шості вітчизняних художніх практик, по  сьо-
годні обмежених форматами полотно/олія 
та декоративної скульптури.

Сутність творчості Анни — у  дослідженні, 
що  набуває ознаки ледве не  наукових штудій, 
та  перманентному експерименті із  технічними 
прийомами, новими візуальними ефектами, 
властивостями різних несподіваних матеріалів.

Впевнених, переконливих рис цей експери-
мент набув у проектах останніх декількох років.

Цей період творчої гіперактивності від-
значається, найперше, тотальним виходом 
у  простір, головною формою освоєння якого 
став авторський скульптурний об’єкт. Об’єкти 
Анни, а, радше, конструкції (улюблений тер-
мін скульпторів-модерністів), однаково роз-
кривають свої пластичні якості у  галерейному 
і  музейному просторах, у  природному середо-
вищі й  навіть у  відео (ще одна серйозна лінія 
роботи художниці).

Різноманітні за  виконанням і  контекстом, 
об’єкти-конструкції мають певні характерні 
спільні риси. Це  свідчить, що, окрім адекват-
ного своєму задуму формату, Анна віднайшла 

дещо більше — певну формулу, власний алго-
ритм формотворчості, який стрижнем прохо-
дить крізь усі її  роботи та  набуває різноманіт-
них модифікацій.

Одна з таких важливих рис — домінування 
лінії як  формальної основи візуального об’єму 
кожного об’єкту. Графік за освітою, автор офор-
тів, Анна екстраполювала виразну силу лінії 
із  двомірного зображення в  об’єм, і  створила, 
по  суті, власну пластичну мову. Такий син-
тез в  інтерпретації художниці отримав назву 
«просторової графіки». Можна додати лише, 
що  створення нової авторської термінології 
щодо власної творчості є рисою, цілком прита-
манною актуальному художньому дискурсові.

Іншим фактором, помітним впродовж 
усіє еволюції об’єкту-формули, є  фактор руху 
як  образотворчої складової, що, фактично, 
зближує їх  із кінетичним мистецтвом. Кожна 
об’ємна структура існує у  постійній динаміці. 
Динаміці внутрішній, основаній на  оптичних 
ілюзіях та  світлових/просторових ефектах, 
та динаміці зовнішній, що народжується у вза-
ємодії із навколишнім середовищем. 

У чистому, первозданному вигляді динаміч-
на форма постає у ленд-арт-проектах Анни.

Ефектно виглядають на  тлі неба білі мону-
ментальні переплетення інсталяції «Creid’o» 
для ленд-арт симпозіуму в  Могриці (2008). 

ЄлИЗАВеТА ГеРМАН
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Створений із  кристалів крейди з  місцевого 
родовища, об’єкт було розташовано на верхівці 
гори, де  він органічно вписався у  природний 
ландшафт. «Creid’o» видається нерукотворним 
дивом, вигадливу та витончену геометрію яко-
го, однак, не віднайдеш у природі.

В  іншому об’єкті, інсталяції «Чаша зерен» 
для міжнародного фестивалю ленд-арту 
«Транс міфічні проекції», що  вже п’ятий рік 
поспіль проводиться на  Вінниччині, Анна 
повністю зосередилася на  дослідженні мож-
ливості візуального синтезу природної та син-
тетичної поверхні. Дзеркальна фактура кону-
соподібного об’єкту примножує картину 
медитативного пейзажу старовинних штучно 
створених «Змійо  вих» валів навколо. Всередині 
«Чаші» відтворюється виразна ілюзія, що візу-
ально поєднує природний ландшафт з  дзер-
кальною матерією проекту. 

Новаторський репрезентативний підхід 
Анна використовує у медіа-проекті «Кристало-
графія», який був вперше представлений в екс-
позиції виставки кінетики в Лондоні 2010 року. 
Об’єкт вивільнює всю свою конструктивну 
логіку і  відкриває чисту структуру «просторо-
вої графіки». Створений об’єкт розмірами 5х2х3 
метри було відфотографовано з  самого почат-
ку роботи й змонтовано у відеоанімацію. Саме 
такий принцип фотодокументації, як  фіналь-
ного продукту проекту, демонструє мінливість 
форми, єдність елементів у безперервному русі.

Оригінальним супроводом до проекту стала 
авторська flip book, книжка із паперовою аніма-
цією, де структура буквально на очах виростає 
та розгортається від одного елемента до повно-
цінної конструкції.

«Кристалографічна структура» (авторський 
термін художниці) отримує нове життя у  фор-
мі міської скульптури — інтервенції в  публіч-
ний простір центру сучасного мистецтва М17. 
Раціональні архітектурні схеми внутрішнього 
майданчику центру пронизані хаотичною кон-
струкцією з  яскраво вираженим органічним 
мотивом. У  поєднанні із  ефектами освітлення 

та  дзеркальною поверхнею підлоги, конструк-
ція привносить виразну динаміку в архітектур-
ний комплекс центру. 

У  мультидисциплінарному проекті «Sprou-
ting» (2010) Анна продовжує розробляти намі-
чену форму, але ставить суттєво відмінні 
акценти. Замість досліджень просторових від-
носин і  зовнішньої динаміки «під мікроскоп» 
художниці потрапляє внутрішній кінетичний 
потенціал об’єкту. Оптична динаміка всереди-
ні об’єктів, які все більше нагадують абстрактні 
біоструктури, утворюється за рахунок обертан-
ня скульптур навколо своєї осі та  візуального 
контакту глядача зі  складною грою перетину 
ліній. Одним з важливих елементів художниця 
застосовує світловий пігмент (органічна хімічна 
сполука солей), що працює в повністю затемне-
ному середовищі. Взагалі сама ідея проникнен-
ня світла в  темряву є  надзвичайно важливою 
для Анни. Через тонко продумані формальні 
прийоми художниця намагається відтворити 
в об’єктах уявний першоелемент, незриму част-
ку, подібну до неподільної біологічної клітини, 
на якій будується все живе у природі.

Такий підхід до розробки форми органічно 
включає об’єкти із серії «Sprouting» до екологіч-
ної тематики, розпочатої ще в 2004 році проек-
тами у довкіллі.

Важливим для розуміння естетики розро-
блених Анною біоформ є графічна серія «Noo-
sphere tubers». Чорно-білий малюнок по-новому 
розкриває загальну візуальну канву усіх попе-
редніх проектів і  видається черговим етапом 
роботи художниці.

Дослідження, що  буде продовжуватися 
та  розкриватися у  все нових експерименталь-
них мистецьких формах, — інсталяції, скуль-
птури, графіка та  живопис Анни виявляють 
тенденції загальноактуальної теми екології 
та підвищеної уваги до збереження біологічного 
простору нашого існування.
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Анотація. Стаття присвячена творчості київської художниці Анни Надуди. В основі тектсу — 
огляд проектів художниці останніх кількох років та аналіз основних напрямків творчого розвитку.

У фокусі аналізу — новаторські формальні пошуки художниці на прикладі ленд-арт-об’єктів, 
кінетичної скульптури, мультидисциплінарних проектів.

Ключові слова: Анна Надуда, ленд-арт-об’єкти, кінетична скульптура, мультидисциплінарні 
проекти.

Аннотация. Статья посвящена творчеству киевской художницы Анны Надуды. В основе текста 
— обзор проектов художницы последних нескольких лет и анализ основных направлений твор-
ческого развития. В фокусе анализа — новаторские формальные поиски художницы на примере 
ленд-арт-объектов, кинетической скульптуры, мультидисциплинарных проектов.

Ключевые слова: Анна Надуда, ленд-арт-объекты, кинетическая скульптура, мульти дис цип-
линарные проекты.

Summary. The article is dedicated to young artist Anna Naduda based in Kiev. The text gives an 
overview of artist’s projects in recent years and analyzes the main tendencies of her creative development. 
The analyze focuses on innovative formal research of Anna, reflected in her kinetic sculpture, land art 
objects, multidiscipline projects. 

Кeywords: Anna Naduda, land art objects, kinetic sculpture, multidiscipline projects.
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Поділ на покоління — не найпродуктивніша 
і  багато у  чому штучна стратегія осмислення 
мистецького процесу. Однак введення в класи-
фікацію такої фундаментальні категорії, як час, 
відкриває, так би мовити, «зворотню перспек-
тиву» і дозволяє побачити кумулятивний ефект 
мистецтва у  певному історичному проміжку. 
Щоправда, за умови, що одиницею вимірюван-
ня тут буде не частота появи художника на теле-
екрані чи кількість згадок про нього в  таблої-
дах, а сухий осад смислів, який залишає по собі 
віталістичний потік творчості. 

Не  будемо надто заглиблюватись в  історію 
мистецтв і  глянемо на  час, доступний нашій 
персональній пам’яті. Кінець 1980-х — початок 
90-х вибухнули свободою творчості, залишили 
по  собі тріумф звільнення від «єдино вірного 
методу», увійшли в  історію реабілітацією фор-
мальних пошуків в  мистецтві, маніфестаці-
єю яких став напрямок, котрий втілила група 
художників «Живописного заповідника» з при-
таманною їм  вишуканістю фактур, емансипа-
цією кольору від сюжету і  форми. З  ферменту 
тотальної свободи вибродила Нова хвиля сучас-
ного українського мистецтва, що  здійснила 
психоделічний зсув у мистецькому світосприй-
нятті, значно розширивши і  діапазон бачення 
дійсності. Художники заходилися іронією і сар-
казмом розщепляти все, що  залишилося від 

постулатів і традицій. Це був культ карнаваль-
ної легкості буття на  тлі ступору політичних, 
економічних і соціальних процесів в Україні. 

З  початку 2000-х з’явився стійкий ринко-
вий попит на  карнавальний драйв, мистецтво 
виходить «у світ», обростаючи все щільнішим 
шаром гламуру. Закономірною реакцію на  це 
стала поява соціально заангажованого кри-
тичного мистецтва, забарвленого у  лівий інте-
лектуальний дискурс. На  кінець «нульових» 
маємо креативно потужний та насичений, хоча 
й дещо хаотичний мистецький простір, розви-
нуту, хоча й  не цілком адекватну середовищу 
інфраструктуру арт-ринку і настійливі пошуки 
«генерації next».

Відкриттям нових імен послідовно займа-
ються Павло Гудімов (програма «Генофонд») 
та  Марина Щербенко і  галерея «Bottega» (про-
ект «МУХи» — молоді українські художники). 
Однак, самих лише організаційних зусиль тут 
недостатньо — потрібна смислова основа і вклю-
чення в глобальний контекст. Адже попередни-
ками значною мірою розчищено і структуровано 
простір, в  якому означилася низка перспектив-
них напрямків. Водночас, серед молодих наразі 
спостерігається певна розгубленість та  інфан-
тильність. В цьому сенсі дуже важливими є при-
клад смислової самоактуалізації, який демон-
струє своїм творчим зростанням Анна Надуда.

МИКОлА СКИБА

Структура ойкумени
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«Creid’o». Енвайронмент об’єкт. 1 × 1 × 2,5 м, 2008, Могриця, Сумська обл.
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Анна, графік за  освітою, увійшла до  мис-
тецького простір через ленд-арт-проект з  про-
мовистою назвою «Весняний вітер». Беручи 
участь у  згаданому (в тому числі як  куратор) 
та  низці інших ленд-арт-проектів, художниця 
досить динамічно від роботи з фактурами і тек-
стурами природних матеріалів та стихій пере-
йшла до  візуалізації структур неочевидного. 
Її  шлях у  мистецтві довкілля можна схаракте-
ризувати як перехід від міфопоетики до аналі-
тики. Просторові конструкції мисткині з  про-
екту в  проект все менше нагадують знаряддя 
шаманських дій і все більше відсилають до екс-
периментів наукового кшталту. Відтак, законо-
мірним стало зацікавлення Анни Надуди кіне-
тичним мистецтвом.

Деякою мірою визначальною у  її творчій 
біографії стала участь у  ярмарці «Kinetik Art-
2010» (Вестмінстерський університет у  Лон-
доні) проектом «Кристалографія». Згаданий 

проект запропонував евристичну за  своїм 
потенціалом оптику бачення природного 
довкілля. Це  погляд на  віталістично насиче-
ну органіку крізь призму неорганічної форми, 
яка відсилає до  атомарних структур і  силових 
ліній, які пронизують часо-просторовий кон-
тинуум. З подібними структурами, лише помі-
щеними у  замкнутий простір експозиційного 
боксу і  підсвіченими відео-проекцією, Анна 
взяла участь у конкурсі «МУХи-2010» — проект 
«Проростання». Тут увагу було сконцентровано 
на  персональному просторі реципієнта, який, 
за  задумом авторки, в  процесі медитативного 
споглядання семи інсталяцій, які оберталися 
навколо власної осі, мав відшукати внутрішній 
центр своєї тожсамості.

Кристалографічні мобілі Надуди дають 
змогу не лише простежити оволодіння мовою 
кінетики, але й  спостерегти смислові зв’язки 
її творчих експериментів з тим, що відбуваєть-

«Кристалографія». Кінетична інсталяція. 2 × 1,6 × 3 м, Київ, 2010
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Авторська світлина об’єктіз із проекту «Проростання». Київ, 2010



107

Структура ойкумени МИКОлА СКИБА

ся у  світовому арт-просторі. Зокрема, пізна-
вальними видаються порівняння з  творчістю 
кількох експонентів Венеційської бієнале ’2009, 
яка відбулася під гаслом «Створюючи світи». 
Так, мікросхеми Томаса Сарацено, які щіль-
ним плетивом тросиків утворювали щось 
на кшталт величезних молекул в італійському 
павільйоні у Джардіні, відсилали до ідеї ново-
го конструктивізму, який покликаний зняти 
напругу між будівельною активністю людини 
і  природою. Кристалографіка Анни Надуди, 
яку за  масштабами можна порівняти з  цими 
об’єктами, тяжіє не так до загущення простору, 

як  це виходить у  аргентинського експеримен-
татора з  Німеччини, як  радше до  трасування 
мистецькими засобами його вимірів, недо-
ступних для сприйняття. Але, зрештою, і один 
і другий проект націлені на розширення люд-
ської екзистенції. Але якщо Сарацено своїми 
об’єктами апелює до формувати цивілізаційні 
матриці наступного покоління, то  у Надуди 
виходить щось на кшталт путівника для новіт-
нього Уліса.

Порівнюючи твори Анни Надуди з  про-
ектом «Tteia 1, C» бразильської неоконструк-
тивістки Лігії Папе (до речі відзначеної спе-

«Проростання». Відеопроекція та скульптури. Харківська муніципальна галерея, 2010
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ціальним призом у  номінації «Перетворення 
світів»), знову ж  бачимо цілковиту суголос-
ність української мисткині із  кращим досві-
дом світового cotemporary art у царині роботи 
з  формою і  новітніми матеріалами. Ефектно 
підсвічені золоті нитки, натягнуті у напівпри-
смерку Венеційського арсеналу, відтворюють 
божественне світло, що безгучно ллється крізь 
вузьку прорізь у  стінах стародавнього храму, 
або звучання еолових струн простору (проект 
«Tteia 1,  C»). Кінетичні кристали Анни Наду-
ди, покриті спеціальним флуоресцентним 
напиленням, яке акумулює світло, відтворює 
ідею світла, що пробивається крізь цілковиту 
темряву і  яке темрява не  в змозі поглинути. 
Зрештою, є  щось новозавітне у  цьому сюжеті 
Надуди, який відсилає до  внутрішніх зусиль 

особистості, що  має відкрити в  собі джере-
ло фаворського світла і  пронести його крізь 
темінь зовнішніх обставин. Можливо, ідея 
української художниці ще  не дотягує до  того 
ефекту ідеально чистої лінії, яка є у Лігії Папе, 
але на боці Анни Надуди молодість і завзятість 
пошуку.

Ще  один великий проект Анни, «Лабо-
латорія», презентований на  Сквот-Форумі 
в  рамках «ГОГОЛьFEST ’2010», досить вираз-
но означив її  потенційне амплуа як  худож-
ниці, що  працює в  сфері scintific-art. Ця ніша 
залишається цілковито не  освоєною в  укра-
їнському арт-просторі, однак перспективною 
і достатньо актуальною з огляду на культурно-
історичний контекст України як космічної дер-
жави, країни, на  теренах якої було винайдено 

«Динаміка у просторі». Кінетична інсталяція. 0,7 × 0,7 × 0,7 м, Феолент, 2010
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одну з перших у Європі ЕОМ і яка щедро про-
довжує постачати мізки в Силіконову долину. 
В  цьому контексті цікавою є  заувага Джонан 
Лехлер у  статті «Науці необхідно знайти міс-
це для мистецтва» про те, що  сучасний арт 
допомагає фізиці, яка в  своїх узагальненнях 
все ще послуговується метафорами — намаца-
ти істину «поза зоною досяжності людського 
розуму». Недарма ж  Чикагський Art Inctitute 
ввійшов у нове десятиліття з великим вистав-
ковим проектом, присвяченим саме scintific-
art. Зрештою, і  в іміджевому плані набагато 
краще фігурувати на світовій арт-сцені в кон-
тексті синергії науки и мистецтва.

У  Анни Надуди означилося своєрідне уні-
кальне навіть у світовому контексті scintific-art 
спрямування, пов’язане з  концепцією Ноо-

сфери-Ойкоса. Ця концепція, позиціоную-
чись у  координатах критичного мистецтва, 
дозволяє, поза тим, відійти від категоричних 
спрощень, пов’язаних із  поділом людської 
активності на  «шкідливий» консумеризм 
і  «позитивну» творчість, ощадливу екологію 
і  руйнівну економіку. Певне ж, не  випадко-
во наш мозок має дві півкулі, між якими роз-
поділено функції emotio- i ratio-, і  коли одна 
з них гіпертрофується, настає момент неадек-
ватності, а  освоєння світу призводить до  ідеї 
його впорядкування і пізнання. Недарма слова 
«економіка» і  «екологія», які в  наших реалі-
ях часом означають дві протилежні стратегії 
людської діяльності, мають спільний корінь, 
який походить від давньогрецького «ойкос» 
— «домівка».

«Структура № 9». Сайт специфік iнсталяція. ЦСМ «М17». Київ, 2010
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Анотація. Стаття звертає увагу на творчий шлях Анни Надуди, представника нової генерації 
українського мистецтва, чиї роботи становлять приклад смислової самоактуалізації у світовому 
арт-просторі. Від робіт з  фактурами і  текстурами природних матеріалів та  стихій, тобто міфо-
поетики, художниця перейшла до візуалізації структур неочевидного, до аналітики. У мисткині 
означилося спрямування, пов’язане з концепцією Ноосфери-Ойкоса, своєрідне навіть для амплуа 
художниці, що працює у сфері scintific-art.

Ключові слова: самоактуалізація, арт-простір, творчий експеримент, кінетика, science-art, 
Ноосфера-Ойкос.

Аннотация. Статья рассматривает творческий путь Анны Надуды, представителя нового 
поколения украинского искусства, чьи работы являются примером смысловой самоактуализации 
в мировом арт-пространстве. От работы с фактурами и текстурами природных материалов и сти-
хий, т. е. мифопоетики, художница перешла к визуализации структур неочевидного, к аналитике. 
У Анны определилось направление, связанное с концепцией Ноосферы-Ойкоса, уникальное даже 
для художницы, которая работает в сфере scintific-art.

Ключевые слова: самоактуализация, арт-пространство, творческий эксперимент, science-art, 
кинетика, Ноосфера-Ойкос. 

Summary. Anna Naduda as a represent the young generation of Ukrainian art is an example of self-
actualization in aims of creative activity. Her object evolves from the myth-poetic and ritual paradigms 
to the model based on the scientific thinking. She interested in structuring and streamlining processes 
that occur in natural organic matter. marking her movement towards the science-art. In this position 
Anna Naduda develops concept of the Noosphere-Oikos aimed at finding balance between ecology and 
economy. Her visual idea is unique in context of world science-art.

Кeywords: self-actualization, Noosphere-Oikos, art-space, creative experiment, science-art.
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Кіномова — це  набір виразних засобів, 
завдяки яким режисер та  його група відтво-
рюють на  екрані ті чи інші події, створюють 
свій світ, реалізують певну ідею в своїй формі 
та стилістиці. Мізансцена — основа кіномови, 
її фундамент. Різні підручники та кінословни-
ки дають майже схожу трактовку цього понят-
тя. Саме слово «мізансцена» має французьке 
походження і перекладається як «розташуван-
ня на сцені». Через систему мізансцен режисер 
надає фільму пластичну форму, передає голо-
вну думку фільму, втілюючи її в рухах та мові. 
Оператор та художник-постановник знаходять 
рішення кожної мізансцени у  просторі кадру 
та  створюють необхідні умови для сценічної 
дії. Мізансцена — це розташування, рух, існу-
вання акторів та  предметів у  кожний окремо 
взятий проміжок фільму. Режисер розмов-
ляє із  глядачем мізансценами. Часто роботу 
режисера називають «мистецтвом мізансцен». 
Мізансцена — це  світло, звук, декорації, рек-
візит, колір. Та основа мізансцени — це люди-
на, що  рухається і  розмовляє (чи знаходиться 
у  статичному стані). Саме поведінка людини 
зумовлює внутрішній зміст мізансцени (їх роз-
різняють за  категоріями: кільцеві, діагональ-
ні, динамічні чи статичні). І тут дуже важливо 
пам’ятати про таке поняття, як  «закони ком-
позиції»: контраст (багато світла, на  тлі якого 

відбуваються якісь сумні, «темні» події, велика 
декорація, в якій існує маленька людина тощо, 
модуляція (розробка характерів, сюжету май-
бутнього фільму чи вистави). Кожна мізансце-
на має бути природньою в спільному контексті 
всього твору: тут я маю на увазі і рух, і психоло-
гічну поведінку акторів у кадрі; костюми, грим 
і навіть книжки на полицях мають нести спіль-
ний зміст. Кожна мізансцена — це  як окремо 
взята фарба цілого полотна. Та  на мою думку, 
все ж таки найголовнішим залишається влас-
ний почерк режисера, здатність нетривіально 
мислити та  бажання відтворити на  екрані ту 
чи іншу ідею крізь власну самобутність. І саме 
з  цієї точки зору мені здається, що  мізансце-
на у  кіно — більш складна структура, що  міс-
тить в собі набагато більше можливостей, ніж 
мізансцена у театрі. Якщо взяти історію понят-
тя мізансцени, то цей термін пішов від театру. 
Але засоби кінематографа зробили мізансцену 
більш складною, здатною яскравіше та  чіткі-
ше передавати задум (з точки зору психології, 
підтексту, розвитку характерів героїв тощо). 
Якщо ми  візьмемо перші кінострічки, вони 
мало чим будуть відрізнятися від театральних 
вистав: спільний план, глядач сам вирішує, 
на чому йому концентрувати увагу, відсутність 
деталізації інтер’єру. Навпаки, сучасні філь-
ми — це  десятки крупних планів, що  миттю 

МАРИНА КОНДРАТьЄВА
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проносяться на  екрані, деталізація інтер’єрів, 
створення психологічно-філософських обра-
зів завдяки суто кінотехнологічним засобам: 
камери, кінотехніки в цілому, монтажу, сучас-
них технологій. Я маю на увазі тандем режисер 
— оператор — художник — режисер монтажу 
— звукорежисер. Режисер дає установку, репе-
тирує мізансцену з  акторами, оператор вказує 
на точку та технічні засоби (світло, кран, філь-
три) завдяки яким зміст сцени буде зрозумі-
лим на екрані, художник працює з інтер’єром (в 
якому відбувається мізансцена), звукорежисер 
працює над тим, як краще в сенсі звуку (музика, 
шуми, діалоги — монологи) підкреслити кож-
ну окремо взяту мізансцену і, нарешті, режи-
сер монтажу, як цеглинку, вкладає мізансцену 
в  «будівлю» — фільм. Зосередимось на  цьо-
му тандемі детальніше. Гарний художник — 
це людина, яка в першу чергу думає про актора 
та  режисера — казав Станіславський. В  кіно 
це  відчувається навіть більше, ніж у  театрі. 
Бо кінематограф — це  вихоплений зі  спільно-
го змісту акцент, в якому декорації — тло для 
окремо взятих взаємостосунків, подій, а  іноді 
просто погляду. Французька стрічка «Париж, 
Париж», що  2008 року справила справжній 
фурор у  колах кіномитців, є  яскравим при-
кладом побудови сучасної мізансцени. Де вну-
трішня порожнеча героя підкреслюється 
порожнечею декорацій: лише голі стіни та тінь. 
А  будівля вар’єте (де відбувається головна дія 
фільму) — це  дзеркало життя: яскраві фарби, 
поламані стільці, поважний рояль та  навіть 
(доречний за  змістом стрічки) кітч. Декора-
ції в  цьому фільмі — наче живі істоти, які 
не  заважають розвитку подій та  характерів, а, 
навпаки, змінюються разом із головними геро-
ями, співчувають їм, допомагають та рятують. 
Немає нічого зайвого. Більше того — деко-
рації повністю підпорядковані задуму режи-
сера. І  все пов’язане одне з одним: рух у кадрі 
з місцем події, що яскраво підкреслює музика 
та  операторська робота, сюжетно зумовлена 
зміна крупностей. «Мізансцена пов’язана з усі-

ма елементами режисерської діяльності», — 
писав Михайло Ромм. Та головним залишаєть-
ся актор. Бо саме сума його рухів, зумовлених 
дією та текстом, є основою мізансцени. Актори 
не повинні заважати один одному. На початку 
двадцятого сторіччя надмірна увага до класич-
них канонів мізансцени привела до  того (це, 
до речі, було найбільш помітно у кінематогра-
фі), що  виникла тенденція «анти-мізансцени». 
Багато режисерів почали стверджувати, 
що  актор повинен рухатися так, як  йому 
хочеться, все потрібно будувати на  природній 
поведінці та імпровізації. Та більшості акторів 
все рівно потрібно рухатись у  кадрі: і  виходя-
чи із ролі, і з точки зору психологічного стану 
самого актора. А рух без змісту часто є нонсен-
сом. З  іншого боку, уявити сучасну мізансце-
ну без імпровізації акторів неможливо. І  тут 
на  допомогу приходять оператор та  технічні 
засоби кінематографу. Сучасна форма зйомок 
мізансцен — дія знімається спільним планом, 
а потім укрупнюються певні рухи та дії, що дає 
можливість підкреслити зміст кожної мізанс-
цени, створити її сюжетно-психологічний рису-
нок. В  театрі ми  бачимо постійну дію в  одній 
крупності, кінематограф робить сприйняття 
твору мистецтва легшим саме завдяки крупно-
стям, чіткому виділенню головного в  кожній 
мізансцені. Мета мізансцени — передати гля-
дачеві зміст та емоціональне наповнення того, 
що відбувається на екрані, надати зображенню 
форму, стиль. Життя — це рух та слово, і тіль-
ки їх логічне поєднання, чи, навпаки, контраст 
(залежить від задуму авторів), можуть створити 
на екрані необхідний настрій. Оператор разом 
із режисером вибудовують ритм кожної мізанс-
цени, а отже поєднують рух та слово. У вже зга-
даному мною фільмі режисера Крістофа Бартьє 
«Париж, Париж» тандем художник — оператор 
— режисер та  актори створюють атмосферу, 
що  панувала у  Франції перед Другою Світо-
вою війною: любов і передчуття великого лиха, 
втрата роботи та розлука, бажання знайти своє 
місце у  житті, вуличне мистецтво і  пісня, що, 
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лунаючи у  залі «Шансонія», дає людям надію 
та  радість, без яких життя неможливе. Деякі 
мізансцени, навіть статичні, несуть в собі долю 
головного героя і  навіть цілого покоління: 
в  темній кімнаті головний герой фільму цілує 
сорочку сина, з  яким його розлучили через 
втрату роботи та можливість утримувати влас-
ну дитину. В цій мізансцені — мінімальний рух 
актора, пастельне світлове та кольорове рішен-
ня. Але в цій мізансцені — доля багатьох фран-
цузів, що в той час через соціальні та політичні 
події втрачали сенс буття.

Засоби кінематографу, на  відміну від теа-
тру, дозволяють завдяки, наприклад, крупно-
му плану, виділити головного героя чи зняти 
відрепетирувану мізансцену із  різних точок 
(аби потім, під час монтажу, обрати найкра-
щий варіант). Найголовніша задача режисера 
— розташувати акторів у кадрі так, щоб кожної 
секунди увага глядачів була сконцентрована 
саме на тому персонажі, що є у певній мізанс-
цені в окремо взятий проміжок часу головною 
особою. В кінематографі, маючи в своєму арсе-
налі різні крупності, можливості знімати кру-
говими чи діагональними панорамами — тобто 
рухомість камери — режисери часто будують 
мізансцену одним кадром, постійно змінюю-
чи акценти, схоплюючи у повітрі рухи, міміку 
обличчя, життя предметів. Мізансцена, як  і 
гра акторів, звукові та  монтажні можливості, 
постійно видозмінюється: сучасне існуван-

ня акторів у кадрі — це, в першу чергу, міміка 
обличчя, деталі (рух руки, прохід ніг). Навіть 
масові сцени дедалі більше містять в собі круп-
ні плани та деталі (меч, що рубає голову, пере-
лякані очі в натовпі тощо). Прискорюється саме 
життя, а  разом із  ним і  ритм кіномізансцен 
стає динамічнішим. Довгі мізансцени, в  яких 
актор ходить з  одного кінця кімнати у  інший 
(а за кадром, наприклад, лунає його внутрішній 
монолог) можна зараз побачити хіба що у арт-
хаузних фільмах. Кіно повинно приносити 
прибутки, а  касові стрічки — це  динаміка, 
постійна напруга, аби глядачу не  було нудно. 
Те, що  мізансцена може виявитися нудною, 
затягнутою у  часі — головний страх сучас-
них режисерів. Сюжет, думка, яку режисер 
хоче донести глядачеві, жанр — все відступає 
на друге місце, віддаючи пальму першості саме 
швидкості, внутрішньокадровому темпорит-
му. Чи погано, чи гарно, що форма мізансцени 
постійно змінюється? Мабуть, це  — природ-
но. Бо змінюється сама кіномова. Проте знати 
основи мізансцени, її  історію, на  мою думку, 
необхідно всім режисерам. М.  І.  Ромм вчив 
своїх студентів будувати мізансцени на основі 
художньої літератури (в першу чергу на творах 
О. С. Пушкіна). Бо без школи, знань літератури, 
канонів образотворчого мистецтва, обізнанос-
ті в  акторській майстерності та  сучасних тех-
нологіях створити індивідуальну, цікаву гляда-
чеві та творчу мізансцену неможливо.

Кадри з фільму «Париж, Париж»
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Анотація. Мізансцена як фундамент кіномови, реалізація задуму в умовах простору та часу, 
ідентифікація ідеї крізь призму форми, жанру, стилю і головне — актора, — все це складає основу 
статті кінорежисера, сценариста, наукового співробітника лабораторії екранних мистецтв ІПСМ 
НАМ України Марини Кондратьєвої. Авторка досліджує один із головних компонентів кіномови, 
а саме мізансцену — як творчий процес, як головну «фарбу» режисера.

Ключові слова: засоби кінематографу, кіномова, мізансцена.

Аннотация. Мизансцена как фундамент киноязыка, реализация замысла в  условиях про-
странства и времени, идентификация идеи сквозь призму формы, жанра, стиля и главное — акте-
ра, — все это составляет основу статьи кинорежиссера, сценариста, научного сотрудника лабора-
тории экранных искусств ИПСИ НАИ Ураины Марины Кондратьевой. Автор исследует один из 
главных компонентов киноязыка, а именно мизансцену — как творческий процесс, как главную 
«краску» режиссера.

Ключевые слова: средства кинематографа, киноязык, мизансцена.

Summary. The Staging as foundation of the cinema language, realization замысла in condition space 
and time, identification to ideas be drafty prism of the form, genre, stiletto and the main — an actor, — all 
this forms the base of the article of film director, scenario, scientific employee of the laboratory screen art 
MARI NAA of Ukraine Marina Kondratieva. The author researches one of the main a component of the 
cinema language, as follows staging — as creative process, as main paint of stage manager. 

Кeywords: facility of the movie theater, the cinema language, staging.
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Стрічка «Герцогиня» — це, на  мою думку, 
найкращий історичний фільм останніх років. 
І справа навіть не в бюджеті стрічки (що склав 
27 000 000 доларів). А  в тому творчому потен-
ціалі, який було вкладено в цей фільм. «Короля 
робить свита», а фільм створює творчий колек-
тив. Відомий режисер Сол Дебб запросив у свій 
фільм акторів, яким вдалося передати мента-
літет та  характери англійських аристократів 
вісімнадцятого сторіччя. Кіра Нейтлі, Рейф 
Файнс, Шарлота Реймплінг — здається, це  не 
сучасні мешканці Англії, а  люди, що  зійшли 
з полотен Уільяма Хогарта. Все — від костюму 
до міміки та побутової поведінки — відтворено 
по  документах та  зі спогадів сучасників того-
часної епохи. Я, як режисер, розумію, наскільки 
це  титанічна справа. Ось обід у  замку Герцога 
— світло йде від свічок, там, де  немає свічок 
— суцільна темрява. Освітлення декорацій, 
посуд, меблі — глядач ніби насправді опиняєть-
ся в  британському замку вісімнадцятого сто-
річчя. Окремий персонаж стрічки — зачіски. 
Вони — як жива істота. Через зачіски у фільмі 
показано політичну, моральну систему Британії 
тих часів. Герцогиня на  прикладі своєї зачіски 
із пір’ям птаха висміює політичних опонентів. 

Однак, почнемо з початку: із сюжету стріч-
ки. В основу стрічки покладено історію Джор-
джини, дівчини, яку в  ранньому віці видали 

заміж за герцога Девонширського. Джорджина 
очікує щасливого родинного життя, та, почи-
наючи з весільної ночі (коли обличчя головної 
героїні відображає біль), саме стан душевного 
та  фізичного болю стане лейтмотивом її  долі. 
Герцог має до дружини тільки дві вимоги — бути 
вірною і  народити спадкоємця. З  перших днів 
подружнього життя Джорджина відчуває свою 
самотність, що згодом переростає в страх чоло-
віка. Багато років Джорджина народжує тіль-
ки дівчат — у Герцога немає спадкоємця. Одна 
із найбільш емоційних сцен стрічки — як Джор-
джина підглядає за  чоловіком, що  грається 
із синами своєї коханки. Спотворені, нелюдські 
відносини між Герцогом і Герцогинею були відо-
мі в ті часи багатьом: Герцог жив із дружиною 
і  своєю коханкою — єдиною подругою Джор-
джини. Часто він примушував Джорджину 
спати із  ним, перетворивши життя дружини 
на сексуально рабство. Вона зраджує чоловіку, 
спочатку аби врятуватися: довести самій собі, 
що  вона, як  жінка, чогось варта. Однак зрада 
закінчується закоханістю. Чоловік шантажує 
Герцогиню, яка його покинула заради коханця, 
тим, що забере в неї дітей, і вона змушена наро-
джувати доньку від коханого чоловіка в  таєм-
ниці, змушена віддати дитину в  чужу родину, 
стати покірною дружиною зі скаліченим життя. 
Народивши нарешті чоловікові спадкоємця, 

МАРИНА КОНДРАТьЄВА

Та, що не вміє кохати
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вона наче прощається сама із собою як  із жін-
кою. Тепер її життя — некоханий чоловік, діти 
і політика.

У стрічці, до речі, не розкрита постать гер-
цогині Девонширської як політика (а саме вона 
стала першою жінкою-політиком Британії). 
Герцогиня зловживала алкоголем, і  це відтво-
рено у  сцені балу. Її  перука, що  згорає на  під-
лозі — як  символ її  падіння, як  зневага її  до 
оточуючих її людей, як бажання втекти від себе 
самої. До  того ж  кількість коханців герцогині 
рахувалась далеко не  одним чоловіком, вона 
мала великі борги, зловживала наркотичними 
речовинами, мала залежність від азартних ігор. 
Однак у  фільмі образ герцогині ідеалізується, 
вона — жертва тогочасної моралі, неординар-
на особистість посеред сірості. Більш того — 
зовнішність герцогині із  часом не  змінюється 
— Джорджина постійно молода (не зважаю-
чи на  десятиліття, що  минають у  фільмі). І  це, 
на мою думку, режисер зробив навмисно: через 
молоду красиву зовнішність демонструєься 
внутрішня краса героїні. Так, герцогиня Девон-
ширська в  уявленні Деботта відрізняється від 

реального прототипу, але режисер має пра-
во на  свою, авторську трактовку тієї чи іншої 
історичної особистості. Головне, що  співпадає 
із  реальним персонажем і  вигаданим — само-
тність, той стан жінки, який передав шведський 
геній кіно Інгмар Бергман у  фільмі «Крики 
та  шепіт»: це  бажання і  неможливість кохати, 
це життя, в якому людина подавляє свої власні 
пристрасті, весь час тримає на  обличчі маску. 
Повернувшись із вимушеного заслання (Герцо-
гиня народила доньку від коханця), Джорджи-
на опиняється у вакуумі своїх почуттів і думок. 
Її  чоловік приходить до  неї, аби попросити 
поїхати з ним на звану вечерю: останнім часом 
про їх родину ходило багато чуток і тепер буде 
вчасним довести всім, що між Герцогом та Гер-
цогинею панує мир. В цій сцені є кадр, коли Гер-
цог бере руку герцогині в свою долоню. І вона, 
трошки згодом, теж накриває його долоню сво-
єю рукою. Ця мовчазна сцена — наче підписан-
ня договору про ненапад. Попереду в  Герцога 
та Герцогині — мирне існування, в якому кожен 
живе своїм життям. Вони ніколи не  відчують 
одне до одного кохання, проте ще багато років 
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проживуть пліч опліч у  великій «шведській 
родині», серед великої кількості дітей. І хто знає 
— можливо, в реальному житті, з роками, ці дві 
особистості стали б просто друзями і не поміча-
ли слабкостей один одного. Це невідомо. Після 
смерті Джорджини Герцог одружився зі  своєю 
коханкою і прожив із нею до кінця життя. 

Деяку відсутність історичної правди 
повністю компенсує правда візуальна: ста-
рий, навіть трошки покритий грибком замок, 
інтер’єри карет, меблі (особливо що стосується 
почивальні та столової). Все дуже реалістично. 
Предмети у кадрі живуть своїм життям і диха-
ють. Вони і співчувають Герцогині, і виховують 
її, і завдають їй болю. На жаль, у стрічці мало 
розкрита Герцогиня як мати. Натомість кохан-
ка герцога постає як гарна матір, жінка (що все 
життя відчуває по  відношенню до  Герцоги-
ні комплекс зрадниці). Чи було так насправді 
— мені не  відомо. Але режисер навмисно від-
білює образ коханки, більш того — він ство-
рює із  цієї жінки образ ангела-охоронця всієї 
родини. Вона наче свята: всім все прощає. Вона 
— мудра, добра, вона краща за  Герцогиню, бо 

вміє опановувати свої емоції і  живе виключ-
но заради родини. І  ще невідомо хто з  двох 
цих жінок є  більшою жертвою: чи Герцогиня, 
чи її подруга-зрадниця. Герцог може образити 
коханку і  її дітей, закрити їй  рота — вона все 
переживає спокійно, наче розуміючи, що  змі-
нювати життєві обставини, характер Герцога 
— справа невдячна. Єдиний раз вона дозво-
ляє собі сперечатися із  Герцогом — наполя-
гає на  тому, аби супроводжувати Герцогиню 
в  глухий кут країни (щоб допомогти Герцоги-
ні народити незаконне дитя). Вона як  жінка 
розуміє біль і  жах цієї ситуації. Вона не  може 
боротися із  жорстокістю їх  спільного чоло-
віка, однак вона більше його не боїться і тому 
їде із подругою разом, аби сповідати перед нею 
свою провину, бути із нею поруч в той момент, 
коли весь світ відмовився від нещасної Герцо-
гині. Є у фільмі дуже вражаючі за емоційністю 
сцени: коли Герцог ґвалтує Герцогиню і це чує 
їх  донька. Чи істерика Герцогині посеред роз-
митої сільської дороги, коли вона розуміє, що в 
неї назавжди відібрали доньку. Більшість жор-
стоких сцен у фільмі не мають слів, однак вони 

Кадри з фільму «Герцогиня» (The Duchess) 2008 



2010, випуск сьомийСУЧАСНе МИСТеЦТВО

насичені такими емоціями, що мурахи бігають 
по спині і через жорстокість герої стрічки пере-
стають сприйматися як  люди, розумні істоти. 
Все в них має відтінок якоїсь патології, спотво-
рених поглядів на життя, хворобливої психіки. 
В  якийсь момент головні герої стрічки почи-
нають нагадувати акторів мандрівного театру. 
Вони знають свій тест і свою роль, але втрача-
ють будь-які ознаки реальних людей. У  фіна-

лі стрічки Джорджина весело бігає по  парку 
із дітьми — так, як вона сама колись у дитин-
стві бігала із  подругами по  галявині. Герцоги-
ня, весела і  безтурботна, знову постає роман-
тичним підлітком, людиною, яка, здавалось, 
і  не пережила в  своєму житті всіх тих жахів, 
що  були відтворені у  фільмі. Це  — як  фото-
картка на пам’ять — зафіксована мить із життя 
великої, сумної, розпущеної та мудрої жінки.

Анотація. Стаття містить кінознавчий розбір фільму Сола Деботта «Герцогиня». Цей фільм 
— один з небагатьох прикладів, коли сучасні кінопродюсери витратили 27 000 000 доларів на істо-
ричну, глибоку, некасову стрічку.

Ключові слова: Сол Деботт, «Герцогиня», кінознавство.

Аннотация. Основу статьи составляет киноведческий разбор фильма Сола Деботта «Герцо-
гиня». Этот фильм — один из редких примеров, когда современные кинопродюсеры потратили  
27 000 000 долларов на исторический, глубокий, некассовый фильм.

Ключевые слова: Сол Деботт, «Герцогиня», киноведение.

Summary. This article is based film studies included analysis of Sol Debott film «The Duchess». 
This film — one of the rare examples where modern film productions have spent $27 000 000 on a historic, 
deep, unpopular film.

Кeywords: Sol Debott, «The Duchess», Film Studies.
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Дослідження проводилось у  межах про-
грамної теми лабораторії новітніх технологій 
Інституту проблем сучасного мистецтва Націо-
нальної Академії мистецтв України. 

Актуальність дослідження не  потребує 
додаткових обґрунтувань, оскільки тема сто-
совно робіт соціальної скульптури мало розро-
блена в Україні. Хоча у світі дана проблематика 
спричинила цілий пласт теоретичних дослі-
джень: роботи Ніколя Бурріо «Естетика взаємо-
дії», Гранта Кестера «Фрагменти бесід: комуні-
кація і співтовариство в сучасному мистецтві», 
Клер Бішоп «Антагонізм та естетика взаємодії», 
а також щорічні інституційні втілення проектів 
у рамках IDENSITAT в  Іспанії та  InSITE в Сан 
Дієго / Тігуана, США / Мексика. Такі події, 
як падіння Берлінської стіни або терористичні 
атаки 11 вересня у Нью-Йорку, великою мірою 
змінили нашу візуальну перспективу. За висло-
вом М.  Епштейна, «“Постмодернізм” має дату 
смерті — 11 вересня 2001 року» [1]. Світ мисте-
цтва все більше взаємодіє з  іншими сферами, 
як  ніколи наближаючись до  соціальних, гео-
графічних і  політичних наук та  журналістики. 
Значні міжнародні виставки останнього часу — 
Касельська Документа чи останні Венеційські 
бієнале, не  кажучи вже про численні бієнале, 
що зараз проходять по всьому світі від Гавани 
до  Йоханесбургу, від Стамбулу до  Єрусали-

му, — продемонстрували, що  тема політичної, 
соціальної та  культурної ідентичності вийшла 
на перший план як головне поняття актуальної 
мистецької практики. Символічною є  демон-
страція того факту, що естетичні пошуки дійсно 
можуть поєднуватися із  політичною, расовою 
або територіальною ідентичністю. 

Особливого значення дана тема набуває 
на  тлі послідовних намірів України вписатися 
в європейський формат, враховуючи, що харак-
терною рисою європейської теоретичної дум-
ки є  пильна увага до  мистецтва, пов’язаного 
з  практиками соціальної скульптури та  акту-
альною рефлексією. Енергія мас, що так яскраво 
проявилася в  2004 році, будучи спрямованою 
на творчі акти, могла б залучити і нашу країну 
до актуальних тенденцій у світовому мистецтві, 
що  його підтримують сьогодні різноманітні 
бієнале та численні західні художні інституції, 
які відмовилися від встановлення традиційних 
скульптурних пам’ятників. Однією з  найбільш 
вагомих мистецьких тенденцій останніх 10–15 
років є  розповсюдження і  інституціоналізація 
групової та  соціально орієнтованої творчості, 
яка базується на  безпосередньому залучен-
ні людей, груп та  співтовариств до  художніх 
процесів. Джозеф Бойс назвав його мисте-
цтвом «соціальної скульптури», Грант Кестер 
називає «діалогічним мистецтвом» [2], Карлос 
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Базуальдо — «експериментальним співтова-
риством»  [3], Ніколя Бурріо «мистецтвом вза-
ємодії» [4]. У 2004 році куратор Eyebeam, відо-
мої нью-йоркської інституції, що  досліджує 
рухомі образи, віднесла і мої проекти, пов’язані 
з новітніми технологіями, реалізовані в Ріо-де-
Жанейро, Дессау, Франкфурті і Сіднеї на запро-
шення Баухаузу, до робіт соціальної скульптури. 
Мені здалося потрібним розширити географію 
подібних підходів і на Україну, тим паче, що під-
став для цього більш, ніж достатньо, оскільки 
ніша соціально орієнтованого мистецтва вияв-
ляється не заповненою, а проекти з соціальним 
підтекстом, що  спорадично здійснювалися, 
найчастіше, все-таки, характеризувалися вибу-
довуванням ефективних підпірок для станов-
лення художнього бренду, аніж розробкою теми, 
вкоріненої у  соціальну проблематику. Втім, 
мій погляд зосереджений не тільки на Україні, 
як  мотивація тут виступає свого роду бажан-
ня привнести практики соціальної скульптури 
до  нас з  подальшою спробою співвідношення 
контекстів. Варто нагадати, що через історичні 
причини опозиційне критичне мистецтво у нас 
не приймало лівої риторики, а, навпаки, циніч-
но займалося її викриттям. І небажання сповза-
ти в соціальну ангажованість виявлялося добре 
укоріненою традицією.

Проте, наш культурний процес сьогодні 
має такі істотні проблеми, що  українські про-
фесіонали сучасного мистецтва б’ють на  спо-
лох. А  невтішні висновки, що  16-ти річний 
термін для можливих соціальних і культурних 
перетворень в  Україні не  призвів до  скільки-
небудь помітних зрушень, підштовхує до думки, 
що цей процес вже можна розглядати як єдиний 
сплав. Яка ж роль мистецтва в суспільному кон-
тексті? Які конфігурації зон опозиції і  де вони 
знаходяться? А  чи форми ескапізму — в  біль-
шій пошані? Тому Інститут проблем сучасного 
мистецтва НАМ України ініціював проведення 
Міжна родного фестивалю соціальної скульпту-
ри, де  місто опинилося у  фокусі дослідження. 
А метою допису є проведення аналізу художніх 

творів, узагальнення підходів у практиках соці-
альної скульптури та виявлення локальних осо-
бливостей у порівнянні зі світовою практикою.

Соціальна скульптура оперує поняттям 
«естетичне», вивільнюючи його від обмежень 
усередині певної сфери або жанру, переміщую-
чи в  колективний, образний робочий простір, 
в  якому ми  можемо бачити, розуміти, заново 
продумувати і  змінювати наше життя згідно 
нашому творчому потенціалу. 

У 60-ті роки Джозеф Бойс сформулював своє 
центральне теоретичне поняття стосовно соці-
альної, культурно-політичної функції та потен-
ціалу мистецтва. Завдячуючи письменникам 
романтизму, таким як Новаліс та Шиллер, Бойс 
був вмотивований утопічною вірою у владу уні-
версального людського творчого потенціалу 
і  був упевнений в  потенціалі мистецтва, здат-
ного принести революційні зміни. Ці ідеї Бойс 
транслював у  концепції Соціальної Скульпту-
ри, згідно з якою, суспільство в цілому повинне 
було бути розцінене як  один великий витвір 
мистецтва (за Вагнером Gesamtkunstwerk), 
якому кожна людина може творчо сприяти 
(можливо, найвідоміша фраза Бойса запози-
чена у  Новаліса, — «Кожен є  художником»). 
1973  року Бойс писав: «Тільки за  умови ради-
кального розширення визначення мистецтва 
і  дій, пов’язаних з  мистецтвом, буде можливо 
забезпечити очевидність того, що  мистецтво 

Ріркріт Тіраванія, «Без назви», 2002 
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зараз — єдина еволюційно-революційна вла-
да. Тільки мистецтво здатне до  демонтажу 
репресивних ефектів старечої соціальної сис-
теми, яка продовжує коливатися уздовж своєї 
межі: демонтувати для того, щоб побудувати 
“Cоціальний організм як мистецький твір. Кож-
на людина — художник, яка — від свого вільно-
го стану — позиція свободи, яку вона випробо-
вує, по-перше — вчиться визначати інші позиції 
тотального твору мистецтва (Gesamtkunstwerk) 
майбутнього соціального порядку”» [5].

Поняття Соціальної Скульптури, введене 
Джозефом Бойсом, щоб звернутися із залучен-
ням громадськості до творчих дій, які впливали 
б  на навколишній світ, обумовлює формуван-
ня суспільства як нескінченний процес, в яко-
му кожна окрема людина бере участь, діючи 
як художник. «Кожна людина — як вільна істо-
та, покликана брати участь в  перетворенні 
і  зміні умов, продумуючи структури, які фор-
муватимуть і  обумовлюватимуть наше життя» 
(Джозеф Бойс). Історично це важливо, оскільки 
Бойс вважав, що мистецтво може бути ефектив-
ним і що будь-яка проблема, створена людьми, 
кінець кінцем, може бути вирішена тільки людь-
ми. Визначення мистецтва, яке застосовується 
в цьому сенсі, звичайно, далеке від звичайного 
переліку художніх жанрів, таких як  живопис, 
фотографія, відео-арт і  т. д.; воно звертається 

до  творчого потенціалу кожної окремої люди-
ни. Таким чином, як сказав Бойс, це — антро-
пологічне визначення мистецтва. «Ми повинні 
разом розвинути соціальну концепцію мисте-
цтва. Новонароджене дитя старих дисциплін» 
(Джозеф Бойс). Для художників 60–70-х років 
принциповою проблематикою було визначення 
мистецтва. Покоління ж  дев’яностих звільни-
лося від такої установки — головною пробле-
мою цього разу стало вже не розширення меж 
мистецтва, а дослідження можливостей худож-
нього опору всередині глобальної соціальної 
сфери. Крім робіт Бойса, твори «соціального 
повороту» з певною періодичністю виникали і в 
70-ті, і 80-ті роки (Ліджія Кларк та ін.), і в 90-ті 
— «художники взаємодії» (Ріркріт Тіраванія 
та  ін.) [6], варто згадати його акції-трапези, 
з  приводу яких Ніколя Бурріо у  своїй книзі 
«Естетика взаємодії» заново визначає сучас-
ну художню форму як  щось, більшою мірою 
пов’язане не  з мистецтвом композиції (як того 
б хотілося «формальній естетиці») [7], а з про-
цесом взаємодії між людьми; в результаті чого 
Бурріо закликає до  вироблення форм, здатних 
втілити той або інший політичний проект, «а 
отже, дозволити йому здійснитися на  практи-
ці». Варто звернути увагу на те, що реалізацію 
подібної установки Бурріо якраз і вбачає в твор-
чості Ріркріта, чиї форми «націлені не на відо-

Ольга Кисельова, «Landstream», мультимедійна інсталяція, Сан-Жозе, США ISEA2006
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браження утопічних світів, але на  вироблення 
умов для їх  здійснення» [7]. Велика частина 
творів Тіраванія, на  перший погляд, не  несе 
в  собі особливого естетичного імпульсу, — 
це  пояснюється тим, що  знайомі всім сцени 
з  повсякденного життя представлені в  акції 
надто життєподібно, реальність не  піддаєть-
ся скільки-небудь значному естетичному зру-
шенню. При цьому глядачі відчувають силу дії 
твору Тіраванія, що  нав’язує свою гостинність 
і  яку чи не  слід розглядати швидше як  соці-
альну або власне політичну форму доказу від 
зворотнього, що  виявляє недолік гостинності 
в цивілізованих суспільствах, де культивується 
індивідуалізм. 

Але я  не буду дуже детально зупинятися 
на  цих практиках, адже вони є  досить добре 
дослідженими, а  хотіла б  зосередитися біль-
шою мірою на  проектах «соціального пово-
роту», пов’язаних з  новітніми технологіями, 
що є у фокусі програмної теми лабораторії.

Як  стверджував Джозеф Бойс, мистецтво 
є  капіталом, і  в своїй інсталяції «Das Kapital» 
він розмістив разом експонати і апаратуру для 
медіа-комунікацій, що  спонукало глядача під-
ключитися до  дії, щоб оцінити свою власну 
продуктивність як капітал і безпосередньо себе 
як художника. Ця модель власної участі в мис-
тецтві має виміри «соціальної скульптури» 
тільки тому, що в образному дослідженні слідів 
антропологічної медіа-комунікації йдеться про 
історію прихованої в  цих межах взаємодії, що 
відкриває простір для можливої участі в  май-
бутньому. Наслідуючи Бойса, який, слід сказа-
ти, використовував всі доступні в його дні медіа 
для створення соціальної скульптури, мереже-
ва концептуальна арт-група etoy, що  базується 
в  Цюріху, з  її концепцією акцій і  платформою 
«Toywar» / «Іграшкової війни», розвиває нові 
формати для участі в мистецтві, використовую-
чи мережевий потенціал Інтернету, збагативши 
віртуальний простір інформації, комунікації 
та  інших операцій цілим інструментарієм для 
дієвого «втручання в  символічний репродук-

тивний суспільний процес», інституалізую-
чи власний артикуляційний орган для вірту-
альності [8]. Так, здається, метою зусиль etoy 
є  розширення поняття соціальної скульптури 
до цифрового формату.

З  художніх причин etoy не  могла при-
йняти пропозицію щодо поглинання (що, 
власне, дорівнювала на  той час мільйону 
німецьких марок) від eToys (компанії Dot-com 
era). Звичайно, історія могла б  спрацювати 
по-іншому: «недружні поглинання» — звичайна 
зараз практика ведення бізнесу. Таким чином, 
дві репрезентації в  мережі стали опозиційни-
ми одна одній. eToys як паразит, що організовує 
обіг вже існуючих реальних об’єктів, та  авто-
хтонний etoy, що використовує мережеві інстру-
менти, аби чинити тиск на віртуальні та реаль-
ні соціальні процеси. Дві моделі участі також 
склали опозицію, одна — ціною акцій, що змі-
нюється, а  інша — почесною участю з часткою 
в проекті. Тим самим, це був конфлікт між дво-
ма стилями життя, в одному випадку — спожи-
вацьким, що надає абсолютний пріоритет при-
дбанню, а в іншому — мистецьким, що декларує 
виставку складних соціальних практик, а  не 
художніх об’єктів, об’єктів мистецтва. І, зви-
чайно, не  в останню чергу майбутнє мережі 
було також в  небезпеці. Чи повинен Інтернет 
бути редукованим до  операційної платформи 
для e-комерції, а чи повинні і далі розвиватися 
притаманні йому можливості для спонтанного 
створення мережі, «соціально-інформаційного 
процесу», нагромадження культури, перепле-
тення, проникнення і особистої глобалізації?

В  цьому полягає мистецтво etoy, — спира-
ючись на  цю полярність, роз’яснити ситуацію 
до  повної зрозумілості та  змусити мережеву 
популяцію прийняти рішення. І  хоча рейтинг 
«Toywar» не  піднімався в  мережі, аж поки 
не минув місяць після першого судового розгля-
ду, Net-громада зрозуміла питання і  відповіла 
власним унікальним чином. Джон Перрі Берлоу, 
співзасновник Фундації електронного кордону, 
був правий, коли сказав, що ми всі повинні бути 
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вдячні etoy. Але не тільки за постановку цього 
питання і  розвиток «Toywar», але й  за гостро-
ту юридичних проблем, невидиму для публіки. 
Що має народитися й що має бути побудоване, 
в  зв’язку з  тиском та  контратаками, погроза-
ми і  навмисними спробами ввести в  оману, 
відомо було тільки тим, хто безпосередньо 
був задіяний. Ухвала суду є  такою ж  чудовою, 
як  і роз’яснення щодо проблеми прийнятого 
рішення.

І  чи не  все є  мистецтвом, врешті-решт? 
Визначення мистецтва постійно змінює свої 
правила. Ренесанс, Романтизм та  Модернізм 
розвивали незліченні концепції, викреслюючи 
естетичні іскри від накладання життя і  мис-
тецтва. Etoy, лауреат премії Ars Electronica 
в  категорії net 1996 року, стоїть твердо на  цій 
традиції. А може, Дюшан вже все це  зробив? 
Редімейди Дюшана у  багатьох випадках збе-
рігають характер об’єктів; etoy надає характер 

редімейду соціальним процесам, зокрема, тво-
ренню і  маркетингу віртуальності. Що  eToys 
та Network Solutions роблять — редімейди 00-х. 
А  чи Бойс цілком і  вкрай вичерпав тему соці-
альної скульптури? Ні, Бойс розвивав соціальну 
скульптуру в жанрі антропологічного психізму; 
зараз проводяться тільки перші дослідження, 
наприклад, Лютер Бліссет та «Toywar», у жанрі 
трансантропологічного віртуалізму.

Оскільки проекти соціальної скульптури 
не  є роботами одного художника, вони швид-
ше є  колективними творами, орієнтованими 
на  процес, соціально заглибленими працями, 
які закликають громадськість до  створення 
роботи; фестиваль надав можливість худож-
никам взяти участь в  діалозі реальному і  вір-
туальному з общиною і жителями через творчі 
дії. Проект фокусується на site-specific, експери-
ментальних та/або партисіпаційних художніх 
практиках для закритих і  відкритих просто-
рів, досліджуючи специфічну культурну гео-
графію Міста в  межах широкого ряду взаємин 
між мистецтвом, новітніми технологіями, еко-
номікою і  глобалізацією. «Надмірна видовищ-
ність» художнього образу, рекламні формати, 
все більше залишаються позаду заради більш 
серйозних арт-форм, менше пов’язаних з  есте-
тикою та  більше із  пошуком суті. Залучення 
міста та  його мешканців, використання нон-
спектакулярних, проте більш потужних технік, 
відмова від великих робіт, розвішених на стінах, 
на користь інтервенцій у публічному та соціаль-
ному урбаністичному просторі характеризує 
численні художні практики нашого часу. Вза-
ємовідношення між локальними традиціями 
та  колективною пам’яттю, між культурними 
розбіжностями, між центром міста та околиця-
ми — це лише деякі з найважливіших тем акту-
ального мистецтва сьогодні. 

У  цьому контексті цікавими виявляються 
проекти швейцарської арт-групи «Knowbotic 
Research» (Івонн Вільхельм, Крістіан Хюблер, 
Німеччина, і  Олександр Тучачек; Prix ArsElec-
tronica, Золота Ніка 1994 і  1998, Сеульська 

Клаудія Занфі, книжка «Going Public» 
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Клаудія Занфі, проект «Going Public»
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Бієнале, 48-ма Бієнале у  Венеції, 1999, Art 
Базель,  2001), яка досліджувала в  декількох 
мегаполісах разом з  молодими урбаністами, 
економістами, політичними теоретиками певні 
культурно-політичні взаємозв’язки між містом, 
роботою, суспільною сферою і  електронною 
мережею. «Knowbotic Research» у  своєму про-
екті « 10_DENC   IES» / «Тенденції» (1997–2000), 
сфокусованому на  урбаністичних процесах, 
створили гіпотетичні інтерфейси для визначен-
ня і втручання «тенденційних» сил, які вплива-
ють на динаміку розвитку міст. Вони розробили 
напрямки діяльності і  чинники зростання 3-х 
мегаполісів: Токіо, Сан-Пауло і  Берліну. Почи-
наючи з  локальних майстер-класів (концепцій 
програм, теоретичних конструкцій, урбаністич-
них читань), міждисциплінарні учасники роз-
вивали он-лайнові картографії, які були спіль-
но змінені і  перероблені в  мережевий процес, 
що  програмно забезпечує колективну роботу 
з навколишнім середовищем. Картографії скла-
далися з колаборативно організованих тексто-
вих, візуальних і  аудіо-матеріалів, а  взаємини 
між учасниками були візуалізовані як  силові 
поля інтенсивності через систему групування. 
Дослідження «Knowbotic Research» розвивало 
спеціальний фізичний інтерфейс зворотного 
зв’язку, щоб он-лайн видозмінювати картографії 
та їх силові поля. Інтерфейс у формі архітектур-
ної конструкції столу для малювання інтерпре-
тував складні взаємини пакетів урбаністичних 
даних в картографіях, таких, як силові магнітні 
поля, і  забезпечував отримання тактильного 
досвіду через магніт, який можна було перемі-
щувати над проекційною поверхнею візуалізо-
ваних даних. 

Сьогодні ж  «Knowbotic Research» зосеред-
жують свою роботу на  мережевих знаннях 
у  фізичних транслокальных просторах. Ска-
жімо, їх проект човна фокусується на соціаль-
ному процесі збирання ноу-хау, на його колек-
тивній матеріалізації і  запуску до  реалізації 
в іншу (економічну) мережу, тобто вони більше 
зацікавлені в перекладі концептуальних мере-

жевих шарів і нових технологій у фізичні соці-
альні простори.

Проект Ольги Кисельової «Landstream» 
(реалізований у  Франції і  США, в  рамках 
ISEA’2006), в якому вона в співпраці з ученими 
у реальному часі вимірює магнітні поля і  зони 
забруднення в  місті, створює медіа-карту і  на 
її  основі в  співпраці з  графітістами розписує 
огорожі, зведені навколо новобудов в  центрі 
міста, як правило, тих, що встромилися в тери-
торії колишніх скверів.

Сучасне місто знаходиться в  проце-
сі постійної еволюції. Соціальні, культурні 
та  міграційні феномени створюють безпре-
цедентну внутрішню та  зовнішню напругу. 
Нове місто характеризується виникаючи-
ми різнорідними цінностями та  інтеграцією 
протилежностей укоріненості та  асиміляції, 
ідентифікації і  трансгресії, а  також зустріч-
чю та  зіткненням різних культур. Традиційні 
зв’язки та інституалізовані простори міста зни-
кли. Як  ніколи багато маргіналізованих тери-
торій та явно анти-урбаністичних зон — таких, 
як автошляхи, покинуті склади, автобази, інду-
стріальні структури, залізничні депо — грають 
роль традиційних місць соціального і  куль-
турного обміну. Інструменти спостереження, 
що  ми маємо у  наявності, зараз є  недостатні-
ми. У цей момент максимальної трансформації 
художні практики отримали особливий статус. 
Тому Клаудія Занфі, засновник Музею соці-
ального та територіального мистецтва в Міла-
ні і  куратор проекту «Going Public», у  своїй 
лекції «Public Art та  урбаністичні практики», 
що  відбулася в  ПінчукАртЦентрі, стверджує 
необхідність розробки ідеї культурного про-
екту для сучасного міста, що  означає відслід-
ковування кожного з цих варіативних та нових 
вимірів. Зараз, коли життя зазнало радикаль-
них мутацій, набуваючи нового уявлення про 
сучасність, ідея створення «театру подій», 
де  обставини людського існування перетво-
рюються на протагоністів життя та міста, аніж 
постановка шоу чи події, є  фундаментальною 
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для життя в  новому місті. Театр подій існує 
як  засіб комунікації та  залучення; візуальне 
мистецтво не є більше тільки живописом у гар-
ному обрамленні, розміщеним на  стінах, а  є 
партисіпаційним творчим актом, дійсно колек-
тивним ритуалом, живим і  спільним урбаніс-
тичним щоденним простором. Так виникає 
MAST («Museo di Arte Sociale e Territoriale» — 
Музей соціального та  територіального мисте-
цтва, заснований групою «aMAZE») як модель 
новітньої форми, що створює основу для інших 
студій та досліджень. MAST — це лабораторія 
ідей, яка вивчає/досліджує територію та  сус-
пільство в усіх їхніх явних зв’язках з точки зору 
практики мистецтва, звертається до серйозних 
тем зміни реаль ності. MAST утверджує новий 
музей без стін та  без фіксованого приміщен-

ня, призначений для творення «антрополо-
гії». Ні  визначений простір, ні  сховище робіт 
не  здатні трансформувати ту ж  саму терито-
рію в  постійно діючу лабораторію, яка почи-
нає бути власним простором дії. Місто та його 
люди вивчаються завдяки відкритій методоло-
гії, яка з гетерогенним плюралізмом точок зору 
та  з увагою до  феномену мобільності колек-
тивного життя і  до окремих зон урбаністич-
ного існування, а  також за  умов перспективи 
розуміння нових домовленостей, переоцінки 
цінностей, відкриває нові шляхи для дискусії. 
Going Public — нова креативна ситуація в міс-
ті, з  новим аспектом мобільності. Цей проект 
працює у межах регіональної залізничної мере-
жі, що зумовлено націленістю на дослідження 
умов і  сценаріїв стану глибинної трансфор-

Клаудія Занфі та Джанмарія Конті,  

відео-есе «Міграція, пам’ять та ідентичність / Migration, memory and identity», ПінчукАртЦентр, 2007
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Оксана Чепелик, «Homage Ван Гогу / Homage to Van Gogh», інсталяція, фотографія, Україна, Франція, 1998–2003



129

Практики соціальної скульптури — актуальні тенденції сучасного мистецтва ОКСАНА ЧеПелИК

мації  [9]. Мобільність стала метафорою par 
excellence сучасної людини. Подорож синте-
зує інстинктивні потреби бажань та  тривог, 
які складають запропонований залізничними 
потягами світ транзиту — довершену репрезен-
тацію номадичної сутності людини. Спільно-
ти, еміграція, іміграція і  мобільність познача-
ють перехід до  полікультурного і  глобального 
суспільства. Залізничні станції вже визнані 
мікрокосмами, частками міст і  урбаністич-
ними можливостями, комплексними і  орга-
нізованими місцями із  багатошаровою систе-
мою комунікацій, привілейованих просторів 
зустрічей та  обмінів. Going Public — динаміч-
ний проект, що  розвиває можливості зіткнен-
ня різних культурних систем, використовуючи 
нетрадиційні, екстериторіальні урбаністичні 
простори, такі як потяги або залізниці. Проект 
розглядає мистецтво по відношенню до реаль-
ного життя та виражається через «публічне для 
громадськості». 

Кураторський проект «Міграція, пам’ять 
та  ідентичність» Клаудії Занфі, розробле-
ний спеціально для фестивалю (за підтримки 
Італійського інституту культури в  Україні), 
що  виявився наступним кроком єдиної арт-
інтервенції, реалізованої на  Кіпрі в  рамках 
Маніфести-2006, розглядав дискурс легальних 
і нелегальних працівників в Італії (на прикладі 
українських жінок). Вони, як правило, освічені, 
середнього віку, заміжні (часто з  дітьми), зму-
шені залишати рідні вогнища та їхати закордон, 
зокрема, і  до Італії, на  заробітки, аби нагляда-
ти за  чужими дітьми та  дивитися за  чужими 
будинками. Проект досліджує гендерну про-
блематику, мобільність робітників, мікро-
економіку, класовий поділ, міграцію та пам’ять.

Соціальна скульптура оперує проекта-
ми з  чітким розумінням місця і  часу. Завдяки 
демографічним особливостям, економічному 
статусу і  географічним чинникам суспільства, 
художні роботи стосуються різноманітних тем, 
що враховують політичні, економічні, екологіч-
ні проблеми, які знаходяться у полі зору сучас-

ного мистецтва і  культури, включаючи пошу-
ки конструювання ідентичності. Крім того, 
художники досліджують проблеми мистецтва 
і культури та урбаністичного розвитку, оскіль-
ки це  має відношення до  актуальних проблем 
витіснення, економічної стратифікації і  тепер 
уже класового поділу. А також охоплюють такі 
теми, як  дослідження інституційних функцій 
організацій в  межах общини, що  проявляють 
певні особливості урбаністичних місцевих 
пейзажів. Що стосується підходів до реалізації 
проектів, то вони різні: оригінальне досліджен-
ня, веб-сайт, майстер-клас, групова дискусія, 
де люди вносять свій внесок в можливий про-
ект і  просторовий дизайн, який трансформує 
суспільні (або комерційні) місця завдяки осо-
бистому досвіду формування простору худож-
ньої виразності. 

Прикладом проекту соціальної скульптури 
може слугувати і авторська інсталяція «Virtual 
Sea Tower» / «Віртуальна Морська Башта», 
реалізована у  фавелі Жакарезіньо в  Ріо-де-
Жанейро (Бразилія) [10]. Як архітектурна інтер-
венція в  суспільному місці — над фавелою 
на висоту, необхідну, щоб побачити море, була 
піднята повітряна куля з відеокамерою, а вночі 
її  поверхня вловлювала проекцію з  монолога-
ми жителів, які описали свої подвійні відчуття: 
відчай від перебування в пастці навколишньо-
го середовища і надію на майбутнє поліпшення 
умов життя. Втім, узятися за  тему соціальної 
скульптури мене підштовхували ще  мої про-
екти кінця 90-х. Авторський відео-проект «Хор 
глухонімих», заснований на перформенсі членів 
співтовариства Культурного центру глухонімих 
у  Києві, демонстрував хоровий спів жестами 
пісні «Варяг». Проект розглядався як  балан-
сування між вічним вигнанням зі  світу всіх 
фарб і приналежністю до нього не без культур-
ної і  політичної алюзії (втім, цей перформенс 
не  втратив своєї актуальності). Робота з  інва-
лідами тільки підкреслювала цю ідею. «Хор 
глухонімих» — проект, в якому були поставлені 
питання про можливість вибору і  комуніка-
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Оксана Чепелик, «Virtual Sea Tower / Віртуальна Морська Вежа»,  

фавела Жакарезіньо, Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 2000 

Оксана Чепелик, «Хор глухонімих / Deaf-Mute Chorus»,  

перфрменс, Київ, 1998
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ції, за відсутності голосу в колективному Хорі. 
Авторський проект «Homage Ван Гогу» був роз-
початий у мистецькій резиденції при Художньо-
му музеї Понт-Авена, у Франції і продовжений 
в  Україні. Проект представляв цикл фотогра-
фій серії інсталяцій, реалізованих в манері зна-
менитого пензля Ван Гога. Естетичний принцип 
застосування декоративного аспекту відсилає 
до  жіночих захоплень картинами-аплікаціями 
з  тканин, адже функцію олії в  цьому інсталя-
ційному живописі виконують одяг та  ковдри. 
Використання одягу, у свою чергу, є референці-
єю до модної репрезентації «суспільства видо-
вища» за  Гі Дебором [11]. От  тільки в  проекті 
задіяні речі безпритульних людей. Робиться 
наголос на  техніку detournement’a (диверсії, 
заміщення змістів, перевертання існуючих 
культурних форм та  окремих артефактів) [11], 
демонструючи при цьому зворотній бік сус-
пільства «видовища», його суть, приховану 
за гламурним фасадом. Співпраця чотири роки 
поспіль з  безпритульними людьми двох кра-
їн демонструє реакцію на  актуальну ситуацію, 
виявляючи соціокультурний аспект проекту.

Іншим прикладом є  проект Ліїзи Робертс 
«Що таке Час у Виборзі?», поштовхом до ство-
рення якого послужила бібліотека Алвара Аал-
то у Виборзі, побудована тоді, коли Виборг був 
фінським містом. Робертс, натхненна ідеєю 
Аалто, що  архітектура повинна відображати 
зміни в навколишньому середовищі, вирішила 
провести в  бібліотеці цикл майстер-класів під 
час її реконструкції. Реалізація ідеї стартувала 
з  мультикультурного літературного майстер-
класу, де  була розроблена серія перформенсів, 
які лягли в  основу фільму. У  цих прикладах 
члени общини були активними учасниками 
творчого процесу, а  їх ідеї сформували і  зміст, 
і форму проектів.

Прикладами недавніх проектів соціальної 
скульптури є  також: «Шлях Кролика» Свена 
Ріємера і  «Злітна смуга для душ» Шеллі Сакс, 
розроблені для міжнародної конференції з еко-
логії «Поза Природою». Дискусії з приводу про-

ектів соціальної скульптури, такі як «Цінності 
Обміну», є  невід’ємною частиною роботи, яка 
фокусується на  співвідношенні змісту з  соці-
альним значенням та інтерфейсу, що забезпечує 
взаємини між продюсерами і  аудиторією, які 
завдяки проекту міняються місцями. 

Так, у Нью-Йорку з 2001 Агентство захисту 
довкілля збирало численні дані щодо навко-
лишнього середовища поблизу Всесвітньо-
го торгівельного центру та  сусідніх районів 
в  Манхеттені, Брукліні та  Нью-Джерсі. Тепер 
Агентство більше не  публікує щоденні короткі 
звіти. «Preemptive Media» / «Пріоритетні медіа» 
(Беатріз да Коста, Джемі Шюльте, Брук Сінгер), 
колектив художників, активістів і  технологів, 
що  працює з  2002 року, розробив портативне 
AIR / ПОВІТРЯ (Area’s Immediate Reading / невід-
кладне зчитування території) — спорядження, 

Оксана Чепелик, «Origin / Початок»,  

мультимедійна інсталяція, Нью-Йорк, 2006
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створене для вимірювання та  фіксації рівня 
забруднення протягом дня. Ці пристрої збира-
ють дані щодо головних забрудників на  приле-
глих територіях — таких, як чадний газ, оксиди 
сірки, азотний діоксид, свинець та шуми. Публі-
ка має вільний доступ до результатів вимірювань 
та до творчої візуалізації через веб-сайт і центр 
відвідувачів у Нижньому Манхеттені, що є аль-
тернативною самоконтролюючою системою, 
створеною для того, аби люди, які проживають, 
працюють і відвідують ці райони, могли корис-
туватися нею.

Колаборативна група «Preemptive Media» / 
«Пріоритетні медіа» зацікавлена у використан-
ні політики та  технологій, щоб створити нові 

можливості для громадського обговорення 
і альтернативних результатів для розгортання 
дискусії і усвідомлення взаємозв’язків між інди-
відуумом, новітніми технологіями, та  даними, 
що  одержують за  їх допомогою. «Пріоритетні 
медіа» у  попередніх проектах розробила при-
строї та спорядження, що досліджують новітні 
технології, які використовуються для пошуку 
продуктів та прикордонного контролю, демон-
струють інформацію, що  кодується на  правах 
водіїв і  розповсюджується без згоди та  впро-
вадила он-лайновий інструмент для створен-
ня та  розповсюдження повідомлень у  мережі 
стільникового зв’язку, а  також реалізовувала 
майстер-класи та колективні події. 

Оксана Чепелик, «Origin / Початок»,  

мультимедійна інсталяція, Київ, 2007
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ПОВІТРЯ — це  мережевий, соціальний 
експеримент, в  якому індивідууми самі моні-
торять рівень побічних продуктів згорання 
за  допомогою невеликого портативного при-
строю. Ці пристрої показують поточні рівні 
забруднення повітря та  місцезнаходження 
іншого мобільного AIR-пристрою, аби учас-
ники могли краще зрозуміти, що вони — час-
тина номадичної мережі. Он-лайнові глядачі 
можуть послати текстові повідомлення, щоб 
спонукати людей іти до  певних місць або 
заохочувати інших стати носієм приладу, щоб 
підтримувати «живу та рухому» мережу. Дані 
з пристроїв передаються до центральної бази 
даних. 

 Дослідження питання «колективної естети-
ки» і  «міждисциплінарних методологій» при-
вертає представників різних дисциплін: філо-
софів, художників і активістів, які розглядають 
прикладну функцію соціальної скульптури 
— вплив її творів на далекосяжне планування, 
свідомість, демократичні процеси і  трансфор-
мативні соціальні / інтелектуальні практики. 

Авторський проект «Origin / Початок», реалі-
зований 2006 року, — real-time медіа-інсталяція, 
зведена між хмарочосами в Манхеттені, яка пра-
цювала як  моніторинг народжуваності в  Нью-
Йорку, сформований відеопроекцією із  зобра-
женням немовляти на  поверхні дирижабля, 
що  змінюється при наступному народженні 
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дитини (пригадаємо цитату Бойса «новонаро-
джене дитя»). Може і  справді це  ведеться без-
перервний діалог з  Бойсом? Населення Нью-
Йорка збільшується; воно складає 19,227,088 
(темп приросту: 5,8%); народжуваність: 13,2 
народжень / 1000 населення. Це  означає, що  в 
Нью-Йорку в  середньому кожні 2 хвилини 
народжується дитина. За допомогою спеціаль-
ної програми сигнал, що  надходить з  Інтер-
нету, провокує зміни відеозображення, що  ми 
отримуємо з бази даних, створеної в співпраці 
з  батьками немовлят. Таким чином, здійсню-
ється уявний урбаністичний діалог з  баштами 
ВТЦ, який має символічне значення і  функці-
онує як  опозиція по  відношенню до  літака — 
«деструктивного терористичного образа». Про-
ект контекстуалізується таким чином, щоб він 
міг бути оцінений як художній твір, а не як при-
готована до  5-річчя трагедії пряма політична 
заява на користь життя або вибору. «Оскільки 
зараз політичний клімат в  США досить поля-
ризований по  відношенню до  теми 9/11, твір 
повинен мати глибину, щоб не  прочитуватися 
як пропаганда, а спонукати людей до перегляду 
власної думки» (Мелані Крін, куратор Eyebeam). 
Мабуть, ці міркування були сприйняті позитив-
но, оскільки проект було запрошено для реалі-
зації до Каліфорнії і Нью-Мексико, але вже для 
роботи з  іншим — міграційним контекстом. 
Тому восени 2007 року інсталяція реалізову-
ється у  співпраці з  Музеєм Юрських Техно-
логій у  Лос-Анджелесі, з  галереєю «MOV-iN» 
у Санта-Фе.

Версія проекту «Origin / Початок», адапто-
вана для фестивалю в  Києві, звертається 
до  практики соціальної скульптури для роз-
робки теми генофонду засобами моніторингу 
народжуваності у  реальному часі в  Україні. 
Сучасна візуальність характеризується гіпер-
чутливістю до  антропологічних трансформа-
цій людини і суспільства. У цьому сенсі проект 
стосується і  загальної проблеми зміни соці-
альних умов, які викликали зменшення насе-
лення України на 5 мільйонів за останні деся-

Павел Альтхамер, акція «Bródno 2000», Варшава, 2000 

Оксана Чепелик, «Origin / Початок»,  

мультимедійна інсталяція, Київ, 2007
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тиліття, в  порівнянні з  52 мільйонами в  1990 
році. За станом на 1 грудня 2006 року в Україні 
проживало 46  млн. 666 тис. 646 людей, темп 
приросту населення — 0,6%, народжуваність 
— 8,82 народжень / 1,000 населення. Всі спроби 
звернутися до теми, яка стосується генофонду, 
не можуть уникнути і референції Чорнобиль-
ській трагедії. У роботі над проектом йдеться 
про співпрацю декілька років поспіль з  бать-
ками немовлят — так реалізується складний 
концепт соціальної скульптури, яка ініціює 
суспільні відносини і  мистецтво. Відеофраг-
менти з’являються у  випадковому порядку, 
змінюючись зображеннями немовлят-сиріт. 
Проект не подає інструкцій, рецептів і закли-
ків до  дій, натомість ставить питання щодо 
простору, соціуму, коду існування і  життя 
людей. У  проекті «Початок / Origin» за  допо-
могою нових комунікативних візуальних медіа 
моделюються різні образні прочитання, де  є 
посилання на  конфлікт між владною вседоз-
воленістю і  відповідальністю за  генофонд 
країни, на  задавнені чорнобильські наслідки 
і  новітні, пов’язані з  біологічним ресурсом, 
соціальні та  етичні проблеми. Мультимедій-
на інсталяція, аби дослідити дієвість мисте-
цтва як каталізатора соціокультурних дебатів, 
як  інструменту в  суспільному просторі та  як 
засобу трансформації і  комунікації, плану-
валася на  Площі Незалежності, проте влада, 

налякана подіями політичної кризи весни 
2007 року, заборонила проведення художніх 
проектів в центрі міста. У Києві твір був реа-
лізований над Андріївським узвозом за  під-
тримки Театру на Подолі, Спарт-Аеро і Epson, 
домінуючи у  вечірньому небі, вів свій діалог 
з  архітектурними вертикалями міста: Замком 
Річарда та  з історичним іконографічним сим-
волом — Андріївською церквою. 

Проект являє собою відеопроекцію на пові-
тряну кулю, що є моніторингом народжуванос-
ті у  реальному часі, і  демонструє зображення 
немовляти в  променях ультразвукового дослі-
дження, яке змінюється, в  середньому, через 
1,5 хвилини — при кожному наступному наро-
дженні в  Україні, трансформуючи Біологічну 
клітину (форма кулі вибрана не  випадково) 
в Планету Людей.

Використовується стилістика масових 
подій, де серйозна інтонація виявляється при-
хованою за  видовищем. Це, свого роду, сплав 
підходів, продемонстрованих Бойсом, який 
працював «зі свідомістю глядача, формуючи 
її  як скульптурну масу, розглядаючи публіку 
як  соціальну пластику, а  за допомогою мисте-
цтва намагався підготувати краще майбутнє» 
і Уорхолом, який є «продуктом високорозвине-
ного технологічного суспільства» [12] і безумов-
но складно сказати, були його роботи критикою 
або прославлянням масового суспільства.

Павел Альтхамер, акція «Bródno 2000», Варшава, 2000
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У  цьому контексті також працювала пре-
зентація у  Центрі Сучасного Мистецтва при 
НАУКМА робіт видатного польського худож-
ника, лауреата Європейської Премії Ван Гога 
2004  року Павла Альтхамера (Варшава, Поль-
ща), що  реалізує соціохудожні проекти в  рам-
ках найпрестижніших арт-форумів (Касельська 
Документа, Маніфеста, Венеційська і  Москов-
ська Бієнале), одна з  останніх персональних 
виставок якого відбулася в  Центрі Помпіду 
в  Парижі (2006), і  Марека Гоздзєвського, тео-
ретика і  критика мистецтва, куратора і  коор-
динатора Центру сучасного мистецтва «Замок 
Уяздовський» (Варшава, Польща), який органі-
зовував виставки польських художників впро-
довж 1990–2001. Звичайно ж, приїзд Павла Аль-
тхамера за  підтримки Польського інституту 
визначив рівень першого Міжнародного фести-
валю соціальної скульптури в Києві як статус-
ного форуму. Одним з  найбільш видовищних 
проектів Альтхамера була акція «Brodno 2000», 
здійснена спільно з  жителями його багато-
квартирного будинку, розташованого у варшав-
ському мікрорайоні Брудно. Результатом цього 
художнього проекту було формування з  освіт-
лених вікон великого будинку напису «2000», 
який можна було спостерігати протягом декіль-
кох годин. Тут також простежується суміш 
можливої ейфорії від зустрічі міленіуму і  сво-
єрідної референції соціалістичному минуло-
му Польщі, коли, скажімо, написи «Мир, Труд, 
Май» у  вікнах будівель інститутів здійсню-
валися за  помахом «жорсткої руки», а  зовсім 
не як колективний акт. Іншим, так само красно-
мовним жестом була передача всього бюджету, 
який Альтхамер одержав для реалізації свого 
проекту на  Бієнале у  Венеції, на фінансуван-
ня правової допомоги курдському хлопцеві, 
що народився і виховувався в Німеччині і якому 
загрожувала депортація. У Києві були показані 
«Клас Ейнштейна» — проект, який Альтхамер 
реалізував у  2005 році, до  100-річного ювілею 
найбільш значущих наукових відкриттів Аль-
берта Ейнштейна, і інші фільми Павла Альтха-

мера. «Клас Ейнштейна» — це документальний 
фільм, що оповідає про те, як вчитель-маргінал, 
якого тільки що  скоротили з  роботи, впро-
довж 6-ти місяців навчає фізиці групу «важких 
дітей» з  бідного району Варшави. Слідуючи 
всюди за  учнями, художник фіксує акти соці-
альної взаємодії.

Учасниця фестивалю з  Німеччини Марі-
он Портен, що  одержала як  кращий молодий 
художник в  2003 році премію Маріон Эрмер, 
реалізувала за  підтримки Гете Інституту 
в  Києві 2-екранну інсталяцію «Досить грати, 
істина реальна» в Центрі Леся Курбаса. Відео-
робота поставила запитання про «достовір-
ність перформенсу». Достовірності надається 
особливий статус істинності, тому що  сама 
по собі вона є тією правдою, яка не передаєть-
ся і  не відтворюється. Маріон Портен запро-
сила українську актрису Тамару Плашен-
ко (її головний ігровий майданчик — Театр 
на Подолі) для інтерв’ю на сцені про її особис-
ту кар’єру і  акторську освіту. Звичайно, кон-
цептуальна установка художниці працювати 
з  актрисою є  вельми специфічною ситуацією 
по  відношенню до  залучення громадськості 
до  творчої діяльності. Втім, цей біном худож-
ник/театральний діяч вже є  відпрацьованим, 
так, Домінік Гонсалес-Фостер співпрацюва-
ла з  актрисою Марією де  Медейрос (1990); 
Філіп Паррено спродюсував серію публічних 
виступів пародиста Верба Лекока, в  яких він 
спробував «перемонтувати» зсередини образ 
телевізійного персонажа («Публічна людина», 
Марсель, Діжон, Гент, 1994–1995). А  Маріон 
зосередилася на  архетипічному явищі, вира-
женому в  місцевому анекдоті, що  його розка-
зала актриса, відсікаючи протяжний наратив 
як зайве. І  сфокусованість на цьому елементі, 
що відображає нашу історію, і на почутті гумо-
ру актриси дозволяють художниці за  допо-
могою мистецтва наблизитися до  розуміння 
іншого народу. Мовні стрибки з  української 
на  німецьку та  англійську мови також підси-
люють складнощі перекладу культури. 
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Фестиваль першим розпочав здійснення 
антирейдерских проектів в Україні з художньої 
акції «Вибір мистецтва» групи «Контра Банда» 
(Анна Алабіна, Гліб Вишеславський, Володи-
мир Яковець). «Вибір мистецтва» — це  пер-
форменс, що виявляється реакцією художників 
на  безвихідну ситуацію, яка  склалася в  місті 
у зв’язку із введенням в дію нового закону про 
оренду. Більшість художніх галерей і  майсте-
рень в  центрі Києва закриваються, а  їх місце 
займає бізнес і комерція. Під загрозою закриття 
знаходяться галереї «Художній курінь», «Сові-
арт», «РА», «Гончарі», «Ательє Карась» та інші. 
Незабаром мистецтво буде витіснене на  око-

лиці міста. Своєю акцією «Вибір мистецтва» 
художники демонструють ту форму художньої 
виставки, яка стане дійсно єдино можливою 
в  найближчому майбутньому — експозиція 
буде влаштована на  вантажівці, що  пересува-
ється вулицями міста. Революційна форма акції 
вибрана не випадково, — не варто забувати про 
історичний контекст, в якому проходить фести-
валь, — вантажівка стартує з перетину Андріїв-
ського узвозу та вулиці Покровської і рухається 
з Контрактової на Європейську площу, Майдан 
Незалежності, Михайлівську та Софійську пло-
щі. Своїм революційним жестом художники 
закликають «проявити громадянську позицію 

Маріон Портен, «Годі грати, істина реальна», 2-екранна інсталяція, Центр Леся Курбаса, 2007
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і  сказати ні  виселенню мистецтва!» І  тут мож-
на навести приклад, що майже тридцять років 
тому Фелікс Гваттарі проголосив стратегію 
суміжності, що лежить в основі сучасної худож-
ньої практики: «Чим більше я  роздумую про 
ілюзорність надії на  поступову трансформа-
цію суспільства, тим більше я вірю, що дієвими 
є  мікроскопічні спроби комунального типу — 
квартальні комітети, організація дитячих ясел 
на факультеті і т. і.» 

Мабуть, тут має сенс згадати тему «прогре-
сивної ностальгії», яка якраз демонструє повер-
нення мислення в термінах історичної спадко-
ємності, в тому сенсі, що згідно з ідеєю Бориса 
Гройса «радянська культура належала до  уні-
кальної моделі і була спробою авангардистсько-
го захоплення влади над масовою культурою і її 

використання в некомерційних цілях» [13]. Про-
ект, відносячись до  масової культури не  кри-
тично, а афірмативно, припускає використання 
масової культури для переоблаштування світу, 
тобто не ухвалення інтелектуалами цієї культу-
ри, а її аналітичне усвідомлення і використання 
в своїх цілях. При цьому виявляється, що «нос-
тальгія» обертається не пасеїзмом, а конструк-
том, націленим на  облаштування сьогодення. 
І  тут цей експеримент, безумовно, збігається 
з утопічними практиками. 

Відмова від визначеності при ухваленні 
рішень сьогодні вже не  працює, тому структу-
ри сучасного життя жорстко ставлять людину 
перед чітким вибором. Хочеш жити — повинен 
брати участь в  політичній боротьбі з  великим 
бізнесом, що  прагне надприбутків, з  місцевою 

Група «Контра Банда», перформенс «Вибір мистецтва», Київ, 2007



139

Практики соціальної скульптури — актуальні тенденції сучасного мистецтва ОКСАНА ЧеПелИК

владою. Життя знову вимагає героїв. Актуаль-
ною тенденцією є  постпостмодерн. Вислизан-
ня, іронія і  дистанція, розчинившись у  всьо-
му, породжують нудьгу. Вже нецікаво знати, 
як щось деконструюється і розвалюється. Наба-
гато цікавіше, що  залишається, коли все роз-
валилося, як відбувається відродження з хаосу, 

де істина, відповідальність за реалізацію свого 
проекту. А також, можливо, той факт, що біль-
шість населення нашої країни не  має потреби 
в  рефлексії колективного безумства сучасним 
мистецтвом і її свідомість не схильна до худож-
ніх впливів, якраз і провокуватиме виникнення 
нових діалогових форм.
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Анотація. Допис подає аналіз актуальних світових тенденцій останніх років, розглядаючи 
мистецтво взаємодії, пов’язане з новітніми технологіями, досліджуючи світові практики та про-
екти Міжнародного фестивалю соціальної скульптури.

Ключові слова: Мистецтво соціальної скульптури, діалогічне мистецтво, експериментальне 
співтовариство, мистецтво взаємодії, соціально орієнтоване мистецтво, соціальні та  культурні 
перетворення, конфігурації зон опозиції, твори «соціального повороту», утопія.
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Аннотация. В  статье представлен анализ актуальных мировых тенденций последних лет, 
рассматривается искусство взаимодействия, связанное с новейшими технологиями, исследуется 
мировые практики и проекты Международного фестиваля социальной скульптуры.

Ключевые слова: Искусство социальной скульптуры, диалогическое искусство, 
экспериментальное содружество, искусство взаимодействия, социально ориентированное искус-
ство, социальные и  культурные трансформации, конфигурации зон оппозиции, произведения 
«социального поворота», утопия.

Summary. This article gives an analysis of the most important world tendencies of the last years, 
examining the art of co-operation, related to the newest technologies, probing world practices and 
projects of the International Festival of Social Sculpture.

Keywords: Аrt of social sculpture, dialogic art, experimental communities, relational art, socially 
oriented art, social and cultural transformations, configurations of the zones of oppositions, works of 
«social turn», utopia.



141

У мистецькій круговерті другої половини 
XX століття утворилася наступна ситуація — 
усе, що  ми бачимо та  чуємо, ми  вже десь чули 
або могли споглядати. Для сучасного митця 
одним з  основних способів побудови худож-
нього тексту є творення його з цитат і ремініс-
ценцій інших текстів, що  на метарівні формує 
стрімкий рух вперед у пориві прогресу — і дале-
кий «погляд назад» у  збагненні багатовікової 
спадщини; заглиблення в  матерію, у  «текстові 
атоми» музичних творів — і сходження до Духу, 
міфу, до  метафізики культури; «вибух всесві-
ту в множинність» (М. Хайм) — і рух до пере-
тину, поєднання і  синтезу різного в  єдиному 
часі-просторі. Тут міф, міфологічна свідомість 
та неоміфологічні інтенції стають певним про-
цесом споглядання, тлумачення та  оцінки 
сучасного музичного процесу. І, насамперед, 
митця, його дітища — музичного твору, проце-
су вичленення глибинних сенсів, які закодовані 
в останньому.

Ще  на зорі модерністського мистець  кого 
спалаху піонер вивчення інтертекстуальних 
смислів М.  Бахтін у  хрестоматійній праці 
«Проблема змісту, матеріалу і форми в словес-
ній художній творчості» відзначив, що  крім 
«відтвореної» митцем дійсності він, майстер, 
апелює також до  попереднього (стилістично) 
і сучасного йому мистецтва, з яким знаходиться 

у постійному «діалозі»: «…навіть минулі, тобто 
породжені в  діалозі минулих століть, змісти 
ніколи не  можуть бути стабільними (наза-
вжди завершеними, кінцевими) — вони завжди 
будуть змінюватися (оновлюватися) у  процесі 
поступального розвитку діалогу. У  будь-який 
момент діалогічного розвитку існують вели-
чезні, необмежені маси призабутих смислів, 
але у певні моменти подальшого розвитку діа-
логу, по  ходу його, вони знову пригадаються 
й  оживуть в  оновленому (у новому контексті) 
вигляді» [I]. 

Одним з таких «центрів тяжіння» для вияв-
лення глибинних сенсів сучасного музичного 
процесу стає міф як особлива форма свідомо сті 
[II], спроектована на світогляд музичного май-
стра, його світовідчування; специфічна логіко-
інтуїтивна конструкція мислення як автора так 
і  дослідника; своєрідна основа для інтерпре-
тації музичного твору, яка своєрідно виявляє 
трансцендентний зв’язок людської свідомості 
та універсуму.

Міф та його осмислення у музичному мис-
тецтві дозволяють досліднику конструювати 
відсутні просторово-часові зв’язки, тим самим 
відображаючи векторну спрямованість сучас-
ної свідомості автора-композитора-дослідника 
до  пошуку «вічних витоків» і  основ гармонії 
світу. Простежуючись на  різних рівнях (від 
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загально-філософських, естетичних суджень 
до проникнення в концепції окремих музичних 
творів), такого роду тяжіння до  реміфологіза-
ції музичного мислення стимулює сучасного 
дослідника до занурення в історичне і типоло-
гічне вивчення міфу. Це, у свою чергу, відкриває 
шлях до нових аспектів інтерпретації музично-
го твору, його функціонування та багатоаспек-
тної оцінки постаті композитора-творця. Інши-
ми словами, сучасний музичний простір ніби 
зумовлює дослідника відкривати крізь міфо-
логічні знаки особливу реальність, яка наза-
вжди увійшла до людської підсвідомості, і була 
поглинута універсальними законами музич-
ної творчості, де  крізь призму міфу компози-
тор намагається втілити таємниці свідомості, 
потаємні ідеали та  задуми творчого «Я». Така 
особливість сучасного мистецького мислення 
відтворює ідею циклізму або вічного повернен-
ня і  повторення. Прояв даної характеристики 
у музичній історії ХХ століття можна спостері-
гати як на рівні загальних характеристик сучас-
ної епохи [9], так і в проекції концепцій окремих 
музичних творів, позначених міфологічними 
інтенціями авторського мислення.

Своєрідне віддзеркалення міфологічно-
го мислення можна простежити в  посиленні 
вектора пам’яті — меморіальної тематики. 
Символи-спогади у сучасній музиці, де пам’ять 
часто набуває сакральних рис, спрямованості 
до  витоків, які стають «стрижнем» художньої 
концепції творів.

Музичний процес, своєрідно увібравши 
у власні методологічні тенета міфологічне нача-
ло, спонукає інтерпретатора музичних текстів 
до вивчення:

• співвідношення міфопоетичного і  музич-
них сенсів на рівні загальних логічних принци-
пів мислення;

• співвідношення міфопоетичного і  музич-
ного начал в історичній динаміці; 

• до аналізу міфосвідомості як прояву ком по-
зиторської індивідуальності на рівні ав тор ських 
стильових закономірностей, як  виявлення 

міфологічних закономірностей безпосередньо 
в  тексті музичного твору на  рівні тематизму, 
драматургії, особливостей жанру, цитування 
тощо [1; 7; 13].

Сучасний музичний процес всеоб’ємно 
абсорбує ознаки міфу. Іншими словами, у тене-
та сучасної музичної історії завдяки міфологіч-
ному мисленню свідомо чи підсвідомо вжив-
ляються «вічні міфологічні основи». З  цього 
приводу дослідниця О.  Гармель констатує, 
що «…Міф є особливим, історично й культурно 
обумовленим явищем, станом свідомості який 
стає нейтралізатором між усіма фундаменталь-
ними культурними бінарними опозиціями… 
<…> Сучасна музична історія відображує ці ідеї 
крізь апеляцію до  специфічних станів, в  яких 
розкривається глибоко інтимне збагнення 
людиною краси і  універсальної гармонії уні-
версуму…» [9, с. 45], щонайбільш повно це від-
чутно в «музичній філософії» В. Сильвестрова, 
С. Губайдуліної, Е. Денісова, О. Мессіана та ін.

Отже, міфологічні ознаки у  сучасному 
музичному процесі дослідник простежує крізь:

По-перше, багато мистецтвознавців у  своїх 
роздумах про міфологічність музики відштов-
хуються від ідей К. Леві-Стросса [4]. Проводячи 
паралелі між логікою міфу і логікою музичного 
мислення, відзначимо, що в музиці «пізнається 
не стільки наочна сторона міфу, скільки систе-
ма відносин, характер зв’язків в ньому: опозиції, 
трансформації, ототожнення» [10, с. 20]. Також 
потрібно зазначити спільність знакових сис-
тем міфу і музики в глибинному, абстрактному 
аспекті [1]. 

По-друге, окреслюючи співвідношення кате-
горії міфопоетичного і  музичного, приходимо 
до певних узагальнень та переконань в необхід-
ності врахування смислового і логічного поряд-
ку, які складають непорушну основу міфу, його 
«пам’ять» і  зберігають актуальність при зміні 
конкретної соціокультурної ситуації» [13, с. 22]. 
При зіткненні міфу з  музикою, дослідник сво-
єрідно акцентує увагу на особливостях музич-
ного тематизму, який в такому випадку повинен 
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тяжіти до максимальної розосередженості, сво-
єрідно відображаючи в логіці свого розгортан-
ня рух міфологеми в  музичному тексті. Таким 
чином, спостерігаємо втілення вищого симво-
лу, повнота значення якого виявляється тільки 
на  рівні охвату й  усвідомлення цілого, і  тому 
«міфологема — це в якомусь значенні “музика, 
яка відзвучала”» [13, с. 35].

По-третє, як  зазначалося вище, в  центрі 
уваги дослідника сучасного музичного про-
цесу постає особливий тип тематизму, який 
інтерпретується як  структурно розосередже-
ний тематизм [5]. З цього приводу В. Валько-
ва у праці «Музыкальный тематизм и мифоло-
гическое мышление» [8] стверджує, що  даний 
тип тематизму увібрав глибоку семантику. Він 
відображає певні приховані смисли, які базу-
ються на  індивідуальному переживанні ціліс-
ності і  гармонії, на  підсвідомих механізмах 
сприйняття, у специфічному способі організації 
«емоційно-інтуїтивної сторони творчої актив-
ності слухача» [8, с. 42]. 

Очевидно, витоки даного типу тематизму 
слід шукати у тісному зв’язку з якнайдавніши-
ми формами міфологічного мислення. При цьо-
му у тенета дослідження ми залучаємо універ-
сальні ідеї філософії міфу XX століття, а  саме: 
міфологічне мислення збереглося як  одна 
з констант людської психіки до сучасної епохи 
і втілює потребу людської думки в  інтуїтивно-
цілісному осягненні буття.

По-четверте, досліджуючи віддзеркалення 
міфу в музиці, ми  інтуїтивно починаємо засто-
совувати теорію ейдосів у інтерпретації О. Лосє-
ва. Оперуючи поняттям міф особистості [6], 
сучасний дослідник потрактовує міф у  тексті 
музичного твору як  вираз смислового єства 
свідомості композитора, внутрішнього «життя 
особистості, відображення його внутрішньо-
го «Я». Він, певною мірою, стає «абсолютом, 
концентратом змісту» [19, c. 74]. Тут часте для 
сучасного музичного мистецтва звернення 
до чужого тексту не є випадковим. Композитор 
трансформує текст, пропускаючи крізь призму 

особового світогляду (міфу особистості) і саме 
тому «…міфологічні формули <…> осмислюють-
ся по-новому, допомагаючи розглядати художні 
тексти з погляду сучасності» [19, c. 76–77]. 

З  огляду на  це, міф стає засобом виразу 
«вічних психологічних» портретів, культур-
них моделей, способів чужої гри. Оскільки 
тут на  перший план виходить ідея улюблених 
автором-композитором прототипів та  їх взає-
мозамінність. Запозичений матеріал стає осно-
вою або однією з основних інтонацій компози-
ції нового твору. Він своєрідно моделює простір 
твору, виступаючи важливою характеристикою 
мелоінтонаційних та  звуковисотних характе-
ристик нового твору. Чужий текст стає своє-
рідною паралельною структурою. І умовно його 
можна позначити як текст другого плану.

В цілому практично всі типи взаємодії сво-
го і чужого тексту в музиці останньої третини 
XX століття тісно пов’язані з  різними варіан-
тами стильових взаємодій. Вони включають-
ся в  загальну парадигму музичної творчос-
ті сучасності, для якої «феномен стилю став 
об’єктом творчості: мета полягала в  тому, щоб 
його створити» [2]. І при взаємодії запозиченого 
і авторського матеріалу приналежність до того 
або іншого стилю була важливим семантичним 
ядром твору. У зверненні композитора до музи-
ки минулого завжди простежується авторська 
установка на стиль, яка може видозмінюватися, 
набувати особливої форми і  заміщатися уста-
новкою на  твір, на  ім’я композитора, автора 
запозиченого тексту, що є яскравим свідченням 
міфологічного мислення.

По-п’яте, свідченням міфологічного мис-
лення композитора стає звернення до культур-
ного досвіду минулого і  його переосмислення 
в  спробі пояснення сучасності. Центральною 
стає категорія діалогу різних культурних мов, 
в який рівноправно включається голос автора. 
Звідси, музичний твір часто характеризують-
ся множинністю смислового простору, співіс-
нуванням найрізноманітніших рівнів викладу 
авторської ідеї, своєрідним змістовним контра-
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пунктом, в якому «… “тема” і “протискладення” 
часто обмінюються позиціями, набувши форм 
тотальної іронії або тотальної гри…» [11]. «Міфо-
логічне мислення ніби очищує окремі реальні 
події від історичності, де час ніби не існує» [20, 
с. 213]. І звернення композитора до творів мину-
лого (чужого тексту) як до парадигм музично-
го мистецтва і вибудовування задуму власного 
опусу в діалозі з ними є явище, яке дає митцю 
можливість більш глибокого втілення свого 
задуму. У  такому випадку множинність смис-
лів авторської концепції зумовлена не  тільки 
певною логікою структуризації композитором 
музичного тексту свого твору, але і згодою цієї 
структури з естетичними поглядами і світогля-
дом автора. Сутність міфологічного мислення 
композитора полягає в  тому, що  «тексти мис-
тецтва і міфи грають роль кодів, а надхудожня 
реальність — роль загадкової “речі в собі”, яка 
підлягає осмисленню (З. Мінц)» [17].

По-шосте, міфологічні ознаки у  сучасному 
музичному процесі простежуються крізь систе-
му символів, іншими словами, крізь структуру, 
яка спрямована на  пізнання світу та  породже-
на діяльністю композиторського несвідомого. 
Очевидно, однією з  найважливіших якостей 
міфу, яка повністю і  всеохопно абсорбуєть-
ся сучасною музичною історією, є  символізм, 
який, за висловом Є. Мелетинського є «зворот-
ною стороною міфологізма» [14].

По-сьоме, в  цілому міф у  музичному творі 
усвідомлюється дослідником як  «…органічна 
художня структура. Вона не обрамляє твір, але 
стає його плоттю» [16, с. 396]. Ця якість, з одно-
го боку, стає своєрідним інструментом худож-
ньої організації музичного тексту-матеріалу, 
а  з  іншого — живе ніби над твором, створюю-
чи передумови для оцінки міфологічних ознак. 
А  отже, міф у  сучасному музичному процесі 
є  своєрідною мовою пояснення сучасності. 
З огляду на це, важливим методологічним спо-
собом оцінки міфологічного у музичному тексті 
стають інтертекстуальні зв’язки. Дослідник 
О. Жолковський пропонує наступні типологічні 

контексти, врахування яких є об’єктивно необ-
хідним, а саме:

• конкретний підтекст, з яким грає твір;
• жанр, у  якому він написаний і  який він 

мовби намагається обновити;
• увесь спектр інваріантних для автора 

мотивів, що модифікуються митцем;
• сучасний контекст, часто-густо соціокуль-

турний, у  відповідності з  яким формується 
даний текст;

• глибинний (міфологічний чи психологіч-
ний) архетип, який реалізується у  творчості, 
можливо з новаторськими варіаціями;

• увесь (авто)біографічний текст життя 
і творчості майстра [III].

Рената Лахман у передмові до праці «Мне-
мотехніка і  подібність» висуває поняття 
«пам’ять тексту», відповідно до  якого простір 
пам’яті в  дійсності є  не простором усередині 
тексту, а простором між текстами: «Пам’ять тек-
сту — це  його інтертекстуальність» [IV]. Оче-
видно, в  інтертекстуальній інтеграції ми  від-
шукуємо модель пам’яті, а смисли можуть бути 
інтегровані в різні моделі пам’яті, різні культур-
ні спільноти (відбуваються мовби відштовху-
вання від попереднього тексту, трансформація, 
як  освоєння смислів тексту через дистанцію-
вання, розуміння культури і  пам’яті, для яко-
го програмним є  скерованість, спрямованість 
у попередню культуру тощо).

Власне, постмодерністське використання 
у музичних творах ознак міфу, а саме античної 
трагедії, передусім, ілюструє думку дослід-
ника Л.  Акопяна про те, що  для дослідження 
міфологічного аспекту в  кожному конкретно-
му музичному творі перш за все повинне сто-
суватися структури міфу та музичного тексту, 
незалежно від того, які саме поза музичні від-
клики, відсилання дослідник простежує у кон-
кретному музичному тексті і чи існують вони 
взагалі. І  саме з  такої точки зору спробуємо 
проаналізувати твір сучасного українського 
композитора О. Безбородька «КОММОΣ» для 
скрипки соло.
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Вже у назві твору простежується відсилання 
до античного міфу. В інтерпретації композито-
ра грецьке слово «КОММОΣ» постає у  своєму 
первозданному призначенні як  лірична пісня 
сумного змісту, як невід’ємна частина античної 
трагедії. Своєрідне античне дійство, яке відо-
бражає биття себе в груди під час оплакування 
померлого, простежується крізь усю компози-
цію твору: від форми (двоскладовий складний 
період зі  вступом та  кодою) до  мелоінтонації 
(тканина твору насичена хроматичними зсу-
вами при поліпластовому та  поліфонічному 
викладі фактури) до  самої композиційної ідеї 
(містифікація прадавнього ритуалу). До  слова, 
твір написаний за  три дні по  смерті видатно-
го українського скрипаля, одного з  фундато-
рів української скрипкової школи Богодара 
Которовича.

Композитор свідомо вибудовує твір на пара-
лелях: з  одного боку, логіка розгортання міфу, 
а з іншого — логіка музичного мислення. Заува-
жимо, що крізь процес міфологічного мислення 
композитора простежується концептуальний 
погляд на міф у значенні особливого історично 
чи культурно обумовленого стану свідомості. 
Власне його апелювання до специфічних станів 
античної трагедії, крізь які глибоко простежуєть-
ся інтимне осягнення людиною універсальної 
картини світу, дозволяє досліднику простежити 
циклічність, вічне повернення та  повторення. 
При чому ці ідеї переконливо втілені автором 
на рівні тематизму. Початкова інтонація у своє-
му варіативному розвитку дає поштовх до  ста-
новлення драматургії твору, на початковій римі 
і закінчується цей авторський доробок. Іншими 
словами, наскрізна драматургія «КОММОΣ» 
увібрала риси спіралеподібного часу, концен-
тричність якого — його рух по колу, чому сприяє 
своєрідна тематична оберненість, трансформо-
вана повторність, спіралеподібна організація. 
До слова, два принципи музичного розвитку — 
варіант (перше речення періоду) і повтор (друге 
речення) — це, власне, «засоби ритмізації буття, 
що сформувалися у міфі» [16, с. 157]. 

«КОММОΣ» вибудуваний на двох тематич-
них началах, які своєрідно обрамляють твір. 
Це, передусім, уже означений вище лейткомп-
лекс ля — до  — ре-бекар (у другому реченні 
тематичний згусток експонується у півтоново-
му підвищенні та  фактурному згущенні, далі 
— усе повертається до  початкового викладу) 
та  арпеджована акордова конструкція у  якій 
закодоване ім’я видатного скрипаля — b(bo) — 
g(go) — d(dar), яка зачинає і закінчує твір.

У  творі яскраво простежується співвідно-
шення категорій міфопоетичного і  музичного. 
Якщо поглянути на міф аксіологічно, то заува-
жимо про одну важливу обставину — міф від-
силає до  духу сакральності, впорядкованості 
буття, а  суть міфічного переживання є  емоція 
ствердження вищої цінності. У міфі простежу-
ються найважливіші чинники, які зумовлюють 
вище наведені конотації, це  — дія і  катарсис. 
Міф в своєму циклічному часі рухається до сво-
єрідної очисної крапки: структуру Логос (сим-
вол) — змінює Криза (виникнення антитези) 
— далі — Ритуал — Катарсис («перетворення 
антитези») — і  знову виникає Логос (символ). 
Початкова антитеза не знищується, а утверджу-
ється в мить катарсичного «спалаху» — і знову 
виникає нова істина, символ нового рівня.

Подібну схему драматургічного перетворен-
ня утілює композитор у «КОММОΣ». Ось схема 
такої трансформації логосу в цьому музичному 
творі:

• Логос — т. 1–4 — кодування в  тематизмі 
(зашифровано ім’я Богодар). 

• Криза — т. 5–9 — антитеза — проведен-
ня головного тематичного згустку та його роз-
виток. Сприймається своєрідною антитезою 
до логосу.

• Ритуал та Катарсис — т. 9–18 — трансфор-
мація основного тематичного утворення — роз-
виток у півтоновому співвідношенні.

• Логос — т. 32 — знову повернення до зако-
дованої теми, у якій зашифровано ім’я Богодар.

Стосовно музичного тематизму, то у «КОМ-
МОΣ» присутній особливий тип тематизму, 
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який О. Краснова характеризує як «…досеман-
тичний тематизм — розосереджений тематизм, 
який не має чітких структурних кордонів…» [8] 
(тема «КОММОΣ» своєрідно розпилена по усьо-
му творі). Це своєрідне звернення до  інтуїтив-
них, підсвідомих механізмів сприйняття. Оче-
видно, ґенеза такого типу тематизму криється 
у  тісному взаємозв’язку з  давніми формами 
міфологічного мислення — як  відображення 
у людській думці інтуїтивно-цілісного осягнен-
ня оточуючого світу, як  відображення в  логіці 
свого розгортання своєрідного руху міфологе-
ми в тексті. Таким чином, через музику відбува-
ється втілення певного вищого символу, повно-
та значення якого виявляється тільки на  рівні 
обхвату і усвідомлення цілого, і тому «міфоло-
гема на музичному ґрунті — це в певному зна-
ченні, музика, яка відзвучала…» [13, с. 35]. 

Стосовно символів у  тексті як  ознак міфо-
логічного мислення композитора, то сам тема-
тизм твору, який побудований на  кодуванні 
імені видатного скрипаля (у першому такті 
та  в останніх двох) та  використання прийомів 
скрипкової техніки, яка найбільш вдало роз-
криває тип виконавської скрипкової майстер-
ності саме цього виконавця, сприймається 
як органічна художня структура, стає способом 
виразу культурних моделей-портретів.

Також свідченням міфологічного мислення 
є  звернення композитора до  стильових пор-
третів епох минулих, зокрема, до  поліпласто-
вої поліфонічної фактури, яка перекликається 
з бахівською манерою викладення поліфонічних 
прийомів гри на скрипці. До того ж, кодування 
імені Богодар, очевидно, запозичене від традиції 
Баха (приклад — тематичне зерно b-a-c-h).

Наступний стильовий портрет стосується 
романтичної доби. У другому реченні, де осно-
вне тематичне зерно інтонується на  півтону 
вище (т. 24) композитор густо, для посилення 
кульмінації, використовує притаманні роман-
тикам способи організації музичної тканини 
(арпеджіато, насичене використання яких при-
зводить до драматургічної кульмінації).

Таке звернення до  стилів минулого і  вибу-
довування свого доробку в  діалозі з  ними, дає 
можливість композитору створити множин-
ність смислів, які, передусім, перекликають-
ся з  естетичними поглядами та  світоглядом 
автора. 

У  «КОММОΣ» міф, виконуючи важливу 
смислоутворюючу функцію, допомагає дослід-
нику декодувати текст. До  того ж, без інтер-
претації складної системи відсилань до  міфу 
музичний текст цього твору позбавляється гли-
бинного змістовного пласта.

В  цілому, міфологічні інтенції художнього 
мислення, які відображені у «КОММОΣ», вияв-
ляються на таких рівнях:

• структурному: у  способі включення ком-
позитором «чужого» контексту в  логіку його 
функціонування в драматургії твору, які типо-
логічно схожі із структурним рівнем включення 
міфологічних знаків до неоміфологічної оповіді;

• семантичному: у  специфічному позначен-
ні імені виконавця (через міфологічне ототож-
нення з  виконавцем-універсумом), яке у  творі 
потрактовано як  символ високого мистецтва, 
як його вихід у знакові поля сучасної культури;

• естетичному: у віддзеркаленні в концепції 
твору естетичної позиції автора, яка резонує 
з  неоміфологічними світоглядними рисами 
епохи.

У неоміфологічних музичних творах в про-
цес структуризації тексту і  декодування його 
значення включається не тільки власне міфоло-
гія. Тут у ролі міфу, що забарвлює драматургію, 
виступають історичні перекази, побутова міфо-
логія, історико-культурна реальність попере-
дніх століть, десятиліть та років, відомі і неві-
домі художні тексти минулого тощо. За  такої 
інтерпретації роль міфологем виконують цита-
ти і перефразовування з цих текстів [V].

Завдяки цьому аспекту, який прийшов 
у  музичне мистецтво з  літературної творчос-
ті, максимально динамізується типологічна 
схожість з  музичним явищем чужого тексту 
як  генетичного коду, в  якому твір «підсвічу-
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ють» відомі і невідомі музичні тексти минулого. 
Вони стають невід’ємною складовою семантики 
і структури твору і сприяють створенню смис-
лової множинності і  неоднозначності. І  саме 
тому музикознавче звернення до категорії міфу 
в  діалозі з  сучасною філософією «дозволяє 
осмислити музичне мистецтво в  його реаль-

них смислоутворюючих зв’язках з  розвитком 
всієї світової культури. Через міф дослідник 
може вийти практично до будь-яких культурно-
контекстних зв’язків музики: від зіткнення 
з  суміжними мистецтвами до  філософсько-
світоглядних і  історико-типологічних парале-
лей» [15, с. 3].

1. Акопян Л. Мифотворчество и музыка в XX веке // Акопян Л. Анализ глубинной 
структуры музыкального текста. — М., 1995. — С. 138–150.
2. Арановский М. Музыкальный текст: структура и свойства. — М., 1998.
3. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
4. Бекетова Н., Калошина Г. Опера и миф // Музыкальный театр ХIХ–ХХ веков: 
вопросы эволюции: Сб. науч. трудов. — Ростов-на-Дону: «Гефест», 1999. — C. 7–41.
5. Бульян  Д. 26. Застывшее время и  повествовательность: Беседа с  Д.  Лигети // 
Советская музыка. — 1989. — № 4. — С. 110–113.
6. Вальденфельс Б. Мотив чужого: Сб. переводов с нем. — Минск, 1999.
7. Валькова В.  Тематические функции цитат в  произведениях советских 
композиторов // Советская музыка 70–80-х годов. Стиль и стилевые диалоги. Сб. 
трудов. — М., 1985. — Вып. 82. — С. 54–79.
8. Валькова В.  Музыкальный тематизм и  мифологическое мышление // Музыка 
и миф. Сб. трудов. — М., 1992. — Вып. 118. — С. 40–61.
9. Гармель О.  Феномен «чужого» текста в  современной музыке. Аспект 
неомифологических интенций художественного мышления: Дисс. …канд. 
искуствоведения: 17.00.03 / Национальная музыкальная академия Украины 
им. П. И. Чайковского. — К., 2005.

I. Бахтин М. К  методологии гуманитарных наук // Бахтин М. М. Эстетика 
словесного творчества. — М., 1979. — С. 373.
II. З цього приводу дослідниця М. Савельєва у дослідженні «Лекции по мифологии 
культуры» стверджує, що «міфологічна свідомість — не анахронізм. Навпаки, вона 
є свідченням високого культурного розвитку, критерієм певної завершеності <…>. 
Міф <...> доводить самоуявлення до стану свідомої повноти» [191, с. 68].
III. Жолковский А. К. Блуждающие сны: Из истории русского модернизма. — Л., 1992.
IV. Lacbmann Renata. «Gedacbtnis und Literatw: Intertextualitat in der russischen 
Moderne» («Память и  литература: Интертекстуальность в  русском модернизме»). 
— Frankfurt, 1990. — Р. 35.
V. Таким чином, у  ролі міфу може виступати будь-який витвір мистецтва. 
В цьому полягає важлива установка неоміфологічних текстів, у яких відбувається 
своєрідне співставлення міфу і  витвору мистецтва. Тут цінність архаїчного 
міфу не  протиставляється подальшим культурним досягненням, а  по-різному 
зіставляється з ними.



2010, випуск сьомийСУЧАСНе МИСТеЦТВО

10. Гервер Л. К проблеме «миф и музыка» // Музыка и миф. Сб. трудов. — М., 1992. 
— Вып. 118. — С. 7–21.
11. Грабовский Л. Музыка Лятошинского — эпос славянства // Борис Лятошинский: 
Воспоминания. Письма. Материалы. В 2-х частях. — К., 1985. — Ч. I. Воспоминания. 
— С. 62–69.
12. Зверев А.  Дворец на  острие иглы: Из художественного опыта XX века. 
— М., 1989.
13. Краснова О. О соотносимости категорий мифопоэтического и музыкального // 
Музыка и миф. Сб. трудов. — М., 1992. — Вып. 118. — С. 22–39.
14. Мелетинский Е. Поэтика мифа. — М., 2000.
15. Музыка и миф. Сб. трудов. — М., 1992. — Вып. 118.
16. Рощенко Е.  Музыкальное произведение как сакральный универсум: соната-
фантазия Ф. Листа «По прочтении Данте» в аспекте преломления законов логики 
мифа. // Науковий вісник НМАУ. — К., 2002. — Вип. 21. — С. 156–167.
17. Рубан А.  Міфопоетика й  інтертекст прози Л.  Андреєва. — Автореферат 
дисертації … канд. філологічних наук. — К., 2002.
18. Савельева М. Лекции по мифологии культуры. — К., 2003.
19. Северинова М. Феномен мифа в тексте музыкального произведения // Текст 
музичного твору: практика і  теорія. Київське музикознавство. — К., 2001. — 
Вип. 7. — С. 72–77.
20. Философия культуры. Становление и развитие. — СПб, 1998.

Анотація. У статті подано методологічні умови залучення міфу до музикознавчих досліджень. 
Практичним прикладом виявлення міфу на музичному ґрунті став твір українського композитора 
Олега Безбородька «КОММОΣ».

Ключові слова: міф, міфосвідомість, міфологічне мислення, коммоσ.

Аннотация. В  статье поданы методологические условия привнесения философско-
эстетических идей мифа в музыковедческие исследования. Практическим музыкальным примером 
выявления мифа стало произведение украинского композитора Олега Безбородька «КОММОΣ».

Ключевые слова: миф, мифосознание, мифологическое мышление, коммоσ.

Summary. The article presents methodological foundations of the myth ideas engagement into the 
music art studies. The work КОММОΣ by Oleg Bezborodko, Ukrainian composer, became a practical 
music example of exploring the myth. 

Кeywords: mythological consciousness, mythological thinking, коммоσ.
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Останнім часом у  проблемі збереження 
національної культурної спадщини України 
намітилася позитивна тенденція. Ведуться 
по шук, відновлення та реставрація творів мис-
тецтва. І є велика надія, що серед них з’явиться 
місце і для стінних розписів Михайла Бойчука 
та його школи. Історія, а особливо ті її періо-
ди, які в  минулому намагалися викреслити, 
забути та  переписати, неодноразово дарувала 
несподіванки мистецтвознавцям. Так і  в хро-
нології Національної академії образотворчого 
мистецтва і архітектури є часи, про які важко 
знайти достовірну інформацію, бо відомості 
та розповіді про них не достатньо задокумен-
товані або не збереглися. 

Але відшукати загублену правду іноді вда-
єть  ся. У розділі про «бойчукістку» Марію Юнак 
у  книзі Валентини Рубан є  розповідь такого 
змісту, що  вже у  1933 році «все, що  нагадува-
ло спроби монументалістів, не  заохочувалось, 
їх фрески в інституті були затиньковані, згаду-
вання імені Бойчука зустрічало жорсткі погля-
ди» [1]. Йдеться про настрої, які панували в КХІ 
під час переслідування «бойчукістів». Наведена 
цитата проливає світло на  дві речі: по-перше, 
факт діяльності монументалістів, які вели свої 
розписи на  стінах самого інституту, по-друге, 
судячи з  того, що  фрески були затинькова-
ні на  хвилі боротьби із  Михайлом Бойчуком, 

то, напевно, серед них були, принаймні, і  ті, 
що належали до рук «бойчукістів». 

Більш докладно про розписи пише Ярослав 
Кравченко: «водночас, найкраще свідчить про 
професорові способи навчання робота в  май-
стерні, де стіни були об’єктом праці. З них спо-
чатку здирали старий тиньк, рисували в  нату-
ральну величину шкіци, готували свіжий ґрунт 
для майбутніх фресок. На  превеликий жаль, 
їх  по-варварськи знищили після реорганізації 
інституту… Як свідчать очевидці, тоді були зни-
щені майже всі роботи студентів монументаль-
ного відділу. Знищили їх  як крамолу — боязко, 
з острахом…» [2]. (До речі, до цього часу в деяких 
аудиторіях збереглися фрагменти цих фресок, 
які чекають свого ґрунтовного дослідження) [3].

Зараз, на щастя, творча та педагогічна діяль-
ність монументальної школи Михайла Бойчу-
ка не забута і становить великий інтерес серед 
різних поколінь українських миcтців та  мис-
тецтвознавців. Свідченням цьому є  численні 
статті у періодичних виданнях та дослідницькі 
наукові роботи, присвячені «бойчукізму». Але 
разом із тим це яскраве мистецьке явище збе-
рігає ще багато загадок, які є цікавим предме-
том для вивчення та дослідження. Бо із історії 
«бойчукізму» вирвана не одна сторінка. Це під-
тверджують і  дивом збережені монументальні 
розписи в  будівлі Національній академії обра-

АНДРІй СИДОРеНКО

Монументальні розписи 
бойчукістів у Національній академії 

образотворчого мистецтва  
і архітектури



150

2010, випуск сьомийСУЧАСНе МИСТеЦТВО

зотворчого мистецтва і  архітектури. Більше 
половини століття вони підлягали забуттю, 
але і  досі про цю знахідку знають лише лічені 
фахівці та ті, хто безпосередньо навчається або 
працює в академії поряд із ними. 

Випадково винайдені під час ремонту однієї 
з  аудиторій у  80-х, стінні розписи так і  не були 
ретельно вивчені та реставровані. В роки «пере-
будови» про них просто забули, та, можливо, 
це  їх і  врятувало. Тоді частина художників, 
викладачів та  мистецтвознавців не  сприйняла 
навіть формальну реабілітацію Михайла Бойчу-
ка у 1958-му році. Тому зайва увага до творчос-
ті «бойчукістів» здатна була не  лише створити 
конфлікт між прибічниками різних поглядів, але 
і поставити під загрозу подальше існування фре-
сок, їх могли просто забілити знов або знищити 
під час ремонту, як не вартий ніякої уваги фено-
мен. На щастя, цього не сталося. Прихильників 
вшанування пам’яті митця виявилось більше.

Але і  тепер, коли, начебто, усі заборони 
відкинуто, цей неоціненний скарб переживає 
подальше забуття та  невпинну руйнацію. Сьо-
годні назріла потреба визнати, що  культурна 
спадщина України має-таки свої монументаль-
ні розписи «бойчукістів», які давно заслугову-
ють належної оцінки з боку мистецтвознавців. 
Це може стати першим кроком до їх збереження 
для наступних поколінь. Тоді й дослідники мис-
тецтва зі всього світу зможуть не лише побачи-
ти фрески української монументальної школи, 
а й простежити генезис її творчої роботи. 

Вони працювали за принципом ренесансних 
«боттег» та цехових об’єднань, коли учні беруть 
участь у  створенні шедевру. Так було і  в май-
стерні М.  Бойчука, і  свідченням цьому є  пле-
яда талановитих митців: Софія Нелепінська-
Бойчук, Тимофій Бойчук, Оксана Павленко, 
Василь Седляр, Іван Падалка, Кирило Гвоздик, 
Охрім Кравченко та  інші — їх  творчість мож-
на вивчати не тільки в контексті майстерні, а  і 
окремо, бо це є особистості, талант яких на рів-
ні із  генієм Михайла Бойчука. Вони були його 
однодумцями, співзасновниками мистецького 

напряму та учнями. Кожне з цих видатних імен 
має велике значення в утвердженні самобутнос-
ті української художньої культури ХХ сторіччя. 
Завдяки їм уявлення світу про українське мис-
тецтво крім О. Архипенка доповнилось новими 
іменами. Шукаючи в  мистецтві найвагоміше, 
вони, на  відміну від багатьох сучасників, усві-
домили здатність мистецтва об’єднувати наро-
ди і взагалі людство. 

Працюючи деякий час у  центрі світового 
мистецтва в Парижі, «бойчукісти» привернути 
до себе увагу діячів світової культури. І хоч їм не 
вдалося об’єднати навколо себе думки критиків, 
все ж вони привнесли у швидке художнє життя 
Парижу частинку свого неповторного україн-
ського світобачення, що увібрало в себе найкра-
ще з культур заходу та сходу. Творчість «бойчу-
кістів» співзвучна українській ліриці і народній 
пісні, яка, за спогадами Оксани Павленко, часто 
наспівувалась під час роботи [4]. По  витертих 
образах на іконах та народних картинах Михай-
ло Бойчук навчився читати секрети україн-
ського національного стилю. Тепер ми  маємо 
прочитати те, що  написано його школою, його 
учнями. Щоб не тільки не забути, а  і зберегти. 
Бо повага до  зусиль, які вкладали у розвиток 
мистецтвапопередні покоління, робить не мар-
ними і нові зусилля. 

Розписи, що розташовані на другому повер-
сі Національної академії образотворчого мис-
тецтва і архітектури, переносять глядача у той 
напружений час, коли вони створювались. 
Вони краще ніж будь-що відображають праг-
нення митців заглибитися у  світ мистецтва, 
втекти від жахливих буднів, які їх  оточува-
ли щохвилини. Громадянська війна, нестатки 
та  деструктивний вплив радянської влади, 
через які їм  довелося пройти, ставили усіх 
на  межу існування. І, водночас, у  різноманіт-
них образах та сюжетах відбився час, можливо, 
краще, ніж на те сподівались їх творці. В них 
можна розгледіти і  німе страждання, і  ску-
тість, і  християнську віру у  неможливе та  у 
те, що, врешті, справдиться їх надія на життя, 
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в якому цінується людська гідність і честь. 
Серед усього розмаїття сюжетів настінних 

розписів найбільшу увагу привертають фрески, 
в  яких найкраще простежується дотримання 
принципів та  засад школи М.  Бойчука. Тут є  і 
портрети, серед яких дівчина в червоній хусти-
ні та ескіз дитини на блакитному тлі, є і компо-
зиції, в яких знайшли своє відображення сцени 
з  життя селян: жінки, що  тримають на  руках 
дітей та сюжет селянської праці на току. Мовою 
мистецтва вони відображають теми, що  тур-
бували митців і  той шлях, на  якому опинився 
український народ з приходом радянської вла-
ди. Зупинимось на деяких з них. 

Дівчина в  червоній хустині — наче образ 
для ліричної пісні. В  рисах її  обличчя причаї-
лася загадка, яку важко розгадати. Обличчя 
позбавлено зайвого натуралізму, воно ніби 
запозичене з давньої візантійської ікони. Вира-
жальні засоби доведені до  мінімуму, але це  не 
заважає художнику наповнити образ бага-
тим змістом. Лінія передає найтонші відтінки 
настрою. Гарний овал голови, маленький рот, 
виразні очі та видовжений шляхетний ніс вияв-
ляють складну приховану психологію її  душі. 
На  обличчі майже немає емоцій, але уваж-
ний глядач помітить очі, повернуті вбік. Що ж 
це  означає? Чи це  кохання, чи сум? Напевно, 
щось із цього змусило її замислитись над своєю 
долею та замкнутись у собі. На це вказує і ледь 
похилена набік голова, і долоня, що торкається 
щоки, і погляд, спрямований у далечінь. 

Вона виглядає замріяною або соро м’яз ли-
вою, але в її погляді проступає людська гідність, 
як  німий докір будь-якій брехні та  фальші. 
Обличчя дівчини доповнює вовняна червона 
хустина, що робить її ще гарнішою. Але в дано-
му разі червоний колір підкреслив її молодість 
та, можливо, закоханість, а  не партійну при-
належність. Адже в  її обличчі немає і  натяку 
на  звиклий для радянського мистецтва образ 
комсомолки. Автор показав людину, у  якої 
можуть бути складні почуття та душевні пере-
живання, а  не тільки демонстрація сили, волі 

та емоцій, яка більшою мірою притаманна тво-
рам соцреалізму. Така невідповідність радян-
ським стереотипам, напевно, найбільше драту-
вала противників «бойчукізму». 

Звідки ж  тоді взявся цей образ дівчини? 
Майстерне виконання фрески вказує на  те, 
що її автор або сам Михайло Бойчук, або хтось 
із найближчих його учнів, монументалістів, чиє 
ім’я добре відоме (Василь Седляр, Іван Падал-
ка, Тимофій Бойчук, Оксана Павленко та інші). 
Аналізуючи походження композиції, портрету 
дівчини в червоній хустині особливо співзвуч-
ним з-поміж інших творів «бойчукістів» вигля-
дає дереворит «Пастушка» (1910-ті) Михайла 
Бойчука [5]. На  перший погляд, єдине, що  в 
них схоже — це  узагальнений образ дівчини 
у  вовняній хустині. Але уважне дослідження 
виявляє певну кількість ознак та композиційну 
модель, що лежать в основі обох творів. І ракурс 
голови, і рука, що ледь торкається обличчя, ніби 
точно вгадують жести і позу дівчини у фресці. 
З єдиною різницею — зображення у деревори-
ті дзеркально протилежне. Але це  є абсолют-
но зрозумілим, зважаючи на  обернену техніку 
виконання дереворитів. Завершує перелік рівно 
зрізане волосся, що  також є  характерним для 
обох творів. Цікавим є і той факт, що образ пас-
тушки виникає у творчості М. Бойчука неодно-
разово, у  більш ранньому графічному варіанті 
він зустрічається під назвою «Жінка з  гуска-
ми» 1907 року. В ньому рука також торкається 
обличчя, але зображення тут не обернене, а саме 
таке, як на фресці. Звертаючись до цього моти-
ву знову і  знов, автор винайшов оригінальну 
композиційну модель для образу пастушки, яка 
і  проявилась, імовірно, у  вищезгаданій мону-
ментальній роботі. Це підтверджує вже відомий 
факт, що М. Бойчук був дуже ретельним у під-
борі композиції для своїх творів, шукаючи взі-
рці у мистецтві різних часів і народів. 

 Крім того, характер лінії та  прийомів, 
використаний у  фресці, дуже подібний до  тих, 
що  присутні у  творах Михайла Бойчука, які 
нечисельно збереглися в оригіналі та на репро-
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дукціях. Особливу увагу у зв’язку з цим, при-
вертає твір «Жінка» 1907 р. та «Портрет Андрія 
Шептицького» 1910-х [5]. 

Що спільного в цих творах із вищезгаданою 
монументальною роботою? Майстер ретельно 
добирає кожну лінію, як  вправний хірург зна-
ходить потрібний йому інструмент, щоб ефек-
тивно, без зайвих рухів досягти поставленої 
перед ним мети. Лаконізм митця тяжіє до  іко-
нопису. Звертаючись до  головних елементів 
обличчя, автор проявляє лише принципові 
риси. В  своєму прагненні досягти монумен-
тальності він надає перевагу простоті та пере-
конливості засобів. Художня мова Михайла 
Бойчука не  багатослівна, але його послання 
глядачу — як закована у риму поезія. Його лінія 
ніколи не  обривається випадково, вона наче 
залізна: гнеться, вплавляється в  іншу, але змі-
нює свій напрям лише там, де  проявляє себе 
конструктивна основа, бо кожен її вигин є зна-
чним і невід’ємним елементом всієї композиції. 
Михайло Бойчук зважав і на символіку різних 
ліній. Дуга та  пряма виглядає більш принци-
повою та ідеальною, а ламана і дрібна позначає 
стихійність, мінливість і тимчасовість. 

Аналізуючи здобутки Михайла Бойчука «на 
заході», один з  перших дослідників його твор-
чості О.  Сліпко-Москальців так охарактери-
зував вищезгадану «Жінку» 1907 р.: «… треба 
відзначити і  те, що  вже в  цьому творі помітна 
архітектурна урівноваженість окремих частин» 
[6]. Ця цитата дуже вірно відображає не  тільки 
композиційну, а  і пластичну особливість, яка 
притаманна роботам Михайла Бойчука. Голова, 
плечі, обличчя і рука у фресці з дівчиною в чер-
воній хустині наче рівномірно розподіляють силу 
тяжіння, підкреслюючи застиглість та  медита-
тивний спокій. За взірцями для цієї роботи автор 
звертається більше до візантійського та давньо-
руського живопису, ніж до  народного маляр-
ства. Це  простежується у  прихованій складній 
психології та  вишуканості, шляхетності само-
го обличчя дівчини. Одяг тонально зливається 
у суцільну пляму, обличчя і рука — наче острів-

ці у цій гущі. А прозорі, м’які та легкі світлотіні 
на обличчі і руці нанесені не тільки професійно, 
адже досягти тональних переходів за допомогою 
темпери потребує великих знань та досвіду, але 
і з великою повагою до техніки монументально-
го живопису. Цей твір виконаний наче приклад, 
що допоможе учням виховати смак та оволодіти 
майстерністю фрески. 

Отже, все вищезгадане схиляє думку 
на користь гіпотези, що портрет дівчини у чер-
воній хустині — твір самого Михайла Бойчука. 
Але остаточні висновки зробить час та подаль-
ші дослідження. 

Відомо, що  під час громадянської війни 
і пізніше «бойчукісти» разом із іншими худож-
никами неодноразово брали участь у створенні 
розписів з нагоди революційних свят. До кінця 
двадцятих років радянська влада ще  вселя-
ла надію на  розбудову господарства та  вста-
новлення миру всупереч безладу та  анархіз-
му. За  словами О.  Пушкаш: «то була мрія про 
добробут і  злагоду після братовбивчої війни» 
[7]. Тому агітаційна тематика сприймалася мит-
цями як «праве діло», адже тоді ще не було того 
агресивного наступу на  творчу волю худож-
ників, який почався у  30-х. Свідченням цьому 
є  хоча б  той факт, що  в мистецькому серед-
овищі у  20-ті роки активно велись дискусії, 
а культурне життя стрімко йшло вгору. Це час, 
коли з’являлись та  розвивались спілки, гур-
ти та  інші творчі об’єднання (найбільш відомі 
з  них — АРМУ, АХЧУ, ОСМУ, ОММУ). Серед 
них і  Асоціація революційних митців України 
(АРМУ, 1925 р.), у якій провідне місце займали 
«бойчукісти». 

Маючи великий авторитет серед студентів 
та  викладачів КХІ, М.  Бойчук разом із  своїми 
учнями охоче брався за  виконання монумен-
тальних розписів як у Києві, так і в інших містах 
України. У  нього була велика мрія, що  діяль-
ність його школи не  тільки стане яскравим 
явищем у  національній художній культурі, а  і 
представлятиме самобутнє мистецтво України 
на  високому світовому рівні. «Ми будемо буду-
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вати міста, розписувати будинки — ми повинні 
творити Велике Мистецтво. Це  наш творчий 
шлях» — казав своїм учням М. Бойчук [3]. І саме 
аудиторії в  КХІ стали на  певний час головною 
творчою лабораторією «бойчукістів», де  сту-
денти вдосконалювали свою майстерність. Тут 
з’являлись і  нові сили для підйому монумен-
тального руху на національному рівні. У будівлі 
КХІ, можливо, вперше випробовували свої сили 
художники, які пізніше брали участь у створен-
ні живопису на  стінах Селянського санаторію 
в Одесі 1927–1928 та Червонозаводського театру 
у  Харкові 1933–1935. На  прикладі збережених 
в  НАОМА розписів тепер можна простежити 
генезис творчості, еволюцію художніх засобів 
та композиційних схем учнів М. Бойчука. 

Композиція, що  зображає працю селян 
на  току, є  свідченням розмаху, з  яким велось 
навчання монументалістів у  КХІ. У  ній панує 
знайомий з  сюжетів революційної темати-
ки настрій трудового ентузіазму та  відклику 
на потребу часу [8]. У творі відчувається непо-
слідовність у характері написання. Так, напри-
клад, права і  ліва частини композиції дещо 
відмінні за  своїми художніми засобами. Ліва 
частина більше тяжіє до  настанов «бойчукіз-
му», в той час як права знаходить спільні риси 
з  політичним плакатом періоду громадянської 
війни. У  розподілі творчих принципів втіли-
лась і  певна історична алегорія (йдеться про 
розмежування лівого і  правого мистецтва). 
А, можливо, це робилось і свідомо, адже до кін-
ця 20-х років конфлікт між викладачами різних 
мистецьких поглядів у КХІ набирав усе більших 
обертів, охоплюючи і  студентів. Цікавим є  те, 
що  дія в  композиції розвивається з  правого 
боку ліворуч, а не навпаки. Як і сам сюжет, так 
і його вирішення є доволі незвичайним: з одні-
єї сторони селяни передають снопи, а  з іншої 
несуть зерно додому, посередині молотарка, 
а зверху на задньому плані — велика гора зерна. 

Тема селянського життя неодноразово про-
являлась у  сюжетах монументальних розписів 
«бойчукістів»: «…молоді художники — студен-

ти Академії — зображали сцени праці і  побу-
ту селян, які поверталися з  оранки чи жнив, 
займалися сільськогосподарськими роботами 
чи відпочивали після них» [9].

Інший сюжет із селянського життя, на яко-
му зображені матері і  діти, має багато втрат. 
Імовірно, розпис пошкодили під час розчищен-
ня. Нижня частина композиції майже повністю 
знищена, тому деталі лишаються невідомими. 
Чіткішою є верхня частина, тут проглядається 
пейзаж із деревом, хата і троє жінок з немовля-
тами. Сцена зображає звичну для матерів побу-
тову роботу: купання, сповивання, годування. 
Живопис обрамляє намальована рамка. Дві 
жінки і  немовлята, що  розташувалися ліворуч 
від середини, створюють композиційний центр, 
праворуч від них ще  одна жінка із  дитиною. 
Автор даного сюжету переосмислив засоби 
українського народного малярства на  формот-
ворчих і композиційних прийомах італійського 
проторенесансу. У цьому творі простежуються 
характерні для «бойчукізму» принципи і навіть 
у  теперішньому стані він передає закладені 
митцем настрої та  зміст: з  одного боку мате-
ринство — це важка праця, а з іншого — образ 
матері, завдяки засобам вищезгаданих взірців, 
набуває у розписі сакрального значення.

Досвідчені поради вчителя допомагали 
студентам КХІ сміливо розв’язували складні 
формотворчі завдання, з  легкістю звертаючись 
до багатофігурних композицій. Тут вони набира-
лись майстерності для розпису нових будівель.

М.  Бойчук, крім художнього, мав ще  вели-
кий педагогічний талант. Він робив поступки 
та допомагав працьовитим і здібним до навчан-
ня студентам, навіть якщо їм бракувало мистець-
кої освіти. «Даючи їм  міцну професійну школу, 
Бойчук разом з тим використовував і те специ-
фічне “уміння”, ту фольклорну основу, яка була 
притаманна їм початково, адже в більшості сво-
їй учні М. Бойчука — вчорашні селяни» [9]. Він 
прагнув у такий спосіб відшукати якомога біль-
ше талановитих учнів, щоб виявити нові сили 
для розвитку національної художньої культури. 



154

2010, випуск сьомийСУЧАСНе МИСТеЦТВО

Серед знайдених в  НАОМА розписів осо-
бливе місце належить портретам. Їх різноманіт-
ність та кількість свідчать про те, що цей жанр 
був важливим завданням у  процесі навчання 
студентів-монументалістів КХІ. Ескіз дитини 
на блакитному тлі, на якому вже з’явились озна-
ки невідворотних втрат, є  сумним прикладом 
руйнування спадщини, яка могла би бути збе-
реженою. Технічна досконалість живопису, яка 
проступає над втратами, викликає зрозуміле 
питання: хто ж міг бути автором цього настін-
ного портрету, і невже історія не зберегла біль-
ше і сліду його таланту? Такі роботи, як вищез-
гадана дівчина в  червоній хустині та  ескіз 
дитини на блакитному тлі, виконані з великою 
майстерністю і є прикладами високопрофесій-
ного мистецтва. Щодо інших портретів, то  їх 
можна з  більшою чи меншою мірою віднести 
до перших, самостійних творчих кроків студен-
тів у майстерні М. Бойчука. Найцікавіші з них 
відбивають дух формотворчих експеримен-
тів: дитячий портрет на  вохристо-жовтому тлі 
та жінка із білою драперією. У монументальних 
портретах в НАОМА проявились майстерність 
і пошуки, але в них немає жодної кон’юнктури 
відносно радянської влади. Проте незабаром 
ситуація, як в інституті, так і загалом в суспіль-
стві, зміниться. 

Всупереч загальному, на  той час, піднесен-
ню мистецького і  культурного руху, у  1930-х 
роках стрімка централізація радянської влади 
звела нанівець усі досягнення попередніх років. 
Романтичний революційний запал громадян-
ської війни уже в кінці 1920-х майже повністю 
був вичерпаний, і партійні лідери почали поси-
лювати свій ідеологічний вплив на митців. 

У  1930 році у  КХІ, за  підтримки провлад-
них видань, почалися цілеспрямована травля 
та  ідеологічний тиск на  прибічників «лівого 
мистецтва», в  результаті чого Михайло Бой-
чук та  його однодумці серед викладачів зму-
шені були полишити викладацьку роботу [10]. 
Невдовзі після цього КХІ було перейменовано 
на Київський інститут пролетарської мистець-

кої культури, а монументальні розписи «бойчу-
кістів» були затиньковані і забуті. 

Нищення «бойчукізму» продовжилось і після 
цього та стало нав’язливою ідеєю НКВС. За сфа-
брикованою у  1937 році справою М.  Бойчука, 
І. Падалку, В. Сідляра та С. Нелепиньську-Бойчук 
було засуджено до смертної кари і розстріляно [11]. 
Разом із цим підлягали знищенню і всі їх роботи. 
Але пам’ять про них, на  щастя, живе і  сьогодні. 
Особливо коли вдивляєшся у безцінні оригінали 
їх творчості, яких лишились одиниці. 

Незважаючи на хаотичне, неузгоджене роз-
ташування більшості розписів у  НАОМА, від-
далившись на кілька метрів, глядач може поба-
чити, що окремі фрески наче доповнюють одна 
одну, як у колажі. Разом вони створюють яскра-
вий синтезований образ часу. І  в цьому образі 
руйнівній ідеології протиставлена тема люд-
ської гідності. Таке протистояння мало місце 
як в історії України, так і в долі Михайла Бойчу-
ка та започаткованої ним школи. 

Розписи, які знаходяться у будівлі НАОМА, 
є  цікавою сторінкою в  історії «бойчукізму», 
і  вони потребують свого подальшого дослі-
дження та реставрації. Зараз відомі не всі обста-
вини їх створення, та стає очевидним, що вони 
відігравали важливу роль у підготовці та твор-
чому вдосконаленні студентів-монументалістів, 
учнів М.  Бойчука. Це  проливає світло і  на те, 
чому про них майже не  згадується у  тогочас-
них літературних джерелах, адже під час прак-
тичної роботи фрески перебували у постійних 
змінах: їх  забілювали, щоб малювати заново, 
кожен раз, коли проходив своє «творче хре-
щення» новий учень. Але сьогодні поверхневе 
ставлення до них не може бути виправданим, бо 
в Україні майже весь монументальний живопис 
«бойчукістів» було знищено. 

Чи торкався до  цих стін своїм пензлем сам 
Михайло Бойчук, чи тільки його учні? Для відпо-
віді на це питання треба продовжити досліджен-
ня та обговорення розписів в НАОМА за участю 
найдосвідченіших фахівців. Лишається ще бага-
то нез’ясованих фактів, як, наприклад, скільки 
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фресок знаходиться і досі під тиньком, але при-
належність, принаймні, частини з  них до  рук 
«бойчукістів» викликає все менше сумнівів. 

Ці розписи, як  і багато інших маловідомих 
скарбів українського художньої культури, несуть 
в  собі ту частку національної ідентичності, яку 
легко загубити у  забутті. Піднімаючи взагалі 
тему збереження культурної спадщини, тре-
ба наголосити на  тому, що  увага до  художньої 
скарбниці України не тільки сприяє відновленню 
та утвердженню місця української історії і куль-
тури у світовому контексті, але і збільшує її авто-
ритет. Для цього є  великий потенціал у  спіль-
ній реставрації творів українського мистецтва 
разом з фахівцями із інших країн. Такі проекти 
привертають увагу світу, і  в той же час самих 
українців до  їх власної культури. Якщо демо-
кратичний вектор та  відкритість суспільства 
є для України константою, то наступним кроком 
повинно стати активне формування культурного 
обличчя України у світі, на рівні, яким воно є у 
Італії, Франції, Германії, Іспанії, Англії та в біль-
шій чи меншій мірі у кожної європейської країни. 
Процес утвердження самобутності української 
культури може стати більш привабливим і  для 
молоді, якщо увага до  національної спадщини, 
наприклад, у  педагогічній роботі, буде зазна-
чатись у  контексті сучасного мистецтва та  тих 
тенденцій, що  цікавлять молодь. Зв’язки, вза-
ємообумовленість, аналогії можуть допомогти 
підростаючому поколінню розвіяти стереотипи 
та натомість здобути нові знання. Можливо, тоді 
процес взаємодії та  інтеграції України із  світо-
вою культурою буде набагато ефективнішим 
і цілеспрямованішим. Бо як творчість художни-

ка та його школи, так і культура цілої нації ціка-
ві світу своєю самобутністю, оригінальністю, 
несхожістю на інші. 

Для перших кроків на  цьому шляху, сьо-
годні доцільно було б створити щорічний кон-
курс або своєрідний навчальний експеримент 
по  копіюванню збережених в  оригіналі чи 
на  репродукціях творів «бойчукістів». Залучи-
ти до  цього проекту якомога більше студентів 
з різних вищих та середніх мистецьких учбових 
закладів. Найкращі твори експонувати в різних 
містах України і закордоном. Якщо ми прояви-
мо інтерес до  витоків національної самобут-
ності, то  і для світу українська культура стане 
набагато цікавішою. Тоді не за горами буде той 
час, коли знищені колективні монументальні 
розписи «бойчукістів» оживуть у  рукотвор-
них копіях в  натуральний розмір. Такі розпи-
си разом із  копіями могли б  гарно доповнити, 
наприклад, меморіальний музей, присвячений 
«бойчукізму», або, хоча б, стіни учбового закла-
ду, реставраційних майстерень.

Усвідомивши всю взаємообумовленість 
вищезгаданих явищ, утвердження самобутньо-
го українського мистецтва може набути нових 
стимулів і  у творчості митців. Важливо лише 
щоб не  забулися ті відважні імена, що  вибудо-
вували цей український шлях інтеграції у світо-
ве мистецтво і культуру, шукаючи національну 
самобутність іноді дуже важкою ціною. Школа 
М.  Бойчука, яка присвятила себе цій справі, 
може по праву називатися гордістю української 
нації. На  її прикладі виросло не одне поколін-
ня митців, що  склали міцний фундамент для 
наступних кроків у цьому напрямі. 
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Анотація. Стінні розписи в будинку Національної академії образотворчого мистецтва і архі-
тектури розглянуті в  контексті історії їх  виникнення. Виявлено, що  в цих розписах приймали 
участь студенти майстерні монументального живопису Михайла Бойчука. На  конкретних при-
кладах вивчаються сюжети та композиції розписів. У розписах виявлені та ідентифіковані творчі 
принципи, які відповідають монументальній школі Михайла Бойчука. Звертається увага також 
на необхідність їх подальшого дослідження та збереження.

Ключові слова: монументальний живопис, культурна спадщина, Михайло Бойчук, бойчукісти.

Аннотация. Стенные росписи в  здании Национальной академии изобразительного искус-
ства и  архитектуры рассмотрены в  контексте истории их возникновения. Выявлено, что в  этих 
росписях принимали участие студенты мастерской монументальной живописи Михаила Бойчу-
ка. На конкретных примерах изучаются сюжеты и композиции розписей. В росписях выявлены 
и  идентифицированы творческие принципы, которые соответствуют монументальной школе 
Михаила Бойчука. Обращается внимание также на необходимость их дальнейшего исследования 
и сохранения.

Ключевые слова: монументальная живопись, культурное наследие, Михаил Бойчук, 
бойчукисты.

Summary. The wall paintings in the building of the National academy of fine art and architecture 
are considered in the context of the period they were originate. It is exposed that students of Mykhailo 
Boichuk’s monumental painting studio took part in creation of this wall paintings. Subjects and 
composition of the wall paintings traced on concrete examples. It’s exposed that creative principles in this 
wall paintings are correspond with Mykhailo Boichuk’s monumental school. Attention is paid also on the 
necessity of the further research and conservation of this wall paintings. 

Кeywords: monumental painting, cultural heritage, Mykhailo Boichuk, boichukists.
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1. ИСтОРИчЕСКИЙ ГОРОД — 
мАтЕРИК пРЕ  вРА  щЕНИЙ
Градостроительный материал, собираемый 

на сквозняке проходящих времен, обладает воз-
можностью просматривать каждый шаг своих 
обновлений сквозь отработанные формы архи-
тектуры. Сам город, воплощая текучесть времени 
чередованием «ставших» и динамично изменяю-
щихся форм, приобретает значение «аллегории 
реальной, не иллюзорной вечности» [1].

Пытаясь задержать в  своем пространстве 
время, город все равно постоянно меняется как 
«существительное отделившееся, но  не утра-
тившее глагольной длительности. Состояние 
роста в его разовом акте ростка, но недаром гла-
гольное звучание, — акте непрерывном, акте-
состоянии» [2]. Наслоения «закрытых» со вре-
менем смыслов, спрессованных в пространстве 
исторического города, постепенно абстрагиру-
ются. Потеря реального исторического замысла 
градоустройства приводит к  композиционной 
инвариантности его фрагментов, в  нейтраль-
ности которых уже заложена способность 

к обновлению. Будучи не в силах изменить мас-
су «ставшего» материала архитектуры, город, 
— в ответ на текучесть времени, — перевопло-
щает наш взгляд, предлагая видение формы уже 
обновленной значимости. «Видение» художни-
ка, собирая восприятие архитектурного объ-
екта в  контексте времени — пространства, 
не пытается выразить «приближение значения 
к нашему пониманию», а полагается на «прием 
отстранения». «Мы вообще изображаем пред-
ставление, а не восприятие» [3].

Венеция ХХI в. — культурный образец тако-
го этапа «идеализации действительного». Уже 
«ставшая» форма архитектурной пластики 
исторической застройки, служит хранилищем 
прошлых значений, ушедших в основание исто-
рического города. Пустота как свобода усмотре-
ния иного свойства, задает динамику перево-
площения городского фрагмента. «В фрагменте 
смысл формы и предмета расходятся, притяза-
ния формы ущемляют права предмета. Пред-
метный мотив для формы лишь внешний 
повод» [4]. Растворение и  смещение первона-

ТАТьяНА КУТУЗОВА

Venezia 
Игра в города и воды 

по правилам живописи 
егора Толкунова 

Потерявший то, что начал, не найдет, как закончить.
БЛАЖЕННыЙ АВГУСТИН

Город должен быть устроен так, чтобы быть вечным. 
ЦИЦЕРОН
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чально существующих частей целого градоу-
стройства формирует сплошность уже иного 
пространства, готового к предстоящим измене-
ниям. Сложившаяся отстраненность Венеции 
от  мирской деятельности, «очищенная от  слу-
жебности», — это обретенная пустота, которая 
насыщена воздухом — духом непрерывности 
воплощений культурного пространства. И если 
«вся культура может быть истолкована как дея-
тельность организации пространства» [5], то 
Венеция — образец дезорганизации простран-
ства, и не в смысле современной деконструкции, 
а, скорее, как обморок, смещающий, спутываю-
щий перспективу линии камня и воды. «Огром-
ные резные сундуки» дворцов плотной стеной 
прорастают в  толщу воды своим отражением. 
«Шеренги циклопов, возлежащих в  черной 
воде», взахлеб наблюдая из-под воды за  отра-
жаемым, возвращают зданию высоту птичьего 
полета. Камень и  вода на  равных принимают 
разрыв существования, выставляя свои отно-
шения в  лоб: неприступность границ архитек-
турного барьера фасадов над улицей-каналом 
даже не  предполагает вещественность «серо-
го» пространства тротуара, где в  нейтральном 
пересечении подразумевалась бы встреча.

Обращаясь к  новой предметности градо-
устройства, собирается ряд знаковых форм 
пространства в  сопоставлении длительности 
«ставшей» формы архитектуры с  темой Воды, 
которая «никогда не  бывшая, всегда новая», 
по  сравнению с  Камнем. В  «неправильности» 
градоустройства Венеции выстраивается свое-
вольная архитектоника воды, наполняющая 
пространство эйфорией исчезновения и  пере-
воплощения архитектуры. Теряясь в бесконеч-
ности моря, растворяется город, приумножая 
свои отражения в  миражах воздуха и  воды. 
Очарование сказки, карнавал, поглотивший 
историческое время, обнаженная театраль-
ность раскрывается под взглядом художника 
из  «подлинной и  максимальной конкретной 
реальности» и  переводится в  ранг «всеобщих 
представлений» образа города. «Отобразить, 

как отгадать сущность отображаемого, его 
извечное свойство, обреченность. Это та доро-
га, по которой вещь выходит из себя, неустанно 
оставляя себя позади, неминуемо отражая» [2].

Вся сложность градоустройства Венеции 
отражается однозначной ёмкостью живопис-
ной метафоры, которая «собирает воедино сле-
ды существующего». Рассматривая городской 
пейзаж как «портрет даже не времени, а виде-
ния во  времени и  пространстве, портрет бро-
шенного и  оставленного взгляда» художника, 
формируется понимание живой причастности 
к сущности изменений пространства во време-
ни [6]. Произведения художественной культуры, 
сохраняя созвучность «тональности» истори-
ческому пространству, вносят в  исследование 
градоустройства необходимую полноту мате-
риала, раскрывая множественность значений 
для ее последующего конструирования уже 
аналитическими методами проектирования. 
Город приобретает значение предметного тек-
ста, вычленяя и соединяя фрагменты которого 
создается новая художественная реальность, 
соблюдающая правило, «чтобы с озирающеюся 
назад памятью соединялось смотрящее вперед 
внимание» [7].

Бывает, город как бы замирает в  неизмен-
ности. Венеция, очарованная красотой про-
шлого, заполняется иллюзорной атмосферой, 
постепенно вытесняющей бытийное простран-
ство города; в музейной тишине сворачиваются 
архитектурные формы воплощенным симво-
лом города на воде.

Устремленная к небу фигура его тела  
напоминает ему мудрствовать о горнем 

БЛАЖЕННыЙ АВГУСТИН  

2. пРЕД-вИДЕНИЯ ГРАДОуСтРОЙСтвА
Многозначность градостроительного мате-

риала исторического города сохраняется всегда 
на грани Etre ou paraitre, связывая бытийность 
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пространства во  времени наших воспомина-
ний или воплощая его в  наших представлени-
ях. История Венеции, прокручивая обратным 
ходом этапы своего развития, воссоздает глу-
бину художественного видения пространства. 
Вместе с  инвариантностью функции усилива-
ется значение эстетической составляющей гра-
доустройства, определяющей изменение вос-
приятия застройки от «материального возраста 

до исторической ценности» [8]. Таким образом, 
текущее состояние градоустройства, прорастая 
в  прошлом, становится иным, и  возвращается 
в  будущее уже как историческая достоприме-
чательность. Воплощенный образ соединяет 
в себе как канонические приемы организации, 
так и индивидуальные черты предметного фор-
мообразования исторической застройки. «Ода-
ренность и культура чувств воспринимающего» 

Егор Толкунов. Остров Салтана
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Егор Толкунов. Купол
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помогает увидеть и воплотить суть сложивших-
ся свойств реальности в представление город-
ского пейзажа.

Венеция сегодня — территория приезжих, 
проездом проплывающих сквозь неё в  испол-
нении обостренного интереса к  её тактильно-
му градоустройству. Насыщенность атмо сферы 
путевым состоянием, тем, что складывается 
в  попутной длительности прожитого инди-
видуально пространства. Причем, прожитого 
и  пережитого настолько, чтобы превратить 
универсальные схемы прошлых градострои-
тельных канонов в уникальную застройку горо-
да. Приблизив восприятие, город открывается 
в  состоянии «work in progress», рассказывая 
свою историю непрерывного местопребывания 
здесь. «Образ — воссозданное пространство, 
не  здесь, как отблеск Красоты», — игра отра-
жений, где одни элементы признаются суще-
ствующими и  имеющими значение, а  другие 
— несуществующими [6]. Оговаривая правила 
игры, в городских портретах Венеции осущест-
вляется прерывность Непрерывного простран-
ства, однородность застройки в условиях явно 
Неоднородного материала градоустройства, 
тем самым возвращая нас к сущностным свой-
ствам исторического пространства.

Венеция, обращая устойчивую призем-
ленность архитектуры к  очевидной зыбкости 
водной глади, диктует свой парафраз атек-
тоничным тенденциям современной архи-
тектуры. И  сутью исторической застройки 
становится уже не  сам маршрут следования, 
ориентированный перечислением отдельных 
архитектурных экспонатов как «списка кора-
блей», а возникающее при этом попутное погру-
жение в атмосферу созерцания, в ее воздушное 
пространство, насыщенное историей культуры.

2.1. пред-чувствие —
простое предвосхищение
Достоверность старого города, в  котором 

многообразие художественных объектов содер-
жалось главенством архитектуры, репроду-

цирует сегодня пространство «перманентной 
метафоры», озвученной во  многих жанрах. 
В  художественной интерпретации приподни-
мается суть текущего состояния историческо-
го градоустройства, позволяющая сопоставить 
на  равных реальность самого пространства 
с  реальностью изображаемого художественно-
го свойства. Метафора «собирает вокруг себя 
воедино его membra disjecta, «следы существу-
ющего», — возвращая тем самым исторической 
застройке представленное художником компо-
зиционное единство [1].

Настраивая архитектурные ритмы созвучно 
музыкальным, отождествляясь с пространством 
живописи и скульптуры, добавляя поэтическую 
свободу компоновки про странства-времени, вос-
полняется выразительность присущих свойств, 
создающих уникальный портрет города. «Образ 
реален, ибо мы познаем его непосредственно».

Выбирая категории Непрерывности и Неод-
нородности в  чистой форме идеального значе-
ния, градооснование Венеции хранит очевид-
ную выразительность этой работы. «Если бы 
мир считался жанром, то его главным стили-
стическим приемом служила бы, несомненно, 
вода…» [9]. Разножанровое воплощение компо-
зиционных мотивов города, начиная с привыч-
ных соотношений статики камня и  динамики 
воды, изменяется состоянием прорастания 
структуры каналов сквозь каменный остов мате-
рика. Завершается рядом превращений иллю-
зорного исчезновения Камня, предложив смену 
состояний, собранных из отражений и отражае-
мого: «Тождество изображенного, изобразителя 
и  предмета изображения, или шире: равноду-
шие к непосредственной истине» [10].

Отслеживая различия пространственности 
и  вещественности, проявляются конкретные 
черты градостроительной композиции, прису-
щие городу сегодня.

Неоднородность вещественных свойств 
про странства. Возможность сопоставле-
ния Неоднородного градоустройства Венеции 
закладывает парное соединение крайностей 



162

2010, випуск сьомийСУЧАСНе МИСТеЦТВО

работы материала в единой композиции, пред-
лагая обстоятельства то ситуативного, то куму-
лятивного времени. Ясность представления 
одновременного, ситуативного пространства 
последовательно выстраивает устойчивость 
камня и подвижность воды, обращаясь к свой-
ствам непрерывности транспортного русла 
и  четкой ограниченности объемного массива. 
Меняя позицию, воспринимая город сквозь 
историческое время условная подвижность 
стен городского интерьера захватывает воду 
в  каменный коридор улиц, а  затем «…опять 
тихо вода утягивает в  переулок, и  вдруг дома 
опять раздвигаются, мы в Gran Canal’e» [11].

Тектоника вертикального изображения 
— «значимая выразительная пауза, внутрен-
нее потрясение, со-стояние, а  не следование». 
Повествовательная динамика горизонтальной 
композиции, выстраивающая прием анфилад-
ного, сквозного движения зрительского взгля-
да, обращенная к  длительному продолжению 
«изобразительного рассказа».

Интерес к  вещественности пространства 
формирует локальный прием восприятия, 
отторгающий связность с  внешним градоу-
стройством. Ограниченность исторического 
фрагмента становится парадигмой веществен-
ности, как «замирание звука» — исполнение 
чаяний, завершение, истаивание».

Повторение фрагментов, нарастая в количе-
стве, образует сплошность застройки, при кото-
рой уже не  важна степень архитектурной пла-
стики отдельных объектов. Если современные 
дома неотличимы из-за подобия, то старые — 
из-за их особенности. «…Раз не улица, а ущелье, 
то не дома, а гора, гора справа, гора слева, поди-
ка найди дом! Недробимость» [2]. В лабиринтах 
узких улиц — коридоров, сжатых островками 
суши, насыщенность венецианского воздуха 
эфиром культур не  позволяет войти сегодняш-
ней бытийности городского пространства. «Есть 
дома, где живут. Есть дома, которые живут. Сами. 
Вне людей. Стенами, ступенями, тупиками, 
выступами, закоулками, стуками, шагами, теня-

ми — всем, кроме человека… Дома «обитаемые», 
и тем, — необитаемые. Дома, …так сильно жив-
шие, что просто живут дальше. Дом, вышедший 
из игры. …Вверяюсь стенам, знающим, куда идут 
и ведут. Я — не знаю. Знаю только: под рукой — 
бока, а под ногой — река. Бывшая. Поворотами 
реки, как поворотами плеча…» [2].

Непрерывность длительности про  стран  
ства. Представляя Непрерывность градо-
устрой ства Венеции изнутри, — время замед-
ляется раскадровкой узких поворотов улиц, 
тупиковым замешательством не выхода к воде, 
— пространство как бы замыкается «в поисках 
утраченного времени». Снаружи, — проходя 
сквозь город, — воздух проносится свистом, 
разбрасывая пространство кластерами остров-
ных лабиринтов.

Однако проявление даже элементарных 
об нов лений в  контексте устойчивой длитель-
ности градоустройства неизбежно создаются 
ощутимые временные разрывы пространства. 
Так, например: мостки — тропы. Специально 
собранные мостики спасают туристов от  при-
бывающей воды, которая регулярно напоминает 
своими картинками еще существующей мосто-
вой, но уже под слоем воды, о безвозвратности 
хода Времени. Двигаясь длинными гусеница-
ми таких троп, мы становимся соучастниками 
инсталляции городской площади в  музейном 
зале Реальной истории, ощущая утрату «подлин-
ности исторического оригинала с  его ритуаль-
ными задачами, эстетической уникальностью» 
[8]. «Великолепная нелепость» сопоставления 
кадров, возникающих в  ходе такой прогулки, 
возвращает нас к опасности оступиться и задеть 
нетронутый слой процессуального простран-
ства со всеми последствиями от Рэя Брэдбери. 
Предъявленная городом Красота, провожая 
по приподнятым тропам праздно присутствую-
щих здесь, не  допускает фамильярности так-
тильного общения, откровенно заявляя мета-
фору воплощения венецианских «троп», выводя 
это слово из  реального функционального поля 
в теоретическое понятие.
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Венеция, возникнув как аксиома про-
странственных отношений классического гра-
доустройства, со  временем приобретает свои 
неопровержимые доказательства разви тия. 
Непрерывность и  неоднородность отноше-
ний зыбкой горизонтали воды и  массивной 
вертикали каменных стен, оборачиваясь 
значением прерывности случайно подня-
тых фрагментов в  однородной сплошности, 
возвращается сегодня уже иной формой 
про стран ства–времени.

2.2. предугадывание сложено в  размыш-
лениях о  будущем; «может быть и  неведением 
и неведомым по существу».

Воплощая безвозвратно осуществленное 
время, Старый город приобретает имя другого 
— себя. Собирая свои изменения функциональ-
ной мотивации пространства, умноженные вре-
менем, исторические формы «становятся недо-
ступными для восприятия, превратившись 
в  загадку». Восстановление «отдельных черт», 
рассеянных в  длительном процессе развития 
городского пространства, составляет ту самую 
«разгадку» формообразования застройки, ту 
«ауру» Беньямина, утрата которой равнозначна 
исчезновению города как материального объек-
та культуры.

Потеря функциональной приземленности 
архитектуры придает особую легкость городской 

Егор Толкунов. Лагуна
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атмосфере — «um raum». В историческом насло-
ении композиционных форм сбрасывается уже 
неразличимая сплошность исторических имен 
и событий. Видение города возникает «вслепую» 
вне функций, нащупывая лишь след материаль-
ной формы пространства как фон «слышимой 
направленности исторических сигналов» про-
странственной организации прошлого.

Изменение звучания «um raum» на «Traum», 
утраченная во времени сущность историческо-
го градоустройства заполняется «грезами» 
пространства как приемом его новых воплоще-
ний: по аналогии «Грез» от Гойи, которые всег-
да вероломны, пронзительны и  страшны, или 
тех, «Traum» Шумана, — грёз о  не бывавшем 
и никогда не сбывающемся.

Образ города с  его классическим приемом 
расчленения формы на  самодостаточные ком-
поненты, формирующие целостность, полагаясь 
на ряд выразительных контрастов, растворятся 
в сегодняшнем процессе «театрализации» про-
странства. В  атмосфере исторического горо-
да, которую «невозможно присвоить, а  только 
вообразиться и  преобразиться» [6], постепен-
но создается иное пространство вторжением 
современности. Процесс внешней похожести, 
декоративности пространства, снимающий 
всю реальную многозначность культурного 
пространства в результате возвращается к нам 
социальным девизом проектной деятельности: 
«Никаких грез — только бизнес».

В  целом, градоустройство, в  котором при-
сутствует признак инвариантности функции, 
сопровождается непоследовательным, непред-
сказуемым порядком перемещения в простран-
стве вне размеренного ритма исторических 
ориентиров. Реальность исторических фасадов, 
выгораживая содержательную пустоту архи-
тектурного объема, определяет возможность 
обновления функционального насыщения, 
попутно изменяя композиционную роль объ-
екта в организации градоустройства. При этом 
конкретный момент осуществления историче-
ского пространства начинает довлеть над смыс-

лом длительной временной последовательно-
сти. Свернутая «Роза» времен, заставляющая 
ветвиться само пространство, оставляет лишь 
одновременность существования пространства 
–времени.

Архитектурная изысканность градоу-
стройства Венеции, замешанная на  игре горо-
да и  воды, — воплощена в  живописной серии 
Е. Толкунова, и становится «формообразующей 
целью, осуществленной в произведении худож-
ником» [5]. Рассматривая художественное про-
изведение как «опосредование духовного созер-
цания, возможность которого предполагает 
возвышение духа, в силу которого, мир, стано-
вясь прозрачным, намекает на  высшую реаль-
ность. Это зрение не глазами тела, но очами духа 
«внутренним взором», в котором поднимаются 
свойства пространства, составляющие «пере-
вод» содержания исторической формы для 
современника [12]. «Что ты там, где тебе быть 
не  положено, тебе сообщают не  столько твои 
глаза, уши, нос, язык, пальцы, сколько ноги, 
которым не по себе в роли органа чувств. Вода 
ставит под сомнение принцип горизонтально-
сти… На воде ты бдительней, чем на берегу, чув-
ства в большей готовности» [9].

В  живописном опыте «проживания» Вене-
ции прослеживается целостность градоу-
стройства, которую невозможно осуществить, 
разлагая аналитическими срезами функцио-
нальной, композиционной организации. Толь-
ко складывая или умножая воплощается образ 
«новой художественной реальности» в  атмос-
фере исторического пространства. Венеция 
«запасает наши отражения впрок… Из них, как 
из обтрепанных рисунков сепией, время, может 
быть, сумеет составить, по принципу коллажа, 
лучшую версию будущего» [9]. Следуя принципу 
зеркального отражения, которое в  ХХ в. теря-
ет «соответствие действительности», из  подо-
бранных видов существующего, город «под-
сматривает свой заочный образ», открывая еще 
невидимую истину, спрятанную за  историче-
ской внешностью [13].
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Город на  воде, преображаясь глубиной 
Зазеркалья, хранит в  себе память о  будущем 
Атлантиды. Обозначив прозрачность присут-
ствия исторического в  современном градоу-
стройстве, призрачность бытийных мотивов 
застройки отступает перед категорией Красоты.

2.3. пред-сказание, как алгоритм на-сле-
до вания истории не в смысле последовательно-
сти, но и не случайность.

Реальность сегодняшней Венеции демон-
стрирует императив архитектуры, полагая 
максиму исторического «принципом всеоб-
щего законодательства»: и  — дом — корабль 
— плывет. Помыслив так старый город, сквозь 

отдаленное временем пространство, «замкнуто 
и самостоятельно, как заглавное интеграцион-
ное ядро», раскрываются коренные свойства 
на-следования правил застройки. Внешняя 
точка зрения, полагаясь на  свернутый смысл 
отстраненности восприятия, собирает портрет-
ные черты города; как заметил Хемингуэй про 
Венецию (словами своего героя, полковника 
Кантуэллу), что издалека «все видно, и  можно 
понять, как родился этот город. Только никто 
с этого места на него не смотрит» [14]. Та малая 
часть исторической застройки, — «наглядная, 
мгновенно обозримая горсть» важна сегодня 
в интересах продолжения будущей соразмерно-
сти города [10].

Егор Толкунов. Мираж



166

2010, випуск сьомийСУЧАСНе МИСТеЦТВО

Егор Толкунов. Город в рост
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Распредмечивание исторического градоу-
стройства полагается на условность разделения 
его формальных признаков и  безусловность 
исторического образа, «невзирая на  границы 
единичного, не посредством, а непосредственно; 
не в отдельности, а как единство многообразно-
го». Сквозь обозначенную полноту исторической 
реальности, присущий порядок градоустройства 
определяется «расположением равных и нерав-
ных вещей, дающее каждой ее место» [7].

Если «чистая архитектура», владея всей 
бесконечностью формальных свойств, теря-
ется в  их простом перечислении, то история 

— это всегда условия выбора ритма озвучива-
ния пространства. «Ритм не  изначально при-
надлежит произведению, а  возникает лишь 
в  диалоге» — при его восприятии — оценке 
современником [15]. Ритмическая организа-
ция градоустройства — «это приключение вре-
мени с  пространством», которое каждый раз 
предлагает свои непредсказуемые сочетания 
[16]. Заведомо неизвестно, но  в историческом 
времени возможно увековечить столкнове-
ние в  пространстве, соединив встык могиль-
ную доску Иосифа Бродского с  захоронением 
фашиста Эзры Паунда.

Егор Толкунов. Воздух истории
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Если функциональная организация градоу-
стройства, действующая в  условиях одновре-
менной застройки, задает четкую последова-
тельность перемещений, обозначив алгоритм 
движения прагматикой цели, то пространство 
исторического города собирается сквозь нели-
нейность разнородного времени, образным 
видением порядка градоустройства. Вариа-
тивность, но  не произвольность становления, 
учитывая выбор из множественности посылок 
исторического контекста (как невыраженного 
порядка сплошности застройки), вносит ком-

позиционные условия алеаторики в  правила 
организации современного градоустройства. 
Подвижность смысловой формы архитектуры 
допускает элементы случайности в  решении 
планировочной композиции, сохраняя гиб-
кость выбора «между разумным основанием 
мыслителя и потребностью нуждающегося или 
удовольствием желающего [17].

Если классическая неоднородность градоу-
стройства, заложенная разделением функций 
каркасной — тканевой части застройки, закре-
пляется ведущей ролью «каркаса» и дополни-

Егор Толкунов. Aтлантида
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тельности «тканевой застройки», то в условиях 
исторической застройки постепенное нивели-
рование акцентов каркаса «переворачивает» 
значения парных соотношений градоустрой-
ства. Доминанта — ориентир, фон — фигура, 
лишенные взаимосвязанности в  простран-
стве, теряют заложенную градостроительную 
выразительность. Непротиворечивый ряд рав-
нозначных единиц градоустройства выстраи-
вается простым перечислением «закрытых» 
объектов памятников архитектуры, заполняя 
форму случайным содержанием или восста-
навливая ее как декорацию утраченных функ-
ций. При этом тканевая застройка приобретает 
значение хранителя присущих свойств фор-
мообразования градоустройства. Так, морское 
свойство улиц Венеции, замешанное интригой 
отношений каменного острова и  вездесущей 
воды, сопровождает прогулку испытанием 
вероятности «…не попасть ни  разу в  тупик» 
или так и  остаться заложником каменного 
лабиринта. Конечно, это случайность, прису-
щая игровому пространству, но есть «преиму-
щество, что играя…, Вы двигаетесь и любуетесь 
домами, городским пейзажем, лавками, трат-
ториями и  старыми дворцами Венеции. Если 
любишь Венецию, это отличная игра» [14].

В  целом, динамика преобразований исто-
рической застройки приобретает черты 
ре-цитирования «ставшей» архитектурной мас-
сы. В свободной перефразировке легко переме-
шиваются масштабные, порядковые, смысло-
вые средства градоустройства. Потеря «парных 
смыслов» объемно-пространственной компо-
зиции задает однородность, которая становит-
ся залогом проявления иного состояния градо-
строительного объекта.

Состояние Венеции сегодня, представлен-
ное в живописной серии Е. Толкунова это:

ГОРОД:
— точка в бесконечном пространстве лагу-

ны («Остров Салтана»);

— неприступность каменной ширмы фаса-
дов и текучей зыбкости каналов («Улица»);

— Купол, центрирующий множественность 
хаоса «города городить», венчает мироздание 
(«Купол»).

ВОДА:
— Непрерывность каналов, собравших 

воеди но 118 островов, разбросанных в Лагуне
 («Лагуна»);
— Глубина Зазеркалья — память Атлантиды 

(«Атлантида»);
— Растворение города в мираже («Мираж»).
ВОЗДУХ:
— оболочка художественной формы («Город 

в рост»);
— историческая определенность атмосферы 

(«Воздух истории»);
— Аура Беньямина.

Воздух — элемент свободного проникнове-
ния, перетекания и  опредмечивания изобра-
жаемого пространства в картине. С введением 
воздушной оболочки, прозрачной, проницае-
мой, фильтрующей, изменяется видение. Один 
и  тот же архитектурный объект может быть 
представлен, «что он вот-вот оторвется от зем-
ли. Никогда не  думал, что маленькая церковь 
может быть похожа на  Р-47…» [14] или быть 
внутри «ржавеющего пространства Венеции». 
Воздух исторического города, воплощенный 
в  картинах городского пейзажа, наполняется 
аурой прожитого времени, собирая всю много-
значность художественной метафоры. И,  так-
же, — называя свои отдельные компоненты 
языком проектной культуры, предметно рас-
крывается в  аналитических схемах террито-
рии застройки, возвращаясь пустотой еще 
не  осуществленного пространства. «Пустота 
не  имеет ни  внятных границ, ни  понятного 
назначения, хотя не лишена иногда своеобраз-
ной и мощной выразительности. Мир вдыхает 
из окружающего беспредельного пространства 
пустоту, проникая извне в тело мира, пустота 
разделяет и обособляет вещи» [13].
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Егор Толкунов. Улица
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Ах, черт, жаль, что я не могу всю жизнь
                 бродить по этому городу.

Эрнест ХЕМИНГУЭЙ 

3. АНтРОпОЛОГИЯ «ГРАДА…»
Исторический город:
– воплощая «действительность времени, 

а не его относительность»,
– представляет градоустройство «недроби-

мостью» материально-идеальной сути,
– разделяя в  свойствах телесную ор га  ни-  

зацию           
– и, собственно, — Душу, — обращает нас 

к созерцанию,
– приобретая в своих портретах каждый раз 

новое, непредвиденное отражение времени.

3.1. воплощение времени
Нить исторического, которая прослежива-

ется по точкам забытых архитектурных ориен-
тиров, грубо прошивает пространство, собирая 
в  непрерывность отдельные куски городской 
ткани. Но  остаются городские «швы», как 
история нарастания градостроительной ком-
позиции, т.  к. каждый фрагмент, связанный 
одновременностью застройки, — это всегда 
слой встык с  территорией, сохраняющей для 
современника отстраненность во  времени. 
И невозможно «очистить» город от неузнавае-
мого сейчас, без того чтобы не предать забве-
нию «идею симфонизма — идею единства, тво-
римого из многообразия» [1].

Обратная сторона Венеции — история 
воплощений несвободного времени. От  ком-
мерческого бума базарной красоты, заве-
зенной на  остров вместе с  украденными 
образцами мировой архитектуры, постоян-
но сквозит неприглядность ситуации долго-
вых обязательств, как нечто дурно пахнущее, 
от того, так и не отрезанного, куска мяса «Вене-
цианского купца». Тщетность торговой суеты. 
Вся роскошь венецианских дворцов продана 
отражениям каналов. Водный раствор, перево-
площая камень, уводит взгляд в глубину; легко 

тиражируя золото фасадов солнечным бле-
ском, превращая былое богатство в  дешевую 
серийность.

Город — как призрачный фетиш ко м  м ер  санта.

3.2. «Недробимость» материально-идеаль -
ной сути градоустройства

«Ставшие» формы на  правах «сделанно-
сти» пространства представляют собой гра-
доустройство «закрытого» типа, функцио-
нальное основание которого уже приобрело 
статус символической формы; идеальность 
узнаваемого художественного образа обра-
щает нас к  глубинным связям пространства 
и массы. В процессе становления градострои-
тельной композиции с  посылкой на  каноны 
«града обетованного», или воплощая пара-
метры города обитания, или захватывая 
новые территории застройки, — собираются 
портретные черты города, «не абстрагиру-
ясь от  момента пространственно-временной 
определенности в себе, но именно через кон-
кретизацию прожитого индивидуально в мас-
штабе всеобщего» [1].

Таким образом, исторический город мож-
но рассматривать как образец самого «про-
цесса превращения «материального» в  «иде-
альное». Процесс, «постоянно замыкающийся 
«на себя», на новые и новые циклы, витки спи-
рали», представляет соборность результатов 
человеческой деятельности: прагматичной 
цели «упорядочения жизни, т. е. просвещение 
нравов», а  также — «исследования причин 
природы и чистейшей истины», предполагаю-
щих присутствие момента созерцания в  орга-
низации пространства [7].

Перфоманс Венеции, действительность 
которого заигрывает с  обыденным прошлым 
сказкой настоящего.

 
3.3. Свойства «телесной» организации 

гра доустройства
Застройка Венеции, сохраняя масштабное 

соподчинение градообразующих элементов, 
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последовательно открывает для вос приятия 
пейзажные, портретные и  натюрмортные 
качества исторического пространства, — 
собранные в  классических традициях пеше-
ходного города. «Требуется, прежде всего, 
некоторый однообразный масштаб для силы 
действия, от  которого зависит и  целостность 
восприятия».

Урбанизированный город, заигравшись 
методиками и способами производства, утра-
тил видимость тактильного пространства 
со  всеми его настройками на  статичное вос-
приятие одного человека. Гипермасштаб тех-
нологической унификации транспортного 
каркаса захватывает историческую застрой-
ку нерасчлененной сплошностью фрагмента. 
Сохраняя порог проникновения, старый город 
фильтрует технологии всеобщей одновремен-
ности, пропуская их сквозь сито исторических 
приемов градоустройства. Постижение сущ-
ностного, «не ограничивается технологиче-
скими описаниями». «Правда, одно постоянно 
и переходит в другое» [1].

Широкие каналы улиц города, узкие кори-
доры внутренних лабиринтов, русла и  капил-
ляры едва удерживают воду, утрируя скорость 
ее движения архитектурной анфиладой мостов 
Венеции. Пропустив сквозь себя органику жиз-
ни, город постоянно возобновляется.

3.4. Эстетическая сущность городского 
пространства

Венеция, заменив шум транспортного кар-
каса тишиной водных русел, дополняет «вре-
мя доступности» как узаконенное правило 
измерения городского пространства качеством 
созерцания. «Художественные произведения 
порождаются эмпирическим миром» [1]. Хотя 
«эстетически возможность выше действи-
тельности. Она переигрывает и  преодолевает 
действительность, снабжая фантазию опасно 
упоительной, никогда не  иссякающей пищей 
для созидания одновременно и ада и рая. Внеш-
ний мир при этом превращается лишь в повод, 

случай собственной играющей деятельности 
и продуктивности» [4].

Призрачная материальность городских квар-
талов и «прозрачные дороги» подвижной воды, 
восстанавливают «утраченное время» качеством 
видения городского пространства. Город, позво-
ляющий «вживить паузу созерцания» своей 
атмосферой, в которой восприятию возвращает-
ся «глубина, на которой я сам, без него, не умею 
жить. Опыт созерцания дает только веру, что 
«неставшее, несотворенное» — есть» [12].

Морской город, насыщенный архитекто-
никой ветра, складывается в  пустотах вене-
цианского узора, умноженного многократно 
на  воды, которые, как водится, «объяли меня 
воды до души моей…»

3.5. портрет города в отражениях своего 
времени

«Построить город там, где город построить 
нельзя, само по себе безумие; но построить там 
один из изящнейших, грандиознейших городов 
— гениальное безумие» [11].

Город, на правах живописного предмета или 
музыкальной темы, отказывая функциональ-
ной рациональности бытия, представляет идею 
«чистой формы» градоустройства, открытую 
к перевоплощению образа.

Исторический фрагмент застройки в стол-
кновении длительности и нового приобретает 
каждый раз свою интонацию звучания: тема 
«взаимопревращений праздника и  трагедии» 
звучит как одновременность искушения и пре-
достережения. Карнавальная маска и щель для 
доносов в  форме львиной пасти, технология 
венецианского стекла, которым предписыва-
лось травить неверных жен — знаки, одинако-
во тиражируемые атмосферой Венеции.

Город, как зеркало наших надежд и стремле-
ний, может быть и кривым зеркалом.

«Преодолевая дурную множественность 
чувством, прозревает движение материи вооб-
ще, которая с этого момента пребывает уже не в 
пустом интеллектуальном созерцании, но начи-
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нает стремиться к  красоте всей сущностью 
в порыве как таковом, без направления» [6].

Прельщенные издалека блеском лагуны, 
водные пути собираются в  просветах камен-
ных коридоров города. Преодолев Столкно-
вение каменных масс, их Разминовение и Рас-
творение в  бесконечной горизонтали воды, 

уносят с собой воздух Венеции как опыт суще-
ствования иной Реальности.

Тема смерти Венеции — эктип «утраты 
середины» урбанизированного пространства 
человека. Венеция умирает, но умирает «таким 
образом, как умирает библейское зерно еще 
в земле, иначе, оно не сможет прорасти».
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Анотація. Очевидна «неправильність» містобудівництва Венеції крізь органіку водних зв’язків 
продовжує одвічну тему Стихії Води як першоджерела всього. Місто, зібране в живопису Є. Тол-
кунова, — художнє втілення ідеї Фалеса Мілетського, який вважав, що всі стихії світу походять з 
Води, навіть сам світ і все, що народжується в нім.

Ключові слова: Венеція, містобудівництво, вода, історичний простір, час, архітектура, 
композиція.
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Аннотация. Очевидная «неправильность» градоустройства Венеции сквозь органику водных 
связей продолжает вечную тему Стихии Воды как первоначала всех вещей. Город, собранный 
в живописи Е. Толкунова, — художественное воплощение идеи Фалеса Милетского, полагавшего, 
что из Воды происходят все стихии мира, даже сам мир и все, что рождается в нем.

Ключевые слова: Венеция, градоустройство, вода, историческое пространство, время, архи-
тектура, композиция.

Summary. Obvious «wrongness» of the town planning of Venice through organic water connec-
tions continue eternal theme of Water Element as a source of all. Town that was collected in paintings 
of  E.  Tolkunov is an art-realization of idea of Thales of Miletus which thought that all the elements 
of the world are came from the Water even the world itself.

Кeywords: Venice, city planning, water, historical space, time, architecture, composition.
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Одна з  магічних властивостей мистецтва театру — перевтілення одномірного простору ескіза 
художника-постановника у чотирьохмірний простір вистави.

Сенсом ескіза є  ясне і  чітке визначення шляху від зафіксованого візуального образу, створеного 
на основі своєї інтерпретації літературного матеріалу до того життєдайного, активно пульсуючого сере-
довища, що надасть можливість органічного існування персонажів та логічного розвитку сценічної дії.

Гамлет існує в просторі зла. На сце-
ні тільки металеві театральні ящики — 
кофри для костюмів та реквізиту до цієї 
постановки, що  протягом дії перетво-
рюються на  цинкові гроби, а  планшет 
сцени — на  кладовище, яке з  кожною 
наступною смертю персонажа все біль-
ше розширюється. І  в цьому просторі 
роль Гамлета — боротьба з  нескінчен-
ним розповсюдженням зла.

ІГОР НеСМІяНОВ

13 ескізів до 8 вистав 
із коментарями автора 

У. Шекспір. «Гамлет». Режисер Е. Митницький, Київський академічний 

театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, 1984
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Головні герої намагаються розширити про-
стір і  час свого життя і  кохання, що  фатально, 
невпинно звужуються. На  початку простір 
Ромео і  Джульєтти потужно висвітлюється 
скрізь вузький отвір задника сцени від колосни-
ків до підлоги. З поступом дії це джерело світла 
згори до  низу поволі стискується, у  фіналі — 
зачиняється без вороття.

Площа Верони після бійки. По всьому пери-
метру сцену обнесено загороджувальною стріч-
кою. Купа «трупів», які Священик відвозить 
за лаштунки.

Карнавал в будинку Капулетті. Кришталева 
вертикальна люстра довжиною 7 метрів спуска-
ється майже до підлоги. Всі персонажі в масках. 
Чоловіки переодягаються в  жіночі костюми, 
а жінки в чоловічі.

Ніч. На  сцені двох’ярусне ліжко — воно  ж 
«балкон», на якому зустрічаються Ромео і Джу-
льєтта. Годувальниця спить внизу, коли настає 
ранок, вона співає пташкою, щоб розбудити 
закоханих.

Площа Верони після бійки

У. Шекспір. «Ромео і Джульєтта». Режисер О. Лісовець, Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, 2005

Карнавал в будинку Капулетті

Ніч
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Звістка про смерть Джульєтти. Всі персо-
нажі в  цій сцені, що  прибігли просто з  ліжок 
у  спідній білизні, кутаються в  чорні хустки. 
Кришталеву люстру «одягають» у чорний чохол 
і піднімають вгору під колосники.

Друзі грають в карти, очікуючи Ромео. Фото 
на  пам’ять «ІЗ ВЕРОНИ З  ЛЮБОВ’Ю» — щит 
із намальованими Ромео і Джульєттою, замість 
облич — дірки, щоб будь-яка парочка могла 
сфотографуватися в їх образі на згадку.

В склепі. У  цій фінальній сцені балкон-
ліжко, що раніше було місцем кохання — пере-
творюється на ложе смерті Ромео і Джульєтти. 
Вузький вхід до склепу є єдиним джерелом світ-
ла, що остаточно згасає, як життя коханців.

Фото на пам’ять 

Звістка про смерть Джульєтти

В склепі

У. Шекспір. «Ромео і Джульєтта». Режисер О. Лісовець, Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, 2005
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На сцені побудовано маленьку сцену старо-
винного театру, на якій вже кілька сотень років 
грають історію кохання Манон Леско. Довкола 
— тече життя, спалахують війни і епідемії, мина-
ють епохи, та завжди знаходяться глядачі, серця 
і душі яких хвилює цей трагічний сюжет. Перед 
ними одна за одною змінюються сентименталь-
ні картини місць дії. Намальовані на  полотні 
й намотані на барабан, що обертається, вони ста-
рі, заштопані, потерті від частого використан-
ня в  незліченних спектаклях. А  на межі сцени, 
перед сучасними глядачами — гірка піску і хрест 
зі шпаги Де Гріє — могилка Манон.

Героїня, прагнучи здійнятися над вульгар-
ною земною метушнею, що  стала суспільною 
нормою, перетворила свою кімнатку на  «гніз-
дечко», звідки спускається та куди піднімаєть-
ся, ховаючись від шаленого життя.

На модному курорті, зустрічаючись біля 
лікувального джерела, дві гламурні дами затя-
то намагаються довести свою перевагу в  житті 
генія. Затіяна ними гра відбувається в оточенні 
живої води: на сцені — водоспад з десятків тисяч 
крапель, які впродовж всього спектаклю із зви-
чайних прозорих кульків у  світлі прожекторів 
стікають і падають в басейн сяючими діаманта-
ми. Їх звук пронизує музику Моцарта. Піраміда 
з 300 кришталевих келихів з водою на дзеркаль-
ній стільниці випромінює сонячні відблиски 
на весь простір — як сцени, так і зони глядачів. 
Героїні беруть собі по келиху, та в їх руках прозо-
ра вода стає червоною.

«Манон Леско» за романом абата Прево. Режисер Ю. Погребнічко,

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, 1983

Т. Уїльямс. «Портрет Мадонни». Режисер Ю. Погребнічко,

Театр «Біля будинку Станіславського», Москва, 1997

Р. Феденьов. «Жіночі ігри» («Жіночі ігри на тему Моцарта і Сальєрі»). Режисер 

О. Лісовець, Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, 2002
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Інтермедійна завіса, що  мерехтить небес-
ними зірками та  потоками вогнів великих міст 
є  образом мрії, до  якої, здається, можна дотор-
кнутися. Але жадібність і  недовіра героїв один 
до  одного змарнували їхні надії — розбагатіти 
та змінити життя. На початку дії один з персона-
жів тягне візок з новенькими валізами, повними 
презервативів. Пройшло 20 років — бачимо той 
же візок, вже зі  старими і  потертими валізами, 
з тими ж нереалізованими гумовими виробами. 
За  цей час, втративши віру в  те, що  персонажі 
зміняться на краще, черговий пожежник театру 
виріс до  фантастичних розмірів та  задрімав. 
У фіналі від гучних оплесків він пробуджується, 
піднімає голову та кланяється глядачам.

Як викинутий штормом на берег корабель, 
нікому на  суші непотрібний, так і  персонажі, 
покалічені фізично і  духовно, викинуті долею 
на берег життя. Але — живі. І тепер серед улам-
ків зруйнованого життя зобов’язані віднайти 
віру і  продовжувати боротися за  життя, допо-
магати близьким, облаштовуватись. Домашній 
прихисток, що  складається з  валіз, коробок, 
пакунків і баулів — нехитрих пожитків повсяк-
денності, в  моменти духовного одкровення 
перетворюється на  незламну стіну храму — 
Стіну Плачу.

Коли в  день свого народження замість сма-
ку святкового торта відчуваєш ніби рот набитий 
волоссям, — це огидно та образливо. Таке буває, 
коли дитячі мрії не здійснюються і, не встигнув-
ши подорослішати, малюк стає старим. На сцені 
— хутряний торт, що світиться, усередині якого 
час від часу, як миші, копошаться дорослі. На вер-
хівці — справжній тортик зі  свічками до  дня 
народження. На  початку вистави він з’їдається, 
а  великий з  хутра до  фіналу розбирається і  по 
шматках розтягується в різні боки. Коли у фіна-
лі хлопчик кричить та  плаче як  старий, зникає 
оточуюча його реальність, і  тільки обертається 
велике яйце, що світиться зсередини.

Р. Вітрак. «Віктор, або діти при владі» («Яйце коня»).  

Режисер Д. Тубольцев, Київський театр «Ательє 16», 2004

Х. Левін. «Торговці гумою». Режисер О. Лісовець,

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, 2004 р.

Й. Бар-Йосеф. «Море… Ніч… Свічки…» («Це велике море»). Режисер Е. Митницький, 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, 2003
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Анотація. статті надано ескізи до 8 театральних вистав із коментарями автора.
Ключові слова: театральна вистава, ескізи, авторський коментар.

Аннотация. Статья представляет эскизы к  8 театральным представлениям с  комментариями 
автора.

Ключевые слова: представлениние, эскизы, авторский комментарий.

Summary. The article presents sketches to 8 theatrical performances with the comments of author.
Keywords: theatrical performance, sketches, author commentation.
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«Гении европейской культуры XIX–XX ст.» — 
так называется выполненная в бронзе серия киев-
ского скульптора Владимира Протаса, представ-
ленная полнофигурными композиционными 
портретами выдающихся деятелей культуры, 
преимущественно рубежа XIX–ХХ ст. Среди 
них: И.  Стравинский, П.  Пикассо, В.  Маяков-
ский, А. Матисс, А. Ах ма това, А. Блок, К. Мале-
вич, В.  Кандинский, А.  Архипенко, М.  Шагал, 
А.  Модильяни, — гений которых «локальным 
нарративом» свободы самозабвенного испепле-
ния в  творчестве реализовывал авангардный 
порыв своей эпохи, настежь распахивая двери 
культурно-художественному мышлению тре-
тьего тысячелетия. «Нет ничего удивительно-

го, — писал Ролан Барт, — что в  той или иной 
стране время от времени возникает стремление 
обратиться к  фактам собственного прошлого 
и заново описать их, чтобы понять, что с ними 
можно сделать сегодня: подобные процедуры 
переоценки являются и  должны являться сис-
тематическими» («Критика и  истина»). Крити-
ческое мышление рубежа ХХ–XXI ст. в  своей 
инаковости менее всего вожделеет процедур 
«общественной гигиены», стоически перенося 
нападки «агрессивного рецидива обскуран-
тизма» как со  стороны консерваторов, цепля-
ющихся за  осколки разбившегося и  почившего 
прошлого, так и  со стороны актуальных форм 
культуры. И уж, конечно же, менее всего боится 

МАРИНА ПРОТАС

Гении европейской культуры 
XIX–XX веков 

Никто не смел сказать об этом вслух,
Но знаю, что порой великий дух
На время входит в нас — по капле
Переплавляемся в великих мы,
Не став простыми слепками их душ.
Так, я на срок в ином пространстве — Дант
Или король баллад и вор Вийон,
Или таким я назван из имён,
Что страшно осквернить его своим,
Но миг один — и вновь огонь потух.
 

Э. ПАУНД. «ГИСТРИОН», 1908 г.
(Перевод Евг. Витковского)
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быть уличенным в фобии выглядеть устаревшим, 
а потому не ищет себе жертв, как не устраивает 
показательных аутодафе, на  которые так пад-

ки современные Игнатии Лайолы от искусства. 
Замысел художника создать портретную серию 
выдающихся культурных деятелей, в  этом 
смысле, не  блистает новизной: являя собой 
«мгновенное воплощение великих душ про-
шлого» (используя выражение Хью Уайтмейера, 
примененное к  неоплатоническим «маскам» 
Эзры Паунда), серия вовсе не  «вымучивает 
оригинальность», но  от имени Муз и  самого 
художника «говорит за  другого» драматичес-
кие монологи, пробуждая к  поиску в  истории 
и современности Истины.

Хронологическую и  персонификацион ную 
обусловленность серии определяет избиратель-
ная дискретность авторского взгляда В.  Про-
таса, выхватывающего из  тени пространств 
прошлого взаимосвязь имен, несущую зако ди-
рованный смысл исключительно его — авто-
ра скульптур — мирочувствования, пре вы-
шающего банальную физиологию чувственного 
снятием любых ограничений в  трансцендент-
ном: сверхидеальные чувства, вызревая «до 
самих себя», — «преодолевают метафизичес-
кий разрыв между духом и материей» [1]. Метод, 
истолкованный отечественной философской 
мыслью, франкфуртской философской тради-
цией и  неоплатонизмом, позволяет скульпто-
ру и  его вдумчивому реципиенту воспринять 
опыт культур, в  частности, индустриально-
го, постиндустриального, информационного 
сообществ целостностным духовным насле-
дием, избегая культа modernitas, не замыкаясь 
в  архивной пыли antiquitas, вполне контроли-
руя «субъективно заполняемое прошлое» [2]. 
При таком «измененном ощущении времени», 
некогда вызвавшем к  жизни эстетический 
модерн, а  теперь заново переосмысленном 
скульптором, первая половина XIX ст., куда он 
час от часу углубляется в творческих рекогнос-
цировках (осмысляя культурный феномен, ска-
жем, Гоголя и  Пушкина), отодвигает/снимает 
«тоску по  подлинному присутствию», мучив-
шую отравленный «диалектикой тайны и скан-
дала» модернизм. Переоценка потока времени 

А. Ахматова. 1987, бр.



183

Гении европейской культуры XIX–XX веков МАРИНА ПРОТАС

В.  Протасом, пребывающим в  классических 
пределах пластики, но  «движущегося, остава-
ясь на  месте», встраивается в  цивилизацион-
ное самопознание вне видовых классификаций, 
делящих человеческую активность на  музыку, 
поэзию, прозу, визуальные изобразительные 
языки…, и его, питаемое неоклассицистической 
стилистикой, мироощущение высвобождается 
из  всех оков культурно-художественных тра-
диций, что в  XVIII веке Просвещение безжа-
лостно сепарировало от  сакрального станов-
ления. В  вольном, иерофаническом, парении 
освобожденная «аутентичная выразительность 
децентрированной субъективности» скуль-
птора полностью порывает с  шаблонным 
восприятием современного искусства как 
претензии на  «разоблачение и  шок»; автор-
ское эстетическое своеволие умиротворен-
но выпадает из  «будет» в  «было», и  далее 
— из мгновения «теперь» в вечность, от «само-
сти я» к  онтической полноте всех свершений 
проявленного мира, укорененного в  метафи-
зическом, и  «тогда красота станет буквально 
очевидна, а  эстетика уйдет воспитательницей 
в ясли. И это всего лишь уникальная случайная 
возможность увидеть то, что по  всем канонам 
видеть не  дано. Но  как только открывается, 
тот час же обнаруживаешь, что все подобное 
в  разных формах и  разное время видели мно-
гие (испытываешь даже некое подобие ревнос-
ти), что это не чудо, которое даже у суфийских 
мистиков — правило, а закономерность любого 
времени, источник непостижимых действий 
и  поворотов удивительных мыслей, поступков 
и чувств» [1, стр. 362]. 

Подобный механизм духовно-гуманис-
тической самоидентификации присущ класте-
рам культурно-исторической памяти, сопря-
женной с  условием осознанной проработки 
социумом фонда наследия для последующей 
передачи его и  адаптации генерациями буду-
щего. В  этом случае, не  исключая авторской 
специфики мирочуствования, логика культур-
ной эволюции диффузирует с  самопознанием 

как осмысленной свободой, особенно болез-
ненной — до эсхатологического — в моменты 
трансгрессивных переходов. В таком, по выра-
жению Д.  Джойса, «Хаосмосе», турбулентном 
смешении космоса и  хаоса, пребывает сегод-
няшняя «поствавилонская» эпоха перемен 
Миллениума. Правда, если ХХ ст. (с легкой руки 
Джойса и  всего западного авангарда) смести-
ло акцент с  содержания, с  сюжета на  форму 
и технические средства самого языка, то ново-
наступившее столетие возвращает историко-
художественному восприятию, только уров-
нем выше, целостность временной константы, 
а  это означает: «от свободного времени, как 
и его протагонисте — истории, исходит угроза 
исчерпавшим формам развития. Поэтому, гру-
бо говоря, сейчас идет война против свободно-
го времени, которое пытаются оккупировать 
всеми доступными способами, его уничтожа-
ют как сорняк, незаконный наркотик. Однако 
оно в своем антагонизме нынешнему действи-
тельно является силой тотального разруше-
ния. Абсолютная несовместимость с  миром 
потребления, по сути. Уничтожение свободно-
го времени — уничтожение собственно чело-
веческого» [1, стр. 370]. Жесткость/жестокость 
этой войны превзошла былую напряженность 
противостояния старого и  нового в  культуре, 
впрыскивая антидот личностной ответствен-
ности тем немногим подвижникам, которые, 
занятые фундаментальными размышлениями, 
уже не  рефлектируют на  слишком очевид-
ную банальность формул, апеллирующих 
к Экклезиасту. За покровом подобных мыслей: 
«все явления современной жизни, поражаю-
щие нас своей новизной и  оригинальностью, 
имеют прочные исторические связи с  чем-то 
очень древним, сокрытым от  глаз»; «Неваж-
но, насколько новой и непревзойденной может 
казаться современность, она никогда не бывает 
исключительно модернисткой. В  ней всегда 
присутствует и феномен повторения» (Ж. Дер-
рида. Деконструкция и «другое»), — неофиты 
Миллениума ищут суть становления. 
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Так, избрав личный жребий «героичес-
кого энтузиазма», приняв сторону не  модно-
го нынче свободного творчества в  свобод-
ном времени, В.  Протас акцентирует для себя 
метафизическую цикличность культуры, 
визуализируя свое «видение изнутри» в  фор-
ме серии, задуманной еще в  середине 1980-х 
годов, ведь: «умственная сила никогда не успо-
коится, никогда не  остановится на  познанной 
истине», а  воля никогда «не удовлетворяется 
оконченным делом» (Д.  Бруно). Серия посто-
янно насыщается новыми пластическими 
эссе на  темы непростых взаимоотношений 
уникальных личностей с нравами и взглядами 
эпох, так что жизнь и  творчество «обычных 
гениев», представляющих собой, согласно 
Кантовской формулировке «образцовую ори-
гинальность природного дарования субъекта 
в  свободном применении его познавательных 
способностей», помогает нам в  деталях про-
чувствовать драматургию культурологического 
генезиса, а значит — глубже осмыслить много-
векторную специфику эпохи модернизма, могу-
чий магнетизм которой с  неизбывной силой 
привлекает к  себе внимание заинтригованных 
ее авангардным порывом художников и ученых 
современности. Тем не  менее, заинтересован-
ность В.  Протаса знаковыми для европейской 
культуры фигурами не  стоит рассматривать 
как тривиальную дань социокультурологичес-
ким тенденциям, востребованным в узких кру-
гах гурманов от  культуры, ведь историческая 
ретроспекция художественного видения скуль-
птора демонстрирует, прежде всего, его инди-
видуальную, подспудно вызревшую в нем, наце-
ленность на  осмысление фундаментальных 
процессов формирования культуры, где 
модернистская фаза развития лишь подкор-
ректировала базовые принципы современной 
западной цивилизации, фундамент которой 
закладывался в  античность мифологическим 
мышлением древних. Собственно поэтому 
в  творчестве Протаса взаимодействуют два 
фокуса культурного дискурса: мифологический В. Кандинский. 2008, бр.
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и  историко-художественный. Если мифоло-
гические циклы скульптур позволяют худож-
нику понять скрытые (ибо — вневременные) 
механизмы эволюции духовной культуры 
человечества, то исторические — придают 
абстрактным философским понятиям и  моде-
лям развития сугубо личностный аспект, 
исполненный трепетом жизни и чувствами тех 
немногих, кого со временем называют гениями. 

Еще на заре христианской истории Европы 
историограф Тацит, родившийся при Неро-
не (распорядившемся обезглавить мученика 
св. Протасия — символического покровителя 
украинского скульптора, день памяти кото-
рого — 14 октября — христиане справляют 
на  3  дня позже даты рождения Протаса), был 
обеспокоен падением культуры в  импера-
торском Риме, описывая Клио неприглядной 
фигурой, утратившей за  материальными цен-
ностями изначальный дух свободы. Тацит бес-
компромиссно полагал истинно культурным 
гражданином того, кто, не  взирая ни  на что, 
мог поддерживать внутреннюю гигиену, науча-
ясь видеть свое время, сберегая для потомков 
интеллектуально-духовный багаж пращуров. 
Скульптор, разделяя позицию историка, с  не 
меньшим сожалением констатирует: «Сегодня 
это условие, дающее право интеллигенту счи-
тать себя культурным, вовсе не  соблюдается. 
Но  ведь время не  отменяло обязательность 
культурной дисциплинированности граждан, 
и  особенно повышая требования к  гениям: 
не тем, что объявляют себя таковыми на каждом 
углу, но  к настоящим гениям современности, 
которых сама История произведет в этот ранг 
лишь после их смерти. В сущности, нет никакого 
смысла в гадании современников на кофейной 
гуще “гений ты или нет”, поскольку проблему 
выбора качественного уровня профессиональ-
ной и  общечеловеческой самоидентификации 
как личностного достоинства каждый решает 
(или не  решает) сам, на  свое разумение, ежед-
невно и ежесекундно подписывая себе “приго-
вор”. Для меня, в  этом смысле, определяющей 

является ответственность перед самим собой, 
перед жизненно важными идеалами и  прин-
ципами, предать которые я не имею права. Тем 
более, что не  я избирал профессию, но  она — 
меня. И  наконец, ответственность перед теми 
гениями культуры, “стоя на  плечах которых” 
(не уточняя даже кто “мы” — карлики, новые 
гиганты или вообще: ни те и ни другие), мы все 
еще имеем шанс заглянуть за горизонт времени-
пространства. Поэтому серия портретов, кото-
рая сопровождает мою творчески сознательную 
жизнь, это — то немногое, чем я могу воздать, 
выразив свою благодарность и  восхищение 
перед Духом человеческого гения». 

К  сожалению или к  счастью, время бес-
страс  тно, а  потому терпеливо ожидает от  ода-
ренных свыше абсолютной синергии воображе-
ния, рассудка, духа и внутреннего вкуса, на чем 
настаивал Кант, давая понять, что каждый 
может возвыситься до  уровня гения. Овла-
дев искусством различения прекрасного, 
вдохновенный талант тем самым протирает 
зеркала высокой культуры эстетического суж-
дения: его пребывание в  идеальном, увлечен-
ность оригинальными идеями контролируется 
свободой воображения и закономерностью рас-
судка, а врожденный/воспитанный внутренний 
вкус упорядочивает мысли, сообщая культурно-
художественной деятельности и  самим идеям 
устойчивость. Многоаспектная самоактуали-
зация личности позволяет развивать в  эонах 
духовную культуру человечества, ведь в  про-
тивном случае: «все богатство воображения 
порождает в своей не подчиняющейся законам 
свободе только нелепость» (И.  Кант. Критика 
способности суждения). 

Несовпадение предъявляемых истори-
ей и  духом времени высоких требований 
к  культурной интеллигенции с  «хаосмосом», 
наблюдаемым сегодня в  глумливых играх 
культуриндустрии, подстегивает наиболее 
проницательно-смелых из  интеллигибельных 
кругов разоблачать правду, как разоблачает 
ее современный украинский философ Алек-
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сей Босенко — «слушатель времени, которого 
уже не  осталось», констатируя, что «говорить 
об интеллигенции — значит болтать ни о чем, 
ввиду отсутствия оной»; тем не менее: «Не нос-
тальгия по  прошлому и  утраченному времени, 
обращенному в  пыль, и, конечно же, не  наде-
жда реанимировать, возвратить молодость 
“у черты заката”, а только желание с обретенной 
возрастной дистанции взглянуть в  последний 
раз на  “никогда” и  почувствовать, как ты был 
прав тогда и  как непоправимо прав сейчас… 
SILENTIUM, — утверждал Г. Шпет, — предмет 

последнего видения, над-интеллектуального, 
над-интеллигибельного — верхний предел 
познания и  бытия.» Silentium — подтвержда-
ет О.  Мандельштам в  тоске о  несбывшемся: 
«Она еще не  родилась, / Она и  музыка и  сло-
во / И  потому всего живого / Ненарушаемая 
связь…» Опыт искусства всегда негативен. Он 
ослепителен, и произведение выстраивает свою 
топографию наощупь, наослеп. Оно не  может 
посмотреть себе вослед, но смотрит, потому что 
иначе не может» [1, стр. 67–71, 212]. 

Подобным образом скульптор В.  Протас, 
обреченный на одиночество, как герои его пор-
третов, «ценой своей жизни» прилагает усилия, 
чтобы «сдвинуть всю неподъемную инертную 
массу исторического, заставить превращать-
ся пространство в  творении в  логику време-
ни» и, поддавшись ностальгии по  «мессиан-
скому времени» (В.  Беньямин), он провернул 
зрачок творчества внутрь себя, своих знаний, 
в глубины воспринятых от культуры императи-
вов и принципов, подводя суммирующий итог 
размышлениям в  скульптурных композициях, 
одновременно «руководствуясь бессознатель-
ной, имманентной свободой случайного, кото-
рое сопровождает искусство, как “вина за несо-
деянное”» [1, стр. 213]. 

Осознание скульптором уязвимой безза-
щитности культуры и искусства перед историко-
политическим и экономическим меркантилиз-
мом глобализированного мира вполне в  духе 
рассуждений С.  Хантингтона, Р.  Конквеста. 
Но  он преодолевает критичность восприятия, 
избегая недопустимой в  высокой скульптуре 
публицистичной инвективности, ибо суще-
ствование во времени и истории провоцирует, 
подталкивает художника, прежде всего, к мета-
физическим поискам вечных истин. Индивиду-
альное становление в  бесконечном позволяет 
трансформировать исповедальный уровень 
творчества в философский, «очеловечивая вре-
мя» и  стоически перенося удары очередных 
актов вандализма, калечащих и всячески избав-
ляющихся от установленных в парках его уди-

И. Стравинский. 1987, бр.
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вительно умиротворенных, преисполненных 
благостью ландшафтных работ. Очевидно: иде-
ал абсолютного знания в историческом времени 
трансформируется, перераспределяя его значе-
ние; но в той же мере новые образы живых мета-
фор «эсхатологии субъекта» (П. Рикер) создают 
новую структуру истинно свободного времени. 
Не  потому ли, мечтая об  абсолютном языке, 
Л. Витгенштейн полагал игру нарратива зерка-
лом смысла существования человека, где этот 
смысл сам по себе уже историчен и метафизи-
чен, ибо это его история. В  то же время Хан-
на Арендт видела смысл человеческой жизни 
не только в стремлении овладеть миром, изме-
няя его, но и — войти в память поколений, став 
их историей и  смыслом, маркируя собой каче-
ственность самоидентификации, укорененной 
в прошлом, в памяти, побуждая переоценивать 
прошлое, обычно искривляемое политически-
ми идеологиями. Духовные идеи объединяют 
культуру человечества, дробящуюся в  сетях 
административно-географических кордонов 
на  «множества Мандельброта» национальных 
языков. Однако любые разделительные линии 
легко взламываются под натиском сакральных 
паломничеств. Высокое искусство не нуждает-
ся в визах, вливаясь в национальные культуры 
как «океан — в  каплю», направляя многоли-
кость духовных традиций к  общей вершине 
цивилизационного гуманизма, к  торжеству 
духа над техникой и  материализмом. И  совре-
менная скульптура, будто субкультурный язык 
с  видовой ограниченностью, — доказывает 
В. Протас, — может, не покидая предметности 
и находясь в лоне традиционной фигуративной 
образно-композиционной системы, и даже еще 
в более тесных рамках одного жанра портрета 
конкретной личности, полноценно утверждать-
ся в  адорновской «негативной диалектике», 
выблескивая многогранностью «семантичес-
ких Вселенных» и при этом ни на йоту не изме-
няя той «простоте взгляда», о  которой блис-
тательно писал профессор Коллеж де Франс 
Пьер Адо, рассуждая о  Плотине: «Подлинный 

портрет должен воплощать настоящее “я”, чьи 
внутренние изменения продиктованы Вечнос-
тью. Следовательно, труд художника может 
быть символом поиска истинного “я”. Подобно 
тому, как из  глыбы камня скульптор стремит-
ся получить форму, отражающую подлинную 
красоту, душа должна стремиться придать себе 
самой духовную форму, отбрасывая все, что ею 
не  является… Вещественная статуя меняется 
в  зависимости от  видения скульптора; но  ког-
да и  статуя, и  скульптор, — одно целое, когда 
они существуют в  душе одного человека, ста-
туя становится лишь представлением, а красо-
та — состоянием абсолютной простоты и  све-
та» [3, стр. 15]. (И серия бронзовых портретов, 
как и беломраморный автопортрет скульптора 
(1981), просветлены, очищены от суетности зем-
ного бытия, подтверждая правоту сказанного).

Формируя новую историю, Д.  Джойс 
в  «Улиссе» писал главы и  эпизоды разными 
оригинальными стилями. На  излете ХХ ст. 
поверхностно-формальная калька модернист-
ского приема привела постмодернистскую 
скульптуру к  лоскутности пластического 
мышления. Концепт произведения дробил-
ся и  рассыпался на  осколки идей, буквально 
фрагментированных разными материалами, 
качеством, цветом, фактурой; монтировавших-
ся, словно детский конструктор, семантически-
ми скрепами. Так, в 1990-х, скажем Н. Есипен-
ко, С. Никитин, А. Владимиров и др. создавали 
востребованные арт-рынком композиции, где 
объединялись: дерево, мрамор, лабрадорит, 
малахит, зеленый кубинский мрамор, металл… 
Декоративная яркость таких работ — безуслов-
на. Но  это уже была не  скульптура в  высоком 
понимании предназначенности искусства, 
а  дизайнерский стайлинг, обусловленный 
скоротечностью моды, где «эвристика» 
не помышляла о метафизическом, а вполне соо-
тветствовала бартовскому понятию «искусства 
в витрине», сводящему полноту, скажем, Ренес-
санса к  рекламной «итальянскости». Откро-
венная редукция пришлась не  всем по  вкусу.  
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Протас тоже сознательно не принял эту тенден-
цию, не  поддавшись искушению ярмарочно-
го украшательства блуждающего и  блудящего 
смысла. Правда, оппонирующие полюса моти-
ваций творчества художников лишний раз под-
тверждают: качественная градация скульптуры 
всегда имеет место, поскольку существу-
ют иерархия художественного мышления 
и  многочисленные уровни профессионально-
технических способностей претворения идеи 

в материал. Когда же речь заходит об «инкуль-
туральной» пластике, укорененной во  вневре-
менном фокусе эстетического восприятия, то 
претендующий на этот высокий пилотаж скуль-
птор обязан понимать, как небезопасно смещать 
суть произведения исключительно на формаль-
ную выразительность: покидая архетипальное 
пространство не ради трансцендентного, плас-
тика неизбежно становится пустышкой Плаце-
бо, стайлинговой безделушкой, украшающей 
пространство, но  не формирующей его (так 
существенно отличаются между собой несущая 
антаблемент колонна и декоративная пилястра 
на  плоскости стены). Уцепившись за  поэтику 
форм как музыку визуально декларируемой 
идеи, псевдоскульптура не может достичь высот 
Джойса, который игрой слов, этимологией 
и бог весть каким шестым чувством схватывал 
суть характера и  образ героев (Стивен, Блум, 
Молли). И  подавляющее большинство модер-
нистов и постмодернистов от скульптуры смо-
гли развить этот опыт только в  обманчиво-
продуктивную оболочку бессодержательного 
пастиша, след следа уже не существующего, стер-
того и  позабытого текста оригинала. В  итоге, 
сегодня мы наблюдаем, нередко сами являясь 
участниками печального процесса, истончение 
культуры, в  том числе внутренней культуры 
пластики как умения мыслить и  чувствовать 
формой. Пластика как трансцендентная спосо-
бность сознания тихо умирает в  одиночестве 
забвения, навсегда ампутированная из  прак-
тики конформного художника, правда, лучом 
Керлиана освещая полноту своих богатств для 
немногих сведущих в  сути проблем. А  значит, 
маргинальность скульптуры, «переходящей 
границы и  засыпающей рвы», уповая на  таин-
ство «Келлской книги», вынуждена доволь-
ствоваться деструктивностью contemporary. 
Такие скульптуры («поверхностные и  сен-
ти  мен тальные вещи нередко оказываются 
чрезвычайно влиятельными», благодаря тому, 
что «здравый рассудок может скатываться и до 
безголовости», — уточняет Роберт Конквест) 

К. Малевич. 2008, бр., мрам.
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при всей заносчивости, увы, не  создают уни-
кальной стилистики и формы; как общеизвест-
ная умеющая печатать обезьяна из анекдота тео-
рии вероятностей, все-таки, «по гамбургскому 
счету», никогда не воспроизведет «Гамлета»; как 
не затронет души гламурный фонтан немногим 
более натуральной величины горловского скуль-
птора Петра Антипа, в  суете чванливой пре-
зентации не  сумевшего вдохнуть в  форму дух: 
раскрашенный труп культуриндустрии — замер-
шая, замёрзшая в  танце красотка, щедро расц-
веченная согласно прейскуранту ритуальных 
услуг, являет собой типичный пример китчевых 
поделок — свидетельство заигравшихся скуль-
пторов, не  способных осознать императивов 
высокого профессионализма образо-творения. 
Это затягивает современную пластику в  гис-
терезис бескультурья, сбивая с  толку молодую 
генерацию: «Это означает, что художник сно-
ва потерял ориентацию» (Б. Гройс). Да, некогда 
греки, средневековые мастера раскрашивали 
скульптуру, применяли хрисоэлефантинную 
технику, но «натурализм» был умозрительным, 
ибо опрокидывался в мощный слой сакрального 
значения образа. Хрустальные слезы Мадонны, 
одежды из ткани, не задерживали мысль и чув-
ства на плане земного. Верующий цеховой скуль-
птор и народный мастер-самоучка в совершен-
стве владели архитектоникой, композиционно 
грамотно решая пространственные отношения 
тщательно отобранных объемов, что удержи-
вало работу по  эту сторону бездны слащавых 
поделок. Даже у  балаганного ремесленника 
Mater Miseriocordiae (Богоматерь Милосерд-
ная) была бесконечно далека от  современных 
образов фемид-нимфеток — богинь юстиции, 
схожих с  танцовщицами стрипбаров. Значит, 
обучиться истинной поэтике скульптурных 
форм, не  поднимаясь в  заоблачные эмпиреи 
идеалов, тоже дано не  каждому. Создатели же 
безликих сувениров-кенотафов терпят посто-
янно фиаско из-за того, что их руки работают 
быстрее, чем может мыслить голова и чувство-
вать сердце. А опыт литературного творчества, 

где слово имеет этимологическую и  мелодий-
ную бесконечность, не может буквально перено-
ситься в трехмерную пластику, ибо скульптура 
(обреченная пребывать в  предметном плане, 
как бы пространственно и  невесомо-линейно 
ее не упрощали модернисты) мертва без особых 
знаний тонких взаимозависимостей метафизи-
ческого смысла с  идеалом, ритмом плоскостей 
и линий, граней и объемов, силовых линий про-
странства и масс, искривляющих пространство-
время. Скульптор обязан не столько понимать, 
сколько чувствовать форму изнутри ее струк-
турной плотности, предугадывая гармонию воз-
можного движения или пульсации, вести с ней 
диалог, даже тогда, когда ее изначальная приро-
да не нарушается, как у восточного мастера сада 
камней, транскрибирующего ее на космическом 
уровне становления бытия. Демиурговая пози-
ция была свойственна лучшим пластическим 
экспериментам Татлина, Бурлюка, Малеви-
ча, Архипенко, но  так непросто повторять их 
опыт, не срываясь в пастиш, в мелкий симулякр 
плохо заученого урока. Тут следует оговорить 
один нюанс: среди бездарной сувенирной про-
дукции сегодня попадаются и  талантливые 
копии теневых «гениев» — Гудвинов современ-
ности. Культуриндустрия, с  одной стороны, 
умеет отличать подделку, не  требуя эксперта, 
чтобы распознать Армани, Виттон или Риччи, 
но, с  другой — бескультурье и  безграмотность 
в изобразительном искусстве играют злую шут-
ку с коллекционерами, приобретающими часто 
подделки,  бессознательно способствуя на ниве 
скульптуры процветанию рынка подпольной 
деятельности талантливых обманщиков. 

Мода на  западноевропейские закрытые 
клубы «людей по  интересам» способствовала 
формированию отечественного «клуба» скуль-
пторов, вхожих в  светскую публичную жизнь 
украинского истеблишмента, где каждый год 
избирается успешнейший. Таким образом, 
среди модных брендов («містер красиві сідни-
ці», «мисс бюст», «пожиратель пиццы» и  пр.) 
утвердилась номинация лучшего скульптора 
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года, переходное знамя которого передается 
членами клуба из одних гламурных рук в дру-
гие. Испытав «головокружение от  успехов», 
признанные «лучшими» светские митці уже 
не  нуждаются в  тяжком ремесле скульпто-
ра, в  элитных мастерских которых по  новым 
статусным правилам всю черную работу 
выполняют наемные мастера из  вчерашних 
коллег по  цеху. К  счастью, еще встречаются 
думающие заказчики и  не боящиеся грязной 
работы художники, понимающие разницу 
между искусством, продавшимся культурин-
дустрии, и  вневременным Искусством, оди-
ноким в  своей непродажной истине. Благо-
даря последнему не  прерывается высокая 
культурная традиция, подвижники которой 
сберегают навык трансцендентного творче-
ства, интуитивного чувства формы, фактуры, 
их утонченного отбора согласно многоуров-
невой драматургии художественного образа, 
ориентированного на  вечное, а  не на  убогое 

«я так вижу», «это стильно». Истинное твор-
чество «вечно подвергает сомнению наше 
понимание истории и  практики», — утверж-
дал П.  Рикер, — оно «использует» в  каждом 
виде искусства свои средства выражения, 
ставя под вопрос наше ежедневное существо-
вание и  в этом смысле является опасным, 
но  в той же мере — жертвенным, принимая 
на  себя агрессию невежества. Искусство, нау-
ка и  политика — каждый по-своему создают 
в  пространстве общества новые реальности 
и тем метафоризируют объективный «реализм 
воображения», образуя своего рода «иконогра-
фический прирост» (Дагонье), где архетипы 
прошлого наделяют весомой рельефностью 
мечты о будущем, уберегая утопию от пустых 
грёз: «Мемориальный аспект — это главное 
в  теологии освобождения, он ответственен 
за  перспективу и  преемственность утопичес-
ких планов на  будущее и  действует как опора 
в  противовес безответственному некрити-
ческому футуризму… Даже если в  свое время 
произошло разделение рационалистическо-
го позитивизма и  духовности, теперь налицо 
признаки обратного процесса — человечество 
ищет пути к их объединению» [4, стр. 241, 246–
247]. На этом пути прошлое изменяется насто-
ящим точно так же как настоящее находится 
в  причинно-следственной связи с  прошлым, 
и  очень важно распознавать: на  каком уровне 
самоосознанности находится художник. Как 
подчеркивал Т.  Элиот (Назначение критики), 
«второразрядный художник не  может позво-
лить себе отдаться какому бы то ни было обще-
му делу, ведь главное для него — подчеркнуть 
все те мелкие особенности, которые выделяют 
его среди других; служить общему делу, вно-
сить в него свой вклад, отдавать свое в обмен 
на чужое — это по силам только тем, кто может 
дать столько, что способен в  работе забыть 
о самом себе». Вот эта вторая и самая главная 
стратегия «служить общему делу» и  характе-
ризует методику авторского видения В.  Про-
таса, не  сводясь к  пустому самовыражению, 

М. Шагал. 2009, пластилин
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презентации уникальности концепции или 
простой арифметике умножения числа имен 
в  серии. Скульптор доверяет прихотливос-
ти творческой интуиции, часто петляющей, 
возвращающейся к ранее обдуманному, требуя 
пересмотра идей и представлений, более тон-
кой проработки образа. Поэтому параллельно 
с портретными композициями скульптор вво-
дит, обогащая основную тему, дополнительные 
мелодии, включая в  серию культурологичес-
кие и  философские размышления об  истори-
ческих судьбах, страданиях героев, поисках 
путей реализации новаций. Например, вну-
тренняя неудовлетворенность уже найденным 
решением в бронзовом полнофигурном (сидя-
щем) портрете А. Блока (1985 г.), закупленном 
Министерством культуры УРСР, заставила 
его продолжать поиски иных версий образно-
композиционной герменевтики. В  результате, 
весь период творческого практикума скуль-
пторов Союза художников в  Седневе 1986 г., 
и  в последующие годы Протас лепил, обжи-
гал, отливал в материале небольшие портреты 
и  своего рода керамические этюды-новеллы 
из жизни А. Блока, других великих людей про-
шлого. Стремление к максимальной иконогра-
фической идентичности приводит к тому, что 
Протас создает на  основе посмертной маски 
Блока портретный бюст, отливая его в  гипсе 
(1987 г.) в  качестве вспомогательного эскиза, 
который не  покидал стен мастерской, ибо 
не  претендовал на  исчерпывающую глубину 
образной характеристики. Лишь после этой 
кропотливой работы скульптор собирает все 
размышления и впечатления в инсталляцион-
ную композицию «ХХ век. Памяти А.  Блока» 
(1990, бр., лавр, латунь), где доводит свое виде-
ние до  удовлетворяющей его метафизической 
остроты. (В 2007 г. для приватного коллекцио-
нера он вновь создает в бронзе вариант компо-
зиции 1985 г. «Александр Блок».)

Точно так же, отталкиваясь от  известной 
фотографии Пикассо, оседлавшего свою брон-
зовую «Козу», Протас моделирует в  шамо-

те шутливые парафразы данной мизансцены 
(1986), выставляя их на  Республиканских 
выставках, где они тоже были замечены кри-
тикой и воспроизведены в периодике. Но толь-
ко в  2007 г. скульптор созрел для серьезного 
полнофигурного портрета в бронзе «П. Пикас-
со», который, не успев быть выставленным, сра-
зу в мастерской был куплен одним из украин-
ских коллекционеров. 

Судя по  всему, шамот явно помог скуль-
птору культурологически домысливать 
образ в  процессе поисков удовлетворяю-
щей его пластической транскрипции и  клю-
чевой интонации смысла. К  чести автора 
заметим, что одновременно с  поэтами сере-
бряного века (Блоком, Ахматовой, трагичес-
кую привязанность которых он продолжал 
осмыслять последующие годы — до 1990-го — 
в их парном композиционном портрете, к сожа-
лению, не пережившем тягот «перестроечного» 
политико-экономического и  культурного кол-
лапса), — скульптор уделял пристальное вни-
мание творческому диалогу и  неординарным 
взаимоотношениям таких литературных 
столпов первой половины XIX ст., как Пуш-
кин и  Гоголь: «Пушкин и  муза (Поэт и  муза)», 
шамот, дерево, 1986; «Пушкин и Гоголь», кера-
мика, 1986; «Пушкин и  Гоголь — ІІ», шамот, 
1986; «Н.  В. Гоголь», бронза, 1989; вариант — 
2007 г. Обращение скульптора к началу XIX ст. 
объяснялось не  столько интересом к  генезису 
языковых реформ высокого искусства, сколько 
тем обстоятельством, что именно рубеж XIX–
XX вв. придал фундаторам русской и  украин-
ской литературы иное измерение и  глубину. 
Переоткрытие тогда феномена Гоголя, творче-
ство которого до сих пор продолжает набирать 
в мировой культуре пространственную много-
мерность, обнаружило валидность математи-
ческим открытиям Лобачевского, ломающим 
традиции Евклидова мировосприятия, как 
справедливо выразился В.  Набоков, и  «про-
за Гоголя по  меньшей мере четырехмерна». 
Пролонгированная экзогеза многосложно-
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го образа Гоголя не  отпускает скульптора вот 
уже третий десяток лет, и  шлифуется Прота-
сом в  станковых и  монументальных скульпту-
рах (например, в  превышающем 2-х метровый 
размер «Н. В. Гоголе», установленном в 2008 г. 
в  Полтаве в  дни празднования дня рождения 
писателя, когда к  этому событию приурочили 
Международный скульптурный пленер). 

Дополнительными мелодиями основной 
темы серии стали пластические экзерсисы 
на  мистические прозрения М.  Булгакова, 
визуализированные в  композиции «Марга-
рита» (2010, бр., д., латунь). Здесь особенно 
заметно отношение скульптора к  натурализ-
му, который сегодня буквально захлестнул 
скульптуру. Не  только украинские, европей-
ские, но и американские художники пренебре-
гают искусством отбора формы, предпочитая 
педантично изображать самые неприглядные 
конкретности, и  мелкие детали, претендуя 
на «имажинативный реализм». Только за физи-
ологическим фотореализмом мелочей, чуждых 
высокому искусству, и  влекущих реципиен-
та скорее к  фрейдизму, нежели к  «познанию 
вечных истин», теряется главное — образ в его 
духовной свободе и  полноте. Скажем, скуль-
птор Дэвид Класс, убедительный в  анималис-
тических композициях, опускается до  уров-
ня телесного смакования в  ню, за  которыми 
кроме обнаженной натуры не  прочитывается 
«дух танца» или мистичность снов. Темы 
проскальзывают сквозь пальцы Класса, 
а  работы словами Родена легко можно оспо-
рить: «Я вижу не  бурю, но  женщину, актрису, 
пытающуюся изобразить бурю». Протас же 
отталкивается не от натуры, не от текста, но от 
трансцендентной несказуемой сути, поэтому 
его Маргарита, специально ограниченная плос-
костью и картинной рамой, плывет в условном 
пространстве, совмещающем несколько уров-
ней реальности, без буквальной метлы, вне 
конкретики текстовых описаний ее маршрута 
и  акта отмщения. Ее образ эмманирует собой 
и  повествование, и  жизнь М.  А. Булгакова, 
раздвигая герменевтику личностными толко-
ваниями скульптора лотмановской «семио-
смысловой Вселенной». Скульптор в совершен-
стве знает анатомию, но не выпячивает знаний, 
нацеливая их на  грамотность отбора наиваж-
нейшего, работающего на  идею пластическо-
го текста и  структуру произведения. Он пре-
небрегает всем второстепенным, что мешает, 

Н. В. Гоголь. 1989, бр., гр.
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загромождает путь постижения образа. Такая 
толерантность профессионализма — редкое 
сегодня качество, обязанное внутренней работе 
над собой, когда переплавляются врожденные 
и  приобретенные умения. Академическое 
образование сыграло тут не  последнюю роль: 
бывшая «Муха», а теперь Санкт-Петербургская 
Высшая художественно-промышленная ака-
демия им.  барона А.  Л. Штиглица (1976–1981), 
дала понимание тонкой грани, отделяющей 
исполненную жизни форму от  пустой обо-
лочки; сформировав чувство такта и  позво-
лив не  выпячивать мертворожденную физи-
ологию (сколь часто коммодифицированные 
скульптурные экспозиции, подменяющие тех-
никой живые чувства, напоминают Панопти-
кум причудливых созданий человеческого 
ра зу ма, не  совместимых с  жизнью, жизнью 
культуры и искусства в первую очередь).

Подчеркнем: тигель общеевропейской 
культуры рубежа веков настолько органично 
вплетен в  структуру каждого портрета серии, 
что, казалось бы, отдельный образ портретной 
композиции, скажем, Игоря Стравинского (бр., 
1987, Посольский Центр Фонда «Зоря» в Пуще-
Водице), несет в себе ассоциации с плотным про-
странством модернистского окружения компо-
зитора, напоминая, в  частности, портретный 
набросок, сделанный с  него острохарактер-
ной гибко-пластичной линией гениального 
рисовальщика Пикассо. Скульптор усложняет 
задачу, не  довольствуясь иконографически-
ми подсказками, уже найденной абсолютной 
психосоматической схожестью. И  вкладывает 
во  внешнюю формулу композиции «на преде-
ле» прочувствованную глубину собственного 
понимания сложной полифактурности образа. 
В итоге композитор предстает таким, каким его 
видели современники — «музыкальным Про-
теем», мудрым старцем, обладающим даром 
предвидения, поражающим многостороннос-
тью поисков, невероятной работоспособнос-
тью в  разных стилях и  жанрах: балет, опера, 
оратории, мессы, дзаж, цирковая музыка. Вмес-

те с  тем, это портрет интеллигента, ищущего, 
с неизбывной тоской по трансцендентным цен-
ностям духа, философский смысл творчества. 
В  этой искомой интонации, отсутствующей 
в  погрудном наброске Пикассо, и  решает всю 
композицию В. Протас. 

С точки зрения истории украинского искус-
ства, особенно современного, истомившегося 
в  ожидании глубоко чувствующих культурные 
взаимосвязи художников и  ученых, серия 
Протаса знаменательна тем, что восполняет 
серьезные утраты в области исторического пор-
трета, который не только качественно сдал свои 
былые позиции, но и количественно съежился 
подобно шагреневой коже до ничтожной мало-
сти, беззастенчиво обнажая свою прогрессиру-
ющую ущербность на Всеукраинских триеналле 
скульптуры. Правда, серию можно рассматри-
вать и  в контексте европейского культурно-
художественного дискурса, тоже страдающего 
признаками болезни Альцгеймера, вследствие 
чего забываются трансцендентные императивы 
благородного жанра портрета, отягощен-
ного концептуализмом с  формальными 
выкрутасами или школьным стилистичес-
ким веризмом музейным образцам. Так сти-
раются утонченные навыки исторического 
мышления, аннигилируется многоуровневый 
диалогизм образа с духовным наследием циви-
лизации, рушится хрупкая структура «семио-
смысловой Вселенной» Ю.  Лотмана. Мысли 
и  чувства (автора, реципиента) более не  могут 
проскальзывать сквозь реальность в  подпро-
странства «негативной диалектики» и  далее, 
к абсолютной точке свернутого времени плато-
новой Идеи, что есть Бог/Истина/Идеал. Отто-
го портретный цикл 1980–1990-х гг. С.  Скотта 
(Celia Scott), демонстрируемый в  Британской 
библиотеке Лондона, с позиций высоких требо-
ваний к  пластике, при всей иконографической 
схожести, но без выхода в трансцендентное про-
странство, не достигает полноты философского 
чувствования. Портреты Т. Элиота, Л. Мис ван 
дер Рое, других деятелей культуры, стилисти-
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чески выполнены в  классицистической тради-
ции, но строгий академизм в портрете ведущего 
архитектора Баухауза воспринимается иронич-
но и  даже надуманно — в  бюсте британского 
постмодерниста Эдуарда Паолоцци. Многие 
работы похожи на  портретные реконструкции 
М. Герасимова, русского историка-антрополога, 
восстановившего по методу Ж. Кювье (по чере-
пам), в  обход диалогизма Бахтина, внешний 
облик Я.  Мудрого, И.  Грозного, Тамерлана, 
ископаемого человека. [5] 

Вот почему, размышляя о портретной серии 
Протаса в  контексте национальной культуры 
и искусства, тем радостнее констатировать, что 
традиция профессионально-высокого творче-
ства все же не  иссякла, что совершенное тех-
ническое мастерство, внутренняя культура 
и  адекватное понимание фундаментальных 
парадигм эпохи, воспринятых на уровне импе-

ративов творчества, интенций и  принципов 
жизни, — еще находят воплощение в  работах 
некоммерческих, далеких от  коммодифициро-
ванного шума новомодных Салонов, рейтингов 
«Публичных людей» и  прочей суеты культу-
риндустриального общества, утратившего спо-
собность воспринимать прекрасное, формируя 
внутренние основы своей истории и культуры. 
Поэтому так важно отличать мотивы апел-
ляций художников к  истории, тревожащим 
память гениев прошлого. Истинные намерения 
не  всегда случаются чистыми, в  большей же 
мере — меркантильными. 

Заметим, право говорить от  имени ушед-
ших вошло в  привычку европейской культуры 
с XIX ст., когда вполне вызрели модели национа-
лизмов, «пробудившихся ото сна» с ощущением 
необходимой сопричастности к  давней славе 
предков. По иронии Клио, постмодернизм (в дзе-
невской манере шока, стресса) вновь пробужда-
ет культурное сознание сообщества от дремот-
ного оцепенения линейной истории, взбодрив 
«чувства параллельности» пребывания в  еди-
ном времени, намекая на  целостность станов-
ления в «мессианском» пространстве-времени. 
Благодяря Жюлю Мишле, французскому исто-
риографу (1798–1874), автору «Истории Фран-
цузской революции», для молодой генерации 
национальных культур «молчание умерших 
перестало быть помехой для эксгумации их 
глубочайших желаний», по  едкому замечанию 
Б.  Андерсона, критиковавшего интеллигентов, 
пристрастившихся говорить от  имени пред-
ков, заручаясь их поддержкой в  своих целях 
так, что в «центре внимания всегда оказывается 
эксгумация людей и  событий, над которыми 
нависла угроза забвения» [6, стр. 215]. Миш-
ле, изучая события 1789 г., первым разрабо-
тал методику конъюнктурного мышления, дав 
жизнь новой форме коллективного сознания 
XIX ст., известную в  культурологии как «воо-
бражение нации». Но: «Поскольку у нации нет 
Творца, ее биография не может быть написана 
по-евангельски, «от прошлого к  настоящему», 

Маргарита. Памяти М. Булгакова. 2010, бр., д., латунь
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через длинную прокреативную череду рож-
дений. Единственная альтернатива — орга-
низовать ее «от настоящего к  прошлому»…» 
[6, стр. 223]. Соответственно, украинская куль-
тура, взрослевшая/вызревавшая в  общеевро-
пейском культурном тигле, не  мыслима без 
фундаментальных нарративов Европы, в  част-
ности, рубежа XIX–ХХ ст.; а вне инверсного воо-
бражения сегодня немыслимо национальное 
искусство. Генеалогия культур наций должна 
развертываться от  настоящего момента совре-
менности, опрокидываясь в прошлое — живое, 
не умершее прошлое. В то прошлое Ф. Броделя, 
в котором смерти великих личностей истории 
и  культуры позволяют современности струк-

турировать национальные автобиографии. Как 
с  пафосом уточняет Б.  Андерсон: «Из безжа-
лостно нагромождающихся кладбищ Броде-
ля биография нации, между тем, выхватывает 
— в  противовес текущему уровню смертнос-
ти — показательные суициды, трогательные 
самопожертвования, злодейские убийства, 
казни, войны и  массовые бойни. Но  для того, 
чтобы служить повествовательным целям, эти 
насильственные смерти должны вспоминать-
ся/забываться как “наши собственные”» [6, стр. 
223]. Так жизнь выдающихся людей прошлого 
образует актив культурного дискурса насто-
ящего и  нарратива культурной идентичности 
каждого представителя человечества в целом.
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Анотація. Стаття присвячена портретній серії сучасного українського скульптора Володимира 
Протаса (Київ), творчість якого розглядається у контексті культурологічної проблематики та осо-
бливостей мистецького життя історії теперішнього. Акцентується трансцендентна якість творів 
та унікальна авторська стилістика, що є наслідком «увідчування» у вільний час — специфічного 
світосприйняття митцем метафізичної цільності буття у абсолютному часі. Пояснюються особли-
вості відношення до пластики з боку апологетів культуріндустрії та небагатьох подвижників поза-
часового мистецтва, в тому числі В. Протаса. Портретний досвід киянина порівнюється з досвідом 
західноєвропейських майстрів, де підкреслюється домінанта філософського рівня творчості над 
технічно-досконалим, але поверховим слідуванням класичним традиціям у збиток глибинній гер-
меневтиці героя.

Ключові слова: вільне мистецтво, трансцендентний образ, скульптурний портрет.

Аннотация. Статья посвящена портретной серии современного украинского скульптора 
Владимира Протаса (Киев), творчество которого рассматривается в контексте культурологичес-
кой проблематики и особенностей художественной жизни настоящего момента истории. Акцент 
сделан на трансцендентной открытости работ, на уникальной авторской стилистике как методе 
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«вчувствования» в свободное время, что составляет качественную основу восприятия мира, где 
разделенность бытия на «было-есть-будет» снимается в полноте метафизического единства абсо-
лютного времени. Объясняется специфика отношения к пластике, которая разнится у апологе-
тов культуриндустрии и немногих подвижников вневременного высокого искусства, к которым 
принадлежит В. Протас. Опыт портретирования киевского скульптора сравнивается с подобным 
опытом западноевропейских мастеров, где выделяется нюанс доминанты философского уровня 
творчества над технически совершенной выразительностью, опирающейся на классицистические 
традиции, но оказывающейся поверхностной с точки зрения раскрытия идейно-образной глубины 
герменевтики героя.

Ключевые слова: искусство, трансцендентный образ, скульптурный портрет.

Summary. The article is devoted to the portrait series of the modern Ukrainian sculptor Vladimir 
Protas (Kiev), creation of which is examined in the context of culturological problematic and features of 
artistic life of present historical moment. An accent is done on the transcendent openness of works, on 
unique author stylistics as the method of « empathy» in free time, that makes quality basis of the world 
perception, where dividedness of being on «was-is-will be» is taken off in fullness of metaphysical unity 
of absolute time. The specific of attitude towards the plastic arts, which is different for the apologists of 
cultural industry and a few devotees of timeless high art, to which V. Protas belongs, is explained. Portrait 
experience of Kievan sculptor is compared to similar experience of Western European masters, where the 
nuance of domination of philosophical level of creation above technically perfect expressiveness, leaning 
on classicist traditions, but appearing perfunctory from the point of disclosure of ideas’ and image depth 
of hermeneutics of a hero, is marked out. 

Кeywords: free art, transcendent image, sculptural portrait.
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Витоки мистецтва епохи, означеної термі-
ном «постмодерн», сягають авангарду початку 
минулого століття — саме супрематисти, кон-
структивісти, дадаїсти, футуристи та інші рево-
люціоністи (якщо прихильники теорії еволюції 
звуться еволюціоністами, то ревнителі доктри-
ни революційних змін заслуговують на  власне 
найменування, а  ім’я «революціонер» нехай 
залишиться за  прибічниками насильницьких 
суспільних зламів), підвели «яскраво-чорну» 
риску під образністю. Засвідчивши алогізм 
й  абсурдність живопису, вони витворили низ-
ку тотемів, у  затишному затінку яких тво-
риться актуальне мистецтво. Перший «тотем» 
був створений Марселем Дюшаном 1913 року 
в  Нью-Йорку: він продемонстрував свій реді-
мейд «Колесо від ровера». Це  дійсно було зви-
чайнісіньке колесо, припасоване на  білому 
стільчику — зухвало спрощена алегорія ста-
тики та  динаміки, чи просто епатаж, розрахо-
ваний на  скандал. Його уславлений «Пісуар» 
з’явився лише 1917-го. Між цими утилітарни-
ми артефактами височіє радше теоретичний 
витвір Казимира Малевича, нині хрестома-
тійний «Чорний квадрат», вперше показаний 
у грудневому Петрограді 1915-го на «Останній 
футуристичній виставці картин “0,10”». Він став 
сутнісним символом людського буття ХХ сто-
ліття, своєрідним семантичним термінусом, 

з  якого розпочався відлік нового мистецтва, 
зрештою, знаком заглиблення у  порожнечу, 
у Нуль, у Ніщо, у себе. 

1914 року, тобто в  проміжку між першим 
дюшанівським реді-мейдом і  «соковитою ква-
дратною крапкою» Малевича, в  нашому рід-
ному Києві відбулась подія, яку, зважаючи 
на  топоніміку, можна було б  назвати першим 
українським об’єкто-перформансом: Василь 
Каменський, Володимир Маяковський і Давид 
Бурлюк у  міському театрі, що  колись стояв 
на місці теперішнього стадіону «Динамо», під-
вісили догори дриґом рояль. «Рояль висить 
тому, що я на ньому грати не буду» — пояснив 
Маяковський, чим викликав бурхливу реакцію 
добропорядної київської публіки… Тектонічні 
процеси в  мистецькому середовищі, зумовле-
ні епатажем Дюшана, викликали коливання 
київського культурного ґрунту, спричинивши 
перевертання не тільки рояля, а й усього пред-
метного світу — шалені, некеровані речі запо-
лонили колись спокійний світ живопису.

Авангардне мистецтво прагнуло активного 
й агресивного впливу на публіку через реальне 
перетворення дійсності, через творчу транс-
формацію середовища, проте саме за  постмо-
дерної доби презентація художньої практики 
в  публічному просторі стає інтегральною час-
тиною мистецького організму. Його візуаль-
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ним символом можна вважати реді-мейди, 
що  виступають повноцінною складовою в  усіх 
напрямках візуального мистецтва останнього 
століття — асамбляжів, інсталяцій, об’єктів, 
енвайронментів, перформансів, гепенінгів, 
акцій та інших арт-практик.

В  постмодерну епоху форма стає само-
ціллю, кінцевим продуктом, а  процес її  ство-
рення — видовищем, мистецькою акцією. 
Пред мет у  звабливо-багатозначній дефініції 
«арт-об’єкта» виконує функцію метафори, літо-
ти та гіперболи сучасного мистецького середо-
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вища, готової форми, яка набуває відповідного 
змісту залежно від переслідуваної художником 
чи куратором мети. І якщо на початку минулого 
століття Марина Цвєтаєва із властивою їй кате-
горичністю писала, що  «ніколи не  зустрічала 
порожньої форми, окрім розбитої шкаралупи 

чи небіжчика, що пролежав три дні», то сучасні 
художники у своїх арт-практиках неодноразово 
доводили протилежне — сьогодні це  повно-
цінні елементи інсталяцій, а  процес насичен-
ня їх  змістом має означення «перформанс» 
(як, наприклад, інсталяція Ростислава Котерлі-

Віктор Сидоренко. Жорна часу. 50-та Венеційська бієнале. 2003
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на «Куца казочка про білий світ», для створення 
якої використано яєчну шкаралущу, майку, кап-
ці та пір’я).

Дефініція арт-об’єкта доволі пливка. Його 
можна визначити як  конкретну форму мис-
тецтва доби постмодерну, яка в  якості тро-
па [1] використовує побутові предмети, а також 
як своєрідну метамову нашого часу, себто мову 
формальних символів, що, за виразом В. Бичко-
ва, «свідчить про якісні зміни психоментальної 
структури людини в епоху пост-культури» [2]. 

Людський дух, не  зважаючи на  безліч тра-
диційних та  модерних духовних практик, усе 
ж  не зміг позбутися залежності від тимчасо-
вих, незрілих подій та  явищ. Втративши центр 
тяжіння, а  відповідно і  внутрішню рівновагу, 
людина намагається вкинути швидкоплин-
ні факти власної реальності у  простір мисте-
цтва, робить побут, сміття, бруд, брутальність, 
банальність АРТЕ-фактом, елементом різно-
манітних арт-практик, легітимізуючи їх  актив-
ним введенням мистецьких цитат попередніх 
епох, інтенсивним використанням історичного 
матеріалу. У  такий спосіб твориться тотальна 
постмодерністська цитата — колаж, бріколаж 
(фр. bricolage — зібраний із різних шматків, під-
роблений), пастіш (від італ. pasticcio — опера, 
складена з уривків, пародія на пародію) — про-
те хоч би яких обрисів набувало «цитування», 
його головною ознакою є внутрішній дисбаланс, 
пустка там, де колись був Центр чи принаймні 
спроби його віднайти. Настає час ритуальних 
повторень і всеосяжних тавтологічних практик. 

Доглибинно усвідомивши прірву, яка від-
діляє форму від сутності, митець облишив 
зрештою надію досягнути рівноваги між ними 
й відпустив форму в самостійне плавання. Чим 
завершиться ця дивна мандрівка, передбачити 
складно. Тут царина хаосу, поле нескінченних 
можливостей — випадкових або закономір-
них, велике Ніщо, Час Зеро, перехід у  якийсь 
«інший» простір, де  працюють ірраціональні, 
незбагненні засади. Проте, на  думку деяких 
дослідників, приблизно саме з такого сум’яття 

2000 років тому й починалось християнство [3]. 
Хто зна, що вирине з теперішнього нуртування?!

Парадокс буття сучасні митці теж 
розв’язують по-своєму: оскільки минулого вже, 
а майбутнього ще не існує — є лише теперішнє, 
як  невловна грань між минулим і  майбутнім, 
тому не зовсім зрозуміло, чи цитата з минулого 
в контексті сучасного артефакту є підтверджен-
ням його, артефакту, мистецької ваги, чи навпа-
ки — минуле має вагу лише тоді, коли воно сво-
єчасно актуалізоване в постмодерній практиці. 
Минуле та майбутнє, чітко розділені в традиці-
ях предків межею теперішнього, в постмодерні 
присутні одночасно. «Одночасність», як  своє-
рідна форма буття, є вагомою прикметою мис-
тецтва нашої доби. Проте це «вічне тривання» 
вимірюється фотоспалахом і  є лише ілюзією 
перемоги над часом.

Кожна форма є носієм притаманної їй риси 
існування, кожен спосіб життя породжує відпо-
відні предметні метафори та асоціативні норми. 
Мистецькі арт-практики в  Україні не  є винят-
ком. Вони мають свої прикметні особливості, 
свою специфіку використання, свої трансформа-
ції цитат, а також власний історичний контекст. 
Щодо останнього, то  українська школа живо-
пису (в різних регіональних проявах), послідов-
никами якої є  більшість сучасних художників, 
відіграє тут роль домінанти. Інсталяції, пер-
форманси, асамбляжі, енвайронменти, створені 
першокласними митцями, несуть у  собі відби-
ток традиційної естетики — іноді поза бажан-
ням їхніх творців, на  рівні генетичного коду, 
але зазвичай абсолютно усвідомлено. У  цьому 
контексті слід згадати творчість Віктора Сидо-
ренка, Євгена Матвеєва, Анатолія Степаненка, 
Андрія Блудова — кожен у властивій лише йому, 
а тому легко впізнаваній живописній стилісти-
ці, створює свої інсталяційні проекти.

У  60-х роках минулого століття елемен-
ти «готових» речей одним із перших в  Україні 
почав використовувати у  своїх колажах Сергій 
Параджанов. Саме він справив значний вплив 
на  творчість Федора Тетянича (1942–2007) 
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— людини-арт-об’єкта, «живої інсталяції», 
легенди мистецького середовища Києва кінця 
60–90-х років, знаного як  Фрипулья. Феномен 
Фрипульї є незмірним навіть у контексті сучас-
них арт-практик, не  кажучи вже про застій-
ні 80-ті, коли він виглядав не  просто білим, 
а разюче білим круком: «…я художник, і хоч би 
що робив — малюю: навіть якщо витираю ноги 
об ганчірку» — говорив про себе митець [4]. 
Його філософсько-естетична та образна система 
«Фрипулья», що склалася у ІІ пол. 1970-х років, 
стала основою своєрідного виду мистецтва — 
«форматизму з  формату», суть якого полягає 

у  триванні до  нескінченності людського й  все-
планетарного життя. Найголовніший модуль цієї 
системи — біотехносфера розміром 2,4 м — осо-
блива капсула, що  мала слугувати збереженню 
культурно-генетичного коду людства й  працю-
вати у режимі «випромінювання та одночасного 
запису накопиченої інформації» [5].

Його перша інсталяція виникла спонтанно 
— це  був картон із  зображенням Кінця Світу, 
який Тетянич, перелякавшись намальованого 
ним, розірвав на  шматки і  висипав на  інший 
аркуш, що  виявився мапою із  зображенням 
усіх державних прапорів світу. Тож внаслідок 

Вишеславський. Брама сонця. 1988
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роботи з картиною, як з об’єктом, виникла полі-
семантична композиція «Кінець кінця Світу»: 
«Божественність в  цій купі мотлоху була при-
сутня» — зауважив сам художник [6]. 

Непересічний талант, володіння знаннями 
з  історії світового мистецтва дали можливість 
Ф. Тетяничу однаково добре себе почувати як у 
монументальному та станковому живописі, так 
й у різноманітних арт-практиках. «Вважаю усе 
своє життя одним-єдиним перформансом» — 
твердив він [7].

 На  початку 80-х Фрипулья був практично 
самотньою постаттю українського арт-про-
стору, втім, постаттю, яка дивилась у саму сут-
ність загальносвітової тенденції відмови від 
мальованої двомірності та підвищеного інтере-
су до три- і чотиримірності в мистецтві. Загаль-
не захоплення об’єктом, освоєння художником 
простору, часу та  філософії, як  пластичних 
матеріалів, прийшли пізніше — у 90-ті.

Бабак. Корови De Profundis. Мистецький Арсенал. 2009

Блудов. «Ботаніфікація»

Блудов. «Ботаніфікація»
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У  кінці 80-х починає творити свої об’єкти 
та  інсталяції Гліб Вишеславський («Яблуко», 
1983; «Брама сонця», 1988), виконує ситуа-
тивні інсталяції Оксана Чепелик («Хрести», 
«Труби», Гідропарк, Київ, 1988), створюють 
квазі-скульптури з  пап’є-маше на  виставці 
«PostAnaestesia» (Мюнхен–Лейпциг, грудень 
1992 — січень 1993) Арсен Савадов і  Георгій 
Сенченко, компонує інсталяції Павло Керестей. 
Реалізуються міжнародні проекти, зокрема такі, 
як «Ангели над Україною» в Единбурзі за учас-
тю тих же художників «нової хвилі», та  «Сте-
пи Європи» у  варшавському центрі сучасного 
мистецтва Замок Уяздовскі 1993 року, курато-
ром якого був Єжи Онух, а з художників, окрім 
вищезгаданих, взяли участь львів’яни Василь 
Бажай та  Андрій Сагайдаковський з  кімнатою 
«хаосу і  абсурду», Гліб Вишеславський з  інста-
ляцією «Всі конфесії» та одесит Василь Рябчен-
ко з інсталяцією «Гойдалки для пеньків», в якій 

були використані елементи живопису.
У  ті ж  «буремні» 90-ті в  напівзруйнова-

ному Староакадемічному корпусі Києво-
Могилянської академії, де пізніше розмістився 
Київський центр Сороса, відбулася виставка 
«Києво-Могилянська академія. Дослідження 
художнього простору» (1993) за  участю Олега 
Тістола, Олександра Харченка, Миколи Мацен-
ка і  Анатолія Степаненка, останній органічно 
пов’язав культурні середовища Львова та Києва, 
був ініціатором та  куратором проекту «Косий 
капонір» (Київ, 1992; художники Голосій, Гни-
лицький, Степаненко, Ратт, Босард, Тістол, Чіч-
кан, Соловйов, Керестей, Мамсиков, Маценко). 
У  обох проектах «розроблялась надзвичай-
но перспективна, але й  досі належним чином 
не  осмислена творча концепція суб’єктивного 
дослідження простору, її  мета — художній 
аналіз того перехрещення історичних, міфо-
логічних, ідеологічних, побутових, естетичних 

Віктор Сидоренко. Проект Аутентифікація у галереї TAISS. Франція. Париж, 2008
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та  інших нашарувань, що  й утворюють своє-
рідність вітчизняного культурного контексту» 
[8]. Львів’яни Ігор Подольчак та Ігор Дюрич, які 
у середині 90-х створюють групу «Фонд Мазо-
ха», виступають із іронічно-політичними інста-
ляціями («Мавзолей для президента», 1994) 
й чи не першими в Україні починають працю-
вати з відео. 

У  цей же період 1991–92 років у  Львові 
один за одним відбуваються два арт-фестивалі 
«ВиВиХ». Їхніми ідейними натхненника-
ми та  організаторами стали Влодко Кауфман 
та  Юрко Кох, яких тоді сприймали як  єдине 
ціле, артикулюючи через дефіс: «Кох-Кауфман», 
а  також поетичне угрупування «Бу-Ба-Бу». 
У рамках фестивалів відбулася ціла низка пер-

формансів, гепененгів та  виставок-інсталяцій, 
де  багатозначність арт-об’єкта обмежува-
ла лише фантазійна спроможність тандему 
художник–глядач.

У  середині 90-х в  царину «арт-практик» 
приходять Олександр Ройтбурд, Анатолій 
Федірко, Ганна Сидоренко, Сергій Якунін, 
стають знаковими такі проекти, як  «Barbaros. 
Нове варварське бачення» (1995, ЦБХ), вистав-
ляється епатажна інсталяція Сенченка, Сава-
дова та Харченка «Бар-бар-ост». Варто згадати 
кураторський проект Валерія Сахарука «Київ-
ська художня зустріч», який відбувся у  грудні 
1995-го в  Українському домі за  участі провід-
них польських та російських художників, про-
те був скандально закритий через кілька годин 

Ростислав Котерлін. Куца казочка

Оксана Чепелик. ХРЕСТИ. Site-specific інсталяція. 1988
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після відкриття, що  теж стало своєрідним 
«гепенінгом». Саме для цього задуму Тістолом 
і Маценком було створено грандіозну інсталя-
цію «Проект грошей». 

Кінець 90-х позначився виставками «Пар-
никовий афект» (1997, Центр Сороса) — на якій 
наче відтворювалась ситуація природної ката-
строфи, пов’язаної з  глобальним потеплін-
ням, при цьому виводились прямі асоціації 
на замкнутий, «оранжерейний» характер укра-
їнського культурного простору [9]. У  середи-
ні 90-х з’являється фешн-кімната Іллі Чічкана 
з його авторським одягом, а в межах виставки 
«Інтермедіа» — фотоверсія інсталяції «Спля-
чі принци України», елементи якої було пока-
зано під час проекту «Алхімічна капітуля-

ція» (1995, корабель «Гетьман Сагайдачний», 
Севастополь). Людські ембріони з  певними 
фізичними вадами, прикрашені біжутерією 
(усвідомлений кіч), за задумом автора, мали би 
символізувати мутагенні процеси, які відбува-
ються в суспільстві.

У  так звані «нульові» здійснюється новий 
виток у творчості — низка талановитих, визна-
них майстрів, носіїв традицій регіональних 
живописних шкіл України (Київ, Львів, Харків) 
починають активні арт-практики, які вже отри-
мують свою наукову диференціацію (за Глібом 
Вишеславським): «монтаж речей за  семантич-
ними ознаками — концептуальні, та  монтаж 
речей за асоціаціями — чуттєво інтуїтивні тво-
ри» [10]. У  другій половині 90-х в  царину арт-

Федiр Тетянич. Він. дошка, олія. Інсталяція. С. Гінці. 80-ті

Федiр Тетянич. Кефірна жінка 

Iнсталяція із відходних матеріалів. 80-ті
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Валіза Фрипульї. 70-ті

Степаненко. Проект «Там на землі»
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практик приходять Андрій Блудов, Олександр 
та Тамара Бабаки, Петро Бевза, Олексій Литви-
ненко, Микола Журавель та  інші. Засадничою 
рисою творчості цих митців є  використання 
елементів ленд-арту, а часто його домінування, 
в  контексті архетипно-хтонічної української 
культури, та глибинно чуттєва інтуїтивність.

В  останнє десятиліття з’явилось чима-
ло складних у  технічному виконанні, про-
те концептуально та  структурно вивершених 
мистецьких творів, які гідно представляють 
Україну в міжнародному арт-просторі. «Аутен-
тификація» Віктора Сидоренка (2008 р., гале-
рея «Taiss», Париж) є  логічним продовженням 
його проекту «Жорна часу», що 2003 року пред-
ставляв Україну на  50-ій Венеційській Бієнале 
і був названий серед п’ятірки найкращих. Якщо 
суть першого — час у всіх його проявах і філо-
софських концепціях, то  другий присвячено 

пошуку та  обстоюванню власної ідентичності, 
що неможливі без відчуття твердого ґрунту тра-
диційної культури — ідея, яка пронизує струк-
туру творів художника на всіх рівнях.

Арт-об’єкти руйнують кордони між мис-
тецтвом та  навколишньою дійсністю, інтен-
сивно залучаючи до  дії соціум. Перемішуван-
ня різних пластів образотворчого мистецтва, 
розпачливо граційне жонглювання усіма 
цінностями культури, що  іноді нагадує одіоз-
ну приказку про слона і  порцеляну, призвело 
до  порушення звичних семантичних ходів, 
образних і ритмічних зв’язок. І вочевидь, про-
цеси, що  відбуваються сьогодні в  сучасному 
мистецтві, перефразовуючи Мераба Мамар-
дашвілі, — «це процеси в царині виробництва 
засобів виробництва нової образності, експе-
рименти щодо можливостей способів візуаль-
ного вираження».

Степаненко. Проект «Там на землі». Фрагмент
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Анотація. У статті йдеться про витоки та сучасний стан образотворчого мистецтва в Україні. 
Його візуальним символом можна вважати реді-мейди, що виступають повноцінною складовою 
асамбляжів, інсталяцій, об’єктів, енвайронментів, перформансів, гепенінгів, акцій та інших акту-
альних арт-практик. 

Предмет у багатозначній дефініції «арт-об’єкта» виконує функцію метафори сучасного мис-
тецького середовища, готової форми, яка набуває змісту відповідно до мети, поставленої худож-
ником чи куратором. Процеси, що відбуваються сьогодні в сучасному мистецтві — це процеси 
в  царині «виробництва засобів виробництва нової образності», експерименти щодо перспектив 
розвитку прийомів візуального вираження.

Ключові слова: візуальний символ, реді-мейди, асамбляж, інсталяція, перформанс, гепенінг, 
арт-практики.

Summary. The article deals with the sources and current state of contemporary art in Ukraine. Ready-
mades, that are full value components in assemblages, installations, objects, environments, performances, 
happenings, actions and another actual art-practices, can be considered as a visual symbol of contempo-
rary art. 

Thing in polysemantic definition of «art-object» works like a metaphor of the present-day art envi-
ronment, it’s a finished form, which takes the matter depending on artist’s or curator’s aim. The pro-
cesses, which take place in contemporary art today — there are the processes in the sphere of «production 
of means of production of new imagery», experiments as to possibilities of means of visual expression.

Кeywords: visual symbol, ready-mades, assemblage, installation, performance, happening, art-practice.
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Існує думка, що концептуалізм оминув укра-
їнське мистецтво, яке через свою консерватив-
ність загалом розвивалося у традиційних вимі-
рах живопису, графіки, скульптури. І  справді, 
як  один з  найбільш впливових світових худож-
ніх напрямків другої половини ХХ  століття, 
що  сприяв переосмисленню головних мистець-
ких категорій — «художнього твору», «діяльнос-
ті художника», «художнього сприйняття» та ін., 
він не  став тут помітним явищем, як  це відбу-
лося, зокрема, в  Росії, чий «московський кон-
цептуалізм» 1960–1980-х зайняв важливе місце 
не тільки на вітчизняній, а й на світовій худож-
ній сцені, висунув свою версію цієї моделі мис-
тецтва. Однак, якщо уважно аналізувати нові 
творчі практики, що почали з’являтися в Украї-
ні з  кінця 1950-х, присутність «концептуальної 
складової» стає очевидною. І  хоча більшість 
вітчизняних художників, що працювали в цьому 
напрямку, свого часу так чи інакше інтегрували-
ся в московське творче середовище, саме в ньо-
му знаходячи для себе близькі інтенції, «україн-
ська присутність» не тільки додала до них нових 
змістів, а й актуалізувала в художньому просторі 
інші аспекти мистецького досвіду. Проте сьогод-
ні важливо розглянути «пунктир концептуаліз-
му» саме в українській перспективі, що суттєво 
доповнює загальну картину вітчизняного худож-
нього поступу, розставляє в ньому нові акценти.

Варто зазначити, що радянський концептуа-
лізм, порівняно із західним, мав не тільки свою 
відмінну ґенезу, а  й виростав з  іншого, проти-
лежного культурно-суспільного контексту, 
що,  безперечно, обумовило його своєрідність. 
Отже, якщо на  Заході концептуалізм значною 
мірою виявився реакцією на «суспільство спо-
живання», що саме у 1960-ті набувало обширів 
масової культури, формувався в полеміці з поп-
артом, який «легітимізував» суцільну естетиза-
цію творчості, що призвело до «інфляції краси», 
виступав проти засилля предметів та  диктату 
ринку, акцентував у творчості перш за все інте-
лектуальну складову, де  «мистецтво — сила 
ідеї, а  не матеріалу» (Дж. Кошут), то  ситуація 
в  Радянському Союзі була зовсім іншою. Краї-
на потерпала саме від постійної нестачі товарів, 
бідності, низького побутового рівня, де  «пере-
виробництво» відбувалося лише у сфері ідеоло-
гічних текстів, призводячи до  їхньої змістової 
інфляції. Звідси — принципова трансформація 
поняття тексту, що  «вже не  несе в  собі репре-
зентації, тобто уявлення про щось дійсно існу-
юче, а  є носієм пустої інформації, оболонкою, 
не  придатною для використання, або точніше: 
оболонкою чогось, що  вже не  придатне для 
використання… Профанація тексту досягла 
тої стадії, на  якій втрачений вже будь-який 
зміст» [1]. Таким чином, самі поняття «тексту» 

ГАлИНА СКляРеНКО

«Пунктир концептуалізму»  
До картини українського мистецтва 

другої половини ХХ сторіччя 
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в  західній та  радянській культурі поставали 
майже протилежними: як  ознака інтелекту-
альності, приналежності до вищих шарів твор-
чості в одному випадку та як сфера суспільної 
маніпуляції та  зовнішньо-декоративна обо-
лонка реалій життя в  іншому. Протилежними 
були і умови самореалізації: адже вітчизняний 
концептуалізм складався в царині неофіційної 
культури, спричинений розумінням штучності 
та відірваності від дійсності панівної соцреаліс-
тичної доктрини, став виразом індивідуального 
духовно-художнього спротиву, а це у свою чер-
гу позначилось на суто зовнішньо-формальних 
прикметах — певній камерності, мовній «роз-
митості». Відмінними були і  самі інтенції, 
де, в протилежність Заходу, зацікавлення визна-
чала «не проблематика чіткої наукової дефініції 
якогось предмету і не визначення самого мисте-
цтва, як, скажімо, у Джозефа Кошута, а багато-
маніття соціальних, ідеологічних, міфологічних 
та інших прочитань художнього твору» [2]. Ува-
га вітчизняних концептуалістів була звернена 
переважно саме на  своєрідність радянського 
суспільно-культурного контексту, на  особли-
вість його змістів та значень, на ті контроверсії 
означувального та  означаючого, що  й утворю-
вали тут парадоксальність побутового, ідеоло-
гічного і культурного простору. Однак спільним 
як для західного, так і для вітчизняного концеп-
туалізму залишалася критика мистецтва, прав-
да, у першому випадку вона мала, так би мови-
ти, онтологічний характер — аналізувала самі 
засади мистецтва, переходячи від його морфо-
логії до функції, від явища — до концепції (теза 
Дж. Кошута — «Бути художником сьогодні озна-
чає ставити питання про природу мистецтва»), 
у вітчизняній же версії критиці підлягали перш 
за все виміри радянського мистецтва, несподі-
вано актуалізуючи в  ньому «забутий» досвід 
авангарду початку ХХ століття. Можливо, саме 
ця «авангардна складова», а  точніше — поле-
міка з  авангардом і  визначила його своєрідне 
образно-змістове забарвлення. Однак ця теза 
не універсальна. Адже особливістю вітчизняної 

культурної ситуації, що позначилася на худож-
ньому поступі другої половини ХХ століття, 
було складне і  важке «пригадування», а  точні-
ше — пошук власного минулого і в той же час — 
своєрідна інтерпретація «невідомого західного 
сучасного». Вітчизняним митцям випало «не 
знати своїх предтеч», а  тому паралелі їхнього 
мистецтва з авангардним були не тільки «про-
грамними», а й виникали спонтанно.

В  цьому плані особливої уваги заслуговує 
творчість харківського художника Вагріча Бах-
чаняна (1938–2009), що  досі залишається май-
же невідомим в  Україні. Однак він не  тільки 
розширює «часові та географічні межі» вітчиз-
няного концептуалізму (перші концептуальні 
твори художника були зроблені в Харкові у кін-
ці 1950-х), не  тільки репрезентує його особли-
ві риси, а  й значною мірою унаочнює зв’язок 
з  авангардом, по-своєму, в  інших суспільно-
історичних умовах творчо переосмислюючи 
його набутки. Тим більше, що  чи не  найваж-
ливішою подією у  його творчому житті стала 
зустріч з Василем Єрмиловим, в художній сту-
дії під керівництвом якого він навчався у 1957 
році. В  цей перший харківський період свого 
життя, що  тривав до  середини 1960-х (з пере-
рвою на  службу в  армії у  1959–1961 роках), 
по суті склалася його своєрідна творчість. Тут 
же, в студії декоративного мистецтва, виклада-
ли тоді Борис Косарєв та  Олексій Щеглов, чиї 
особистості та ставлення до мистецтва глибоко 
вплинули на Бахчаняна. 

Його рання роботи — колажі, малюнки — 
вільні за  сюжетами та  композиціями, далекі 
від прямої описовості, такі, що  привертали 
авторською фантазією та  відчуттям «дивності 
світу». Потім — абстракції, звернення до яких 
на  той час в  радянському мистецтві виступа-
ло чи не  найрадикальнішим виявом творчої 
свободи. Тоді ж  були започатковані і  перші 
акції, зокрема на заводі «Поршень», де він пра-
цював художником-оформлювачем. На  одну 
з  них його надихнула відкрита через журнали 
творчість Д. Поллока: під наглядом Бахчаняна 
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робітники заводу поливали підлогу порожньо-
го приміщення фарбою з пробитих відер, утво-
рюючи абстрактне панно. Невдовзі відбувся 
«товариський суд», що  звільнив його з  роботи 
за  «пропаганду буржуазного мистецтва» (при-
водом стала також стінгазета, оформлена кола-
жами)… До  1963 року належить його перша 
авторська книга «100 однофамильцев Солжени-
цина» — з обгорточного паперу, де були зібрані 
100 портретів різних людей з  однаковим пріз-
вищем, які доповнювалися колажами, текста-
ми, малюнками…. У  1964-му — розмальовані 
обличчя партійних вождів — Хрущова і Бреж-
нєва, перенесені на старі документи, що на той 
час було не  тільки соціально актуальним, а  й 
ризикованим… У  1965 році В.  Бахчанян брав 
участь у виставці неофіційного мистецтва хар-
ківських художників на  вул. Сумській. Однак 
далі в  Харкові залишатися було неможливо: 
художник не мав роботи, перебував під постій-
ним наглядом влади як «ідеологічно неблагона-
дійний». У середині 1960-х Бахчанян переїздить 
до  Москви, де  активно працює в  «Литератур-
ной газете», — його малюнки та  каламбури 
прикрашали останню, сатиричну сторінку, 
якою зачитувалася вся країна (саме Бахчаняну 
належить відомий афоризм «Мы рождены, чтоб 
Кафку сделать былью», який чи не найповніше 
висловив гротесковість радянської системи), 
у  1972 за  свої тексти та  малюнки він отримує 
премію «Золотой теленок», а  також співпра-
цює з  журналами «Знание — сила», «Химия 
и  жизнь», «Веселые картинки», що  були і  про-
фесійною школою і  місцем «працевлаштуван-
ня» більшості андерграундних митців. У  1968, 
1969 роках його персональні виставки проходи-
ли у  московському молодіжному кафе «Синяя 
птица». Але і  тут «безквартир’я» та  поступо-
ві зміни у  суспільному кліматі країни, яка від 
лібералізму «відлиги» все більше занурювалася 
у  безперспективність «застою», підштовхнули 
художника знову змінити своє життя. У 1974-му 
він емігрував у  США. У  2008 році в  Москві 
відбулася велика ретроспективна виставка 

В. Бахчаняна, де були представлені його робо-
ти вітчизняного і  «американського» періодів. 
Вона засвідчила різноманіття та особливу ціліс-
ність його творчості, головні риси, спрямуван-
ня, формально-змістові прийоми якої склалися 
ще  у Харкові, пізніше не  стільки змінюючись, 
скільки розвиваючись, доповнюючись новими 
темами та сюжетами.

Невипадково у  своїх численних інтерв’ю 
В. Бахчанян завжди згадував про той величез-
ний вплив, який справив на нього Василь Дми-
трович Єрмилов [3]. Це  були не  тільки уроки 
малювання у  студії, а  й особисте спілкування, 
довгі розмови, в  яких «останній радянський 
авангардист» розповідав молодому художни-
ку про О.  Кручоних, В.  Хлєбнікова, показу-
вав листи Д.  Бурлюка (дружина В.  Бахчаняна 
перекладала їх  з англійської для Єрмилова) — 
справжні «художні об’єкти», написані різними 
кольорами, де рядки слів утворювали на папе-
рі примхливі композиції… Чи не  під впливом 
Єрмилова, а  разом і  вітчизняного авангарду 
початку століття, мистецтво Бахчаняна вибу-
довувалося як  творчість «художника слова» 
— у тісній взаємодії слова і зображення, літера-
тури і мистецтва. Варто згадати в цьому зв’язку 
текстові об’єкти В.  Єрмилова 1920-х («Горки», 
1924, «Маркс-Ленин», «Про Ленина», «Ленин». 
«Железная дата», 1925), які можна розгляда-
ти як  прото-концептуальні, що  переводили 
текст у  зоровий образ. Або «авторські книги» 
вітчизняних футуристів, де  тексти із  виразни-
ми шрифтами самі ставали певними зображен-
нями, доповнюючи малюнки і продовжуючи їх. 
Однак на відміну від митців авангарду, що ство-
рювали нову поетику, естетику та мову мисте-
цтва, художники кінця 1950-х — початку 1960-х, 
яким випало жити у «країні здійсненої утопії», 
розглядали радянську культуру як  особливу 
знакову систему, що була побудована на тоталь-
ній маніпуляції та  неспівпадіннях «ідеї 
та  реальності». Замість «конструкцій» аван-
гарду їх  привертала «деконструкція» радян-
ської культури, що через іронічні співставлення 
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образів, знаків, кліше та стереотипів не тільки 
розкривала свої змісти, а й надавала можливос-
ті виходу в інший простір. В цьому плані можна 
порівняти тему «Пікассо в  радянській культу-
рі» у Єрмилова і Бахчаняна. На початку 1960-х 
В.  Єрмилов, як  відомо, працював над проек-
том «Пам’ятника Пікассо», що був представле-
ний на його персональних виставках у Харкові 
у 1963 та 1968 роках. В ньому знаходили продо-
вження ідеї конструктивізму, а разом з тим — те 
«повернення до  1920-х», яке стало прикметою 
епохи «відлиги» в СРСР. Адже у 1960-ті, після 
виставок Пікассо у Москві, експонування його 
творів у Ермітажі та Музеї образотворчого мис-
тецтва ім. О. С. Пушкіна, «великий Пабло» стає 
чи не  найбільш популярним у  СРСР художни-
ком, уособлюючи «сучасність» та  ту свободу 
в  культурі, якої так прагнули радянські митці. 
Безперечно, цей проект Єрмилова Бахчанян 
не  тільки бачив, а  й обговорював з  його авто-
ром. Пізніше тема «Picasso — СССР» окреслила 
великий цикл його творів (1984–2005), де, поле-
мізуючи з  Єрмиловим, В.  Бахчанян у  свій іро-
нічний, замішаний на  парадоксах спосіб, спів-
ставляв, інтерпретував, порівнював радянську 
та  модерністську символіки, що, як  очевидно, 
могли «порозумітися» лише у  просторі гро-
теску. Поєднання фрагментів з картин Пікассо 
і  радянських символів та  зображень пошире-
ної радянської художньої продукції постає тут 
не  лише у  своїй естетико-змістовій опозицій-
ності, а й як версія «двох проектів модерну» — 
радянського та західного. 

Народжена в  царині «сміхової культури 
радянського часу», що  виступала чи не  най-
потужнішою опозицією офіційній ідеоло-
гії, творчість В.  Бахчаняна, як  підкреслював 
Л.  Рубінштейн, «поєднувала непоєднуване», «і 
завжди виникав третій, надзвичайно гострий 
і  переконливий зміст» [4]. Його тексти цілком 
за  футуристичною традицією існують на  межі 
«читання» та  уважного розглядання, несуть 
у  собі не  тільки суто літературний, а  й візу-
альний зміст. А  гумористичний ефект вини-

кає перш за  все через те, що  в межах одного 
і того ж твору мистецтва співставляються цита-
ти з різних, протилежних одне одному художніх 
стилів, так що кожна з цих цитат відчуває себе 
«незручно» в присутності іншої, що й викликає 
сміх глядача. Слово і  зображення виступають 
тут як  елементи ідеологічного коду, «руйну-
вання» якого відбувається за рахунок несподі-
ваності, парадоксу, гумору. В розмові з В. Тупі-
циним Бахчанян окреслив головні засади свого 
мистецтва як постійне прагнення «ставити під 
сумнів», «змінити ставлення до  об’єкту», що  в 
іншому контексті набувало нового змісту [5]. 
Так унаочнюється зв’язок з дадаїзмом, де зміни 
контексту, як  відомо, становили один з  голов-
них принципів «репрезентації об’єкту». В цьо-
му плані варто підкреслити присутність в його 
мистецтві «української теми», що унаочнюєть-
ся у відомому тексті «Харьков» (1970-ті), циклі 
«Сорочинская ярмарка» (2003) та ін.

Чи не  в продовження футуристичної тра-
диції В. Бахчанян став художником авторської 
книги, де  поєднувалися слово та  зображення. 
Проте в  умовах неофіційної культури, тобто 
без можливості експонування своїх робіт, саме 
авторська книга відкривала «простір для само-
виявлення», а  тому, як  говорив художник, він 
віддавав перевагу «концептуальному книго-
виданню перед виставковим ажіотажем» [6]. 
Так самвидав радянського часу «перекидав 
місток» до традицій «авторської книги» почат-
ку ХХ століття, яка і  тоді, в  інших історико-
суспільних умовах, відкривала можливості для 
вільної творчої гри, самостійного висловлюван-
ня, образного колажування. Книга «Мух уйма» 
(1973) складається з текстів, малюнків, колажів. 
Візуальні каламбури через зовнішню анекдотич-
ність відкривають широкий простір асоціацій, 
в основі яких — порушення зв’язків, розкладан-
ня звичного на складові, а через це — унаочнен-
ня його структури. В  цьому плані, по-своєму 
аналізуючи радянські культурно-ідеологічні 
стереотипи, В.  Бахчанян виявився предтечею 
соц-арту, адже, як  і в  соц-арті, головним для 
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нього став «принцип порушення, демонтажу, 
ерозії змістових кордонів» [7]. Одним з перших 
в радянському мистецтві він використав у своїх 
творах «ідеологічне сміття»: гасла, газетні тек-
сти, наочну агітацію, плакати та ін., продовжу-
ючи авангардистську ідею знищення кордонів 
між ідеологією і побутом, мистецтвом і повсяк-
денням. Але одночасно «Бахчанян — зразковий 
постмодерніст, який застосував весь спектр 
прийомів, тропів і  механізмів (деструкція, 
колаж як  цитата та  ін.) задовго до  того, як  він 
перетворився на  пересічний матеріал нашого 
нового мистецтва» [8]. У його творах знаходила 
вияв та «вільна суб’єктивність», що й поставала 
головною опозицією радянському тоталітариз-
му. Його мистецтво акумулювало ціле гроно 
спрямувань, художніх прийомів — від дадаїзму, 
вітчизняного футуризму до поп-арту та концеп-
туалізму, які складно перехрещувалися у  його 
парадоксальній образності. Творчість В.  Бах-
чаняна — частина того потужного шару неофі-
ційного радянського мистецтва, об’єднуючою 
силою якого «виступала не  пластична спіль-
ність, а  принцип, тип ставлення до  дійсності, 
до  світової культури, що  передбачає будь-яке 
звільнення від ідеологічних догм і  соціальних 
умовностей, включення до  єдиної “всесвітньої 
гри”, що знімає численні та стійкі табу» [9].

1965 року в Харкові розпочинається творча 
біографія одного з найзначніших концептуаль-
них фотохудожників Бориса Михайлова. З Бах-
чаняном вони були незнайомі, однак у  їхній 
творчості є багато спільного.

Це  не тільки формальні прийоми — поєд-
нання різних зображень (в даному випадку 
— фотографій) та тексту, їх накладання та змі-
щення, колажування та  ін. А  перш за  все — 
інтенції, де мистецтво постає як «вільна реак-
ція на  невільні обставини» (А.  Г. Раппопорт), 
а  іронія — як  опозиційна категорія, що  про-
тистоїть гіпертрофованій серйозності офіці-
озу, нечутливого до  комізму та  абсурдності 
породжених ним ситуацій. У  своїх роботах, 
починаючи з  середини 1960-х, Б.  Михайлов 

зафіксував виразний зріз радянської епо-
хи другої половини ХХ століття, часу криз 
та  зламів, гострої невідповідності проекту 
соціальної утопії та  її реалій. Його мистецтво 
органічно входить до  проблематики незалеж-
ної культури радянського часу, з  її відчуттям 
«змістового колапсу, смішної та  страхітли-
вої переплутаності реального та  нереального, 
доброго та  злого, природи та  культури, “ліво-
го” та  “правого”» [10]. Розпочавши свою твор-
чість в царині «аматорського фото», художник 
зосередив свою увагу на образах радянського 
повсякдення, знятого підкреслено просто, 
без офіційної парадної репрезентативності 
та  одночасно — без жорсткої викривальної 
репортажності. Його фотографії, перш за  все, 
— художнє висловлювання, надзвичайно чут-
ливе до  мистецької проблематики, яка саме 
у  концептуалізмі переосмислювала традицій-
ні виміри «краси», «правдивості», «докумен-
тальності». Звідси — особлива магія «сірого 
кольору», що  виступав певною метафорою 
періоду радянського «безчасся», неможливість 
робити «красиві знимки», що  так чи інакше 
пов’язувалися з  облудністю офіційної естети-
ки. У  своїх інтерв’ю Б.  Михайлов наголошує: 
«Мій виграш по  відношенню до  інших фото-
графів був не в тім, що я вмію фотографувати, 
а в тім, що знімав цілком природні, цілком три-
віальні речі, звичні. І ось це уважне ставлення, 
хворобливе ставлення, виявилося важливим» 
[11]. «Невміле аматорське фотографування», 
акцент на  неправильності, «випадковості», 
«некрасивості» ставав ознакою правдивос-
ті, виходом в  реальність. А  одночасно засто-
сований художником принцип «знімати так, 
аби фотографія, не  встигнувши народитися, 
зразу ж  ставала ніби старою, ніби вже знайо-
мою, ніби вже баченою» [12], надавав знімкам 
«документальної історичності», «справжнос-
ті», підтвердженої часом. Так складалася «інша 
радянська фотографія», чия опозиційність 
проходила не тільки через естетику, а й через 
самі «сюжети». Зокрема такою татуйованою 
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темою в офіційному мистецтві була, як відомо, 
оголена фігура, що у фотографіях Б. Михайло-
ва своєрідно поєднувала соціальне та еротич-
не. Як пише Т. Павлова: «…зображення оголе-
ного тіла було мовою політичного протесту. 
Михайлівські “накладання” (слайд + слайд) 
тих років, в котрих акти складались з соціаль-
ним фото, — були вже роботою з цією норма-
тивною забороною» [13]. Цикли його фотогра-
фій — «Приватна серія» (кінець 1960-х), «Сюзі 
та інші» (1960-ті — кінець 1970), «Накладання» 
(1960–1970-ті), «Люрики»(1971–1985), «Черво-
на серія» (1968–1975), «Соц-арт» (1975–1986), 
«Танець» (1978), «У землі» (1982), «У сутінках», 
«Соляні озера» (1986) не  тільки по-своєму 
досліджують феномен «радянського», а й фік-
сують його ерозію, як  зокрема в  серії «Сюзі 
та  інші», що  відбила перехід від вітальності 
1960-х до  депресивності 1970-х. Невипадко-
во З.  Абдулаєва, порівнюючи фото Б.  Михай-
лова з  фільмами Ульріха Зайдля, знаходить 
в  них «реакцію на  тоталітарний культ юності 
і довершеної краси», особистий погляд на жит-
тя, де об’єктивна відстороненість поєднується 
з співчуттям і солідарністю, новим реалізмом, 
гострою соціальністю і  особливою поетикою. 
«Михайлов, що  пережив вплив аматорської 
фотографії і  відчуваючий “еротизм недовер-
шеного” (Б. Гройс), творить свою естетику, яка 
фіксує розпад краси…» [14]. Однак Михайлов 
по-своєму інтерпретує й  іншу радянську про-
блему — зникнення приватності, намагання 
занурити життя у спільний комунальний про-
стір. Ця тема, як  відомо, була однією з  голо-
вних у  московських концептуалістів. Проте 
якщо, наприклад, у  І.  Кабакова її  уособлюва-
ла «комунальна квартира», то у Б. Михайлова 
вона розгортається через образи бездомності 
(так і не вирішеного радянського «квартирно-
го питання»), людської неприкаяності, де саме 
публічні місця — вулиці, подвір’я, пляжі, танц-
майданчики постають місцем «усамітнення». 
Не  випадково для своїх фотографій він часто 
обирає горизонтальні формати (цикл «У землі»), 

підкреслюючи розімкненість життєвого просто-
ру, загубленість людини в ньому.

У  фотоциклах Б.  Михайлова дослідники 
відзначають своєрідну полеміку з  радянською 
фотографією 1920-х, де гострота ракурсів замі-
нюється на  підкреслену простоту, «цінність 
нецінного», а  з іншого боку — своєрідне про-
довження традицій «критичного реалізму», 
що, як і у передвижників, актуалізує соціальну 
спрямованість творів, співчуття до  скривдже-
них, при цьому наче ігноруючи суто формально-
художні проблеми [15]. Сам же художник часто 
говорить про «станкове» ставлення до  своїх 
творів: «Я намагаюся використовувати фото-
графію як медіа. Точніше не як медіа, а як кар-
тину», текст виступає як  «підпорка» для кар-
тинки, а  картинка являється частиною тексту, 
утворюючи між собою нове значення [16]. Неви-
падково його фотографії щільно наповнені суто 
літературними алюзіями, викликаючи в пам’яті 
образи Гоголя, Чехова, Зощенка, Булгакова…

Виняткове місце серед його робіт нале-
жить «Незакінченій дисертації» (1981–1985), 
де  унаочнюється концептуалізм художника. 
Видана окремою книгою, вона в  останні роки 
стала об’єктом широких культурологічних 
досліджень, являючи образно глибокий «зріз» 
епохи застою з  її психологічними настроями, 
переживаннями, відчуттями. Основою твору 
прислужилися аркуші чужої незакінченої дис-
ертації, що виступають тут певною метафорою 
надій, які не  справдилися, даремних нама-
гань, безперспективності зусиль… На кожному 
аркуші серед начерків наукового тексту розмі-
щені один-два аматорських чорно-білих фото 
та уривки записів самого художника. Тести роз-
кидані по аркушах, їх часто важко читати, вони 
не  доповнюють зображення, а  скоріше вступа-
ють з  ними у  діалог. Створюється своєрідний 
палімпсест, багатоголосся художнього просто-
ру, змістовно насиченого, але ніби візуально 
невиразного, де, як підкреслює художник, «сіре 
і нудне стало важливим елементом, являючись 
частиною тієї дійсності, яку було потрібно пере-
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дати. Естетика тут концептуальна» [17]. Однак 
у  взаємодії фото та  текстів, у  їхніх неспівпа-
діннях та доповненнях існує і особлива поезія 
недосказанності, мінливості, як, наприклад, 
на  сторінці 118, де  на фотографії зображений 
безлюдний зимовий пейзаж, а  поряд з  ним 
рядки: «І хочеться знайти… і  хочеться знайти 
таке розташування речей, аби воно призвело 
до нового порозуміння. А може, нове розуміння 
і розташує ВСЕ»… 

Пізніше, на початку 1990-х у складі «Групи 
швидкого реагування» (С. Братков, В. Михай-
лова, С.  Солонський) Б.  Михайлов став авто-
ром найбільш суспільно-актуальних концеп-
туальних проектів та акцій: «Ящик для трьох 
літер» (1994, у  програмі проекту «Алхімічна 
капітуляція» на  борту військового корабля 
«Славутич» в  Севастополі), що  через літери 
кирилиці, якими відрізняють український 
і російський алфавіт, привертав увагу до мов-
них проблем в Україні, та «Якби я був німцем» 
(1994), в  якому чи не  вперше у  вітчизняному 
мистецтві через трагічний досвід Другої сві-
тової війни поставало болюче питання «наці-
онального виправдання», національних відно-
син та національних травм… 

Однак прояви концептуалізму не  вичерпу-
валися в  Україні лише соціально-критичними 
аспектами. Не менш важливим було розширен-
ня самих кордонів мистецтва та  уявлень про 
нього, а разом з тим — розуміння того, що мис-
тецтво може бути естетичним досвідом, струк-
турованим за допомогою зусиль самого худож-
ника. Звідси інтерес до акційних форм, в яких 
художник поставав «матеріалом», «об’єктом», 
«персонажем» власного твору, а поряд з цим — 
формування власного художнього середовища, 
що акумулювало в собі авторські ідеї.

В  цьому плані одним з  найбільш своєрід-
них явищ постає творча діяльність київського 
художника Федора Тетянича (1942–2007), в якій 
поєдналися різні мистецькі практики — акції, 
інсталяції, живопис, малювання, авторські тек-
сти, різноманітні об’єкти та  ін. Однак і  тут чи 

не  головною виявилася своєрідна «реаніма-
ція» авангардистської міфології, спрямованої 
на  активну участь мистецтва в  житті, худож-
нє переосмислення простору. Можливо, саме 
в творчості Ф. Тетянича авангардистські утопії 
знайшли своє продовження, підкріплені роман-
тизацією науково-технічного прогресу, харак-
терного для культурної свідомості 1960-х, в той 
же час позначені відчуттям особистої драми 
художника і людини, чиї ідеї та пропозиції були 
далекими і  від офіційних вимог і  від реальної 
ситуації в суспільстві, не знаходячи необхідної 
підтримки та розуміння.

Отже, про художника. Народився у  селі 
Княжичі під Києвом. У  1961–1966 навчався 
у  Київському художньому інституті, спочатку 
на  живописному факультеті у  В.  А. Чеканюка, 
потім — на  художньо-педагогічному. У  1973 
став членом Спілки художників. Після закін-
чення інституту працював у Київському комбі-
наті монументально-декоративного мистецтва 
як  художник-монументаліст. У  1970-ті роки 
йому вдалося зробити в  архітектурі, зокрема 
в Києві, досить багато: мозаїчні панно у вести-
бюлі заводу художнього скла (1974), на  фаса-
ді корпусу радіоелектроніки політехнічного 
інституту (1977), «Квітучі сади» на  стіні тор-
говельного центру у  Дарниці (1976), великі 
композиції з  металу на  зупинках швидкісного 
трамваю (1970), розписи у  районній бібліоте-
ці ім.  О.  М. Бойченка на  Русанівці (початок 
1980-х), а  також оформлення готелю «Росія» 
у Смоленську (1980). Частина з них не зберегла-
ся, інші існують і  сьогодні, відрізняючись від 
стінопису радянських часів несподіваним поєд-
нанням матеріалів (природний камінь, відходи 
скла, металеві промислові деталі, карбування 
та  рельєф з  цементу), гостротою формальних 
рішень, свободою виконання.

Одночасно з  цими роботами він займався 
графікою та  живописом. Писав картини, спо-
чатку у стилі примітиву, потім — все більш 
складні за  змістовно-просторовою побудовою 
великі полотна, густо насичені різномасштаб-
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ними зображеннями, які, поєднуючись між 
собою, утворювали напружено пульсуюче 
середовище, що  нагадувало то  органіку при-
родної ризоми, то  зашифроване піктографічне 
послання. Деякі з цих картин можна порівняти 
з творами Павла Філонова, хоча про цитування 
чи наслідування навряд чи йдеться, адже Тетя-
нич міг бачити їх  тільки в  поодиноких репро-
дукціях. Як  відомо, вперше після багаторічної 
перерви твори великого майстра «аналітич-
ного мистецтва» були експоновані на  виставці 
«Москва-Париж» лише у 1981 році. Поколінню 
Ф.  Тетянича, що  зростало в  умовах інформа-
ційно звуженого радянського простору, випа-
ло взагалі не знати своїх попередників, а тому 
несподівана близькість з  ідеями «класичного 
авангарду» стає вражаючою. Але у співставлен-
ні цих художників мова, безперечно, не йде про 
суто формальні риси, не можна, зокрема, порів-
нювати посткубістичне та  експресіоністичне 
малювання Філонова із  колажним мисленням 
Тетянича, справа в іншому. В тих ідеях осягнен-
ня органіки Всесвіту, розуміння і драматичного 
чуттєвого переживання зв’язку всіх його скла-
дових, що  пронизує їхні картини, де  елементи 
та форми не конструюються, а саме зростають, 
поєднуючись і перетинаючи одна одну. Їх спіль-
ність — не  формальна, а  суто концептуальна, 
адже і для Філонова, і для Тетянича наскрізною 
стала розробка художньої утопії про гармоній-
не життя людей, де діяльність митця виступа-
ла засобом не тільки осмислення, а перш за все 
перетворення життєустрою. Показово, що у свої 
космічні візії Тетянич вплітав тему української 
історії (картини «Атаман Сірко» та  «Історія 
України», 1967), що  розглядалася ним майже 
як  природний катаклізм, споріднений біблій-
ному світоустрою… Він писав і  нефігуративні 
картини, побудовані за  тим самим «органіч-
ним» принципом, насичені рухом і  вітальною 
кольоровою силою. Зробив цикл акварелей 
на тему «Слова про Ігорів похід» (1972) зовсім 
не  схожий на  тодішні ілюстрації, де  сюжетні 
мотиви та предметні зображення розчинялися 

у  кольоровій стихії, несподівано викликаючи 
в пам’яті акварелі М. Врубеля… Писав портрети 
та фантастичні композиції, деякі з яких експо-
нувалися на першій виставці неофіційного мис-
тецтва «Погляд», організованій секцією мону-
менталістів у 1987 році, однак до присвяченого 
їй альбому-каталогу не потрапили. Неординар-
ність Тетянича, що  перетворював свої експо-
зиції на  видовищні акції та  його «смітникова» 
естетика злякали колег.

З кінця 1960-х він починає будувати свої біо-
техносфери — конструкції для життя людини 
у  Космосі. Як  і славетний «Летатлін» Володи-
мира Татліна, всі вони мали суто художньо-
концептуальний характер і  для «польоту» 
були непридатними, так само як і пізніші про-
екти Тетянича «плащ-палатка — дельтаплан». 
В них продовжувала жити не тільки вічна мрія 
людини подолати простір, летіти Всесвітом, яка 
в 1960-ті вже стала дійсністю, а й несподівано 
відбивалися зовсім інші — не науково-технічні, 
а  соціально-психологічні проблеми свого часу. 
Біотехносфери Тетянича — з  металевих або 
дерев’яних конструкцій, то  у вигляді геоме-
трично правильних чистих білих, як в структу-
рах Малевича, ромбоподібних форм, або зовсім 
інші — зібрані із смітникових відходів (старого 
паперу, уламків дерева, тканини та ін.), близькі 
до естетики «бідного мистецтва» та «мерцбау» 
Курта Швіттерса — поступово все більше пере-
творювалися на схованки, на місця усамітнення 
і місця «виживання» людини-художника у жор-
стокому і  байдужому до  нього світі. Показово, 
що в 1970-ті Ілля Кабаков теж звернувся до теми 
польоту, втечі, зникнення, створював інсталяції 
«Людина, яка вилетіла в космос із своєї кварти-
ри», «Комаров, що полетів» та  ін., що вигляда-
ють надзвичайно близькими до того, що робив 
Тетянич. Однак, якщо Кабаков здійснював 
свої «польоти» через вигадано-реальних 
героїв, то  Федір Тетянич сам ставав персона-
жем власних творів, на  собі перевіряючи стан 
польоту-зникнення, складаючи моделі своїх 
біотехносфер для себе як для іншого. Невипад-
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ково певним продовженням його фантастичних 
«подорожей у  Нескінченності», а  одночасно 
і  засобом перевтілення ставали його костюми 
— яскраві, блискучі, вишукано-естетичні і зух-
валі, в  яких він розігрував свої перформанси 
або час від часу з’являвся на  художніх зібран-
нях, викликаючи подив і  нерозуміння. Його 
товариш і  протягом багатьох років — співав-
тор, Володимир Євтушевський, зокрема, згадує 
про їхній спільний з Тетяничем візит у костю-
мах інопланетян на  партійні збори в  Будинок 
художників в кінці 1970-х і той шок, який вони 
викликали серед присутніх. 

Одночасно до  теми польоту додавалися 
екологічні ідеї «збереження всього живого», 
на яких зростали його численні колажі, об’єкти 
та  інсталяції, де  побутові відходи доповнюва-
лися фрагментами його власних або вирізаних 
з  газет текстів. В  таку інсталяцію перетвори-
лася і  майстерня художника на  Перспектив-
ній вулиці, «попадання» до  якої саме по  собі 
вже ставало художньою акцією. Певною мірою 
це  і справді була гра, однак, як  у справжнього 
художника, вона була насичена тим відчуттям 
катастрофічності буття та  передчуттям потря-
сінь, що  невдовзі, Чорнобилем, зроблять фан-
тастику частиною повсякдення. Саме цій темі 
була присвячена його інсталяція «Біотехнос-
фера. Місто безсмертних людей», встановлена 
у 1989 на Львівській площі в Києві біля Будинку 
художника. З  1986 він брав участь у  постчор-
нобильському спектаклі режисера Богдана 
Жолдака «О-О-И», де по суті «грав сам себе» — 
художника, який пише свої дивні картини на тлі 
загальної людської катастрофи, перетворюючи 
малювання на яскравий хеппенінг… Потім про-
тягом кількох років Тетянич проводив біля Бла-
китного озера на Виноградарі в Києві своєрідні 
обрядові акції «Відродження землі», що залуча-
ли до дійства глядачів.

Свою творчу філософію і  життєву позицію 
Тетянич назвав Фрипулья, що поступово стало 
його другим ім’ям. Що означає це слово — неві-
домо. Однак для самого художника «Фрипу-

лья» виявилася засобом не  тільки окреслення 
власного простору, самовизначення, а  й дис-
танціювання від повсякдення, певним само-
збереженням в  тій атмосфері нерозуміння, 
що  супроводжувала його майже все життя. 
Тим більше, що  з кінця 1970-х він практич-
но не  мав заробітку. Його проекти «мистець-
кої перебудови Всесвіту» ніяк не  вміщалися 
у  вимоги радянських виставкомів та  художніх 
рад, і  отримати замовлення на  монументальні 
чи оформлювальні роботи йому було все важ-
че. Адже і  виконані композиції в  архітектурі, 
і  його власні проекти «перетлумачення плане-
ти Земля», яка, зовсім за Й. Бойсом, трактува-
лася в них як суцільна просторова скульптура, 
розглядалися ним як  частини єдиного цілого. 
Художник наче не бачив реальності, ховаючись 
від неї у  світ своїх фантазій, не  стільки конф-
ронтуючи з  радянською дійсністю, скільки 
прагнучи її удосконалити. Та й свою творчість, 
на відміну від інших несоцреалістичних худож-
ників свого часу, він не розділяв на «офіційну» 
та «приватну». Його авторська художня утопія 
ніби накладалася на  утопію радянську, роз-
криваючи несподівані точки перетину різних 
інтенцій у гротесковій свідомості епохи.

Чого вартий був, наприклад, його проект 
водити екскурсії на  заводи, де праця робітни-
ків розглядалася ним як  видовище, театраль-
не дійство, перформанс. У  листі 1974 року 
до  Спілки художників та  до дирекції Київ-
ського заводу художнього скла, де  він тільки-
но закінчив виконувати декоративне пано, він 
писав (цитую мовою оригіналу): «На заводе 
художественного стекла в одном из цехов рабо-
чие так ладно сработались, что их движения 
стали танцем, на который мне, как художнику, 
доставляет огромное удовольствие смотреть. 
Кроме того, в самый апогей их трудового дня, 
они достигают такой слаженности и гармонии, 
что начинают все без исключения петь одну 
песню за другой. Никто не может отрицать — 
это самый настояний театр труда, где труд стал 
искусством. Убежден, что для повсеместного 
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поднятия престижности любого труда и, тем 
самым, его производительности необходи-
мо оборудовать один из цехов каждого завода 
в самый настоящий театр. (…) С удовольстьви-
ем будут покупать билеты и устремяться по ним 
на  тот или иной завод» [18]. У  зв’язку з  цим 
варто навести іншу, але надзвичайно близь-
ку до Тетянича пропозицію, яка тоді ж, у 1974 
році, пролунала з трибуни об’єднаного пленуму 
правлінь творчих спілок і  товариств Україн-
ської РСР: «Уявіть собі цех заводу, робітник сто-
їть за станком, невтомно і зосереджено працює 
понад план. А художник? Він теж працює в цей 
день поруч з робітниками на заводі, але тільки 
не за станком, а за мольбертом, з олівцем і пен-
злем. Наслідки такої роботи обіцяють прине-
сти хороші плоди не  лише для художників, 
але й  для підприємства». Цю пропозицію про 
проведення ленінських суботників для митців 
на  заводах цілком серйозно висловила голо-
ва правління КОСХУ Г. Н. Кальченко [19]. Світ 
художньої утопії «інопланетянина» Тетянича, 
як бачимо, стає тут віддзеркаленням офіційної 
радянської утопії, по-своєму ілюструючи відо-
му тезу Б. Гройса про «соцреалізм — авангард 
по-сталінськи», яка продовжувала діяти і у піс-
лясталінськи десятиліття.

Творчість Ф. Тетянича перегукується і з іде-
я ми московської групи «Рух (Движение)», най-
більш активний період якої на  чолі з  худож-
никами Л.  Нусбергом та  Ф.  Інфанте припав 
на  1962–1976 роки. В  ідеях «нового оформи-
тельського мистецтва», у  створенні «штучних 
середовищ», що  розкривали нові можливості 
для взаємодії людини з  технікою, природою 
і  мистецтвом, які висували митці, оживали 
традиції вітчизняного авангарду — Малевича, 
Лисицького, Габо, Певзнера, Татліна, підсилені 
новітнім кінетизмом, а в акціях та перформан-
сах знаходили інтерпретацію науково-технічні 
утопії 1960-х. Чи був знайомий Тетянич 
з  їхніми творами? Однак і  його мистецтво, 
на  відміну від москвичів, менш аналітично-
інтелектуальне, скоріше образно-поетичне, 

перекидало свої мости до  досвіду авангарду 
початку ХХ століття, по-своєму перетлумачу-
вало культ науково-технічного прогресу, нама-
гаючись зв’язати їх  із потребами повсякдення. 
В  той же час творчість Тетянича з  його «сміт-
никовою естетикою» несла в собі і свій власний, 
екзистенціальній зміст, той «досвід поразки» 
(за висловом В. Сахарука), що наче переоціню-
вав життєздатність авангардистських проектів, 
міцно зв’язаний із  образною інтерпретацією 
«епохи застою». Однак, в  протилежність мос-
ковським митцям, яким так чи інакше вдавало-
ся реалізувати свої ідеї у  офіційному просторі 
через державні замовлення по  оформленню 
виставок та інтер’єрів, його проекти знаходили 
втілення тільки в  полях біля Княжичів. Дум-
кою сягаючи Всесвіту, художник у 1980–1990-х 
роках все частіше жив у рідному селі, вирощу-
ючи городину, яка давала йому засоби для існу-
вання. Лише в середині 1990-х у нього склалася 
справжня родина, що стала для нього підтрим-
кою та опорою.

Між тим в його творчості, де за авангардною 
традицією ідеї, тексти і реалізовані роботи ста-
ють майже рівнозначними, можна знайти відго-
мін багатьох художніх спрямувань: вітчизняно-
го виробничого мистецтва 1920-х років, з його 
естетизацію виробничого процесу та  техно-
критичним утопізмом; ленд-арту, де селянська 
любов до землі набувала космічної всеосяжнос-
ті; тотального мистецтва, яке втягувало в сферу 
художності весь навколишній світ…

Чи не  єдина спроба проаналізувати зміст 
творчості художника була здійснена в  рамках 
виставкового проекту «Діалоги» (куратори 
Г. Скляренко, В. Сахарук) в експозиції «Малевич 
— Тетянич: “Полетіли”», що проходила в київ-
ській галереї «К-1» у листопаді 2003 року. Окрес-
лений в ній «діалог з Малевичем» здався кура-
торам надзвичайно плідним, поєднавши між 
собою такі далекі в часі й такі близькі світовід-
чуття. На виставці були представлені дві біотех-
носфери Тетянича — біла призматична (полот-
но, дерево), що  зразу ж  викликала в  пам’яті 



219

«Пунктир концептуалізму»: До картини українського мистецтва ГАлИНА СКляРеНКО

білі полотна Малевича та  його архитектони, 
та велика, складена з уламків дерева, тканини, 
металу — ніби «археологічна» і  надзвичайно 
правдиво-реальна одночасно. Поряд з копіями 
малюнків та начерків Малевича, присвяченими 
космічному польоту, експонувалися і замальов-
ки Тетянича, що виявилися подібними до робіт 
славетного майстра. Та  й у  концептуально-
поетичних текстах обох художників звучали 
спільні мотиви та  образи, ніби продовжуючи 
і  доповнюючи один одного. Достатньо порів-
няти відомі заклики К.  Малевича: «Пливіть! 
Біла вічна безодня, безкінечність перед вами!» 
або: «Череп людини являє собою ту нескінчен-
ність для руху уявлень, він дорівнює всесвіту, 
адже в ньому вміщується все те, що він бачить 
в  ньому…» з  віршами Ф.  Тетянича про Велику 
Нескінченність, людину як  частину Всесві-
ту і  політ — головний і  найважливіший зміст 
людського існування [20]. В тексті до виставки 
В.  Сахарук проникливо зазначав: «Семантика 
слова “полетіли” розкривається кількома засад-
ничими значеннями в  залежності від ситуації 
і від особи, яка його виголошує. Це і запрошен-
ня до польоту і водночас великий сумнів в мож-
ливості його здійснення… В контексті проекту 
не менш важливою є часова форма, яка відно-
сить дію до минулого — вони вже полетіли. Нам 
залишається визначити гіпотетичний напря-
мок польоту…» Для Малевича він був «безод-
нею», для Тетянича — «нескінченністю».

Варто підкреслити, що  Ф.  Тетянич був 
одним з перших, хто в українському мистецтві 
постійно звертався до акційних практик. Сво-
єрідні перформанси, на  які він перетворював 
свої «виходи в люди» у фантастичних костюмах 
[21] не тільки демонстрували схильність до гри 
та театралізації (за «перебудови» він брав участь 
у  музичних фестивалях «Рейвах» та  «Червона 
Рута 91»), скільки були суто «поведінковими», 
спрямованими на  естетичне провокування 
глядачів, пряму реакцію, залучення до  співт-
ворчості. Проте, в  їхній основі не  варто шука-
ти «чистоти жанру»: дійства Тетянича близькі 

і до хеппенігу як «театру художника», «живого 
колажу». Варто навести думку С. Зонтаг: «Хепе-
нінг розгортається шляхом витворення асиме-
тричної мережі несподіванок, без кульмінацій 
і  завершення; це  радше алогічність сновидінь, 
ніж логіка більшої частини мистецтва» [22]. 
Спонтанність Тетяничевих акцій, яскравість 
костюмів відтворювала їхню карнавальну при-
роду, де  відверто проступали архаїчні шари 
та зв’язок з давніми ритуальними дійствами.

Своєрідна творчість художника у  свій спо-
сіб поєднала, здавалося б, різноспрямовані 
інтенції: продовження авангардистської уто-
пії та  її парадоксальні метаморфози у  радян-
ській реальності «застійних десятиліть», вико-
ристання концептуалістичних прийомів для 
окреслення авторського простору, що  дивним 
чином «накладався» на  радянський ідеологіч-
ний всесвіт, як писав Б. Гройс, «подібний скорі-
ше до міфічного космосу, по якому герой пере-
сувається від катастрофи до  спасіння та  від 
спасіння до катастрофи» [23]. А разом з тим — 
створюючи новий міф про художника, що роз-
гортався у  його взаємозіткненні з  головними 
складовими культури — підсвідомим, історією 
мистецтв, політичною ідеологією.

 З  ідеями та  практиками концептуалізму 
пов’язана і творчість Анатолія Степаненка, хоча 
і  не вичерпується ними. «Розширення вимірів 
художнього твору» постає тут, як  і для біль-
шості незалежних вітчизняних художників 
радянського часу, як  вихід в  «інший простір», 
як намагання «винайти інше мистецтво», дале-
ке від офіційного пропагандизму, таке, що  не 
тільки опоетизовує повсякдення, а  й вносить 
в  нього нові, несподівані змісти, образи, мож-
ливості. А.  Степаненко закінчив Львівський 
інститут декоративного і  прикладного мисте-
цтва (1977), Вищі дворічні режисерські та  сце-
нарні курси в Москві (1984), він — автор кіль-
кох художніх та відео-фільмів, працює у царині 
фотографії, графіки, живопису [24].

 Серед його творчого доробку — величезне 
«паперове твориво», що  поєднує сотні графіч-
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них аркушів (з середини 1970–1990-х), то фор-
мально вишуканих, то  відверто начеркових. 
Постійними для художника залишаються 
теми міста, образи кентаврів, оголені фігури, 
чий еротизм має не  стільки чуттєвий, скільки 
міфо-фантасмагоричний характер. Це   інтерес 
до  естетики буддизму, з  його принципом «все 
в  одному і  одне у  всьому», а  тому крильце 
метелика чи бабки, зелене та  пожовкле листя, 
шорстка поверхня асфальту чи одиноке дерево 
стають джерелом безкінечних естетичних мета-
морфоз та  споглядань; а  разом з  тим — поєд-
нання тексту та  зображення, що  утворюють 
між собою певну змістово-естетичну напругу; 
та  сприйняття графічного аркушу перш за  все 
як  художнього об’єкту, в  якому, крім самого 
зображення, важливими є  фактура поверхні, 
цупкість паперу, його форма, розмір, колір… 
Показові в  цьому плані його цикли малюнків 
на  обгорілому папері (1980-ті), або серія «Вто-
ринні рудименти творчого процесу» (початок 
1990-х), що  ніби «зберігає» залишки, начерки, 
фрагменти якогось так і не здійсненого худож-
нього проекту.

Окреслення творчої позиції «художньої 
непокори» (І.  Клех) відбулося у  А.  Степаненка 
в середині 1970-х — під час навчання у Львові. 
Чи не найвиразнішим її проявом стало звернен-
ня до акційних практик.

І  хоча тоді, у  1970 — на  початку 1980-х, 
вони мали перш за все поведінковий характер 
— «малювання кольоровою крейдою в  кафе 
та  на вулицях; стояння на  одній нозі під сті-
ною, впершись в  неї іншою ногою і  виставив-
ши вперед коліно — із квіткою в зубах…; похід 
до  Стрийського парку, аби окресливши крей-
дою на доріжці тінь, що падає від крони дерева, 
прийти назавтра на це ж місце і, дочекавшись 
суміщення тіні із  її вчорашнім контуром, піти 
відзначити з  друзями келишком сухого вина 
народження концепції» [25] — за  їхньою лег-
кою грайливістю приховувалося більше — опо-
зиція до  офіційної радянської нормативності, 
прагнення розширити мистецький простір, 

надати йому інших якостей і  вимірів. Однак 
на цей час припадає і авторський перформанс, 
позначений політичними конотаціями: ски-
дання о  6-й ранку з  даху львівського гурто-
житку транзистора — саме в той момент, коли 
виконувався гімн Радянського Союзу… Однак 
серед його мистецьких пошуків він залишив-
ся скоріше винятком. Соціально-критичні 
та  суспільно-аналітичні проблеми не  зайняли 
у його творчості помітного місця. Набридливій 
одноманітності повсякдення протиставлялась 
саме антинормативність, карнавальна легкість 
гри, можливість невимушеного самопрояву 
і те прагнення містифікувати, одночасно і про-
являти, і  приховувати власне «я», «повірити 
самому та змусити повірити глядача, що це “я” 
є кимось іншим», які, на думку літературознав-
ця Т. Гундорової, характерні для творчої свідо-
мості епохи [26].

З  середини 1980-х він починає займатися 
фотографією, що  поступово набуде важливого 
місця в його творчості. На фото він фіксує свої 
боді-артівські акції, робить самостійні фото-
цикли, серед яких варто згадати вісім компо-
зицій оголених жіночих торсів, експонованих 
у  1995 році у  київській галереї «Бланк-арт», 
де в інших «матеріалах» — розмальоване люд-
ське тіло та  фотоплівка, знайшли продовжен-
ня сюжетні мотиви його графіки, відсилаючи 
глядача до  архаїчних ритуалів. Окреме місце 
належить тут циклу фотографій кінця 1980-х 
«Глибока синь», де  через портрети близьких 
художнику людей, через інтер’єри львівських 
та  київських помешкань, присмеркові вулиці 
міст, відблиски дощу на  асфальті вимальову-
вався своєрідний «зріз часу» — «кінець епохи», 
з  його тривожними передчуттями, побоюван-
нями, невпевненістю…

На початку 1990-х А. Степаненко став ініці-
атором двох етапних для становлення сучасно-
го українського мистецтва проектів — «Косий 
Капонір» (1992, художники Голосій, Гнилиць-
кий, Степаненко, Ратт, Сосерд, Тістол, Чіч-
кан, Соловйов, Керестей, Мамсиков, Маценко) 
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та  «Проект “Киево-Могилянська Академія”» 
(1993, Тістол, Степаненко, Марченко, Ніде-
рер, Маценко, Кириченко, Касьянов), вису-
нувши надзвичайно перспективну, однак досі 
так належно і  не осмислену творчу концепцію 
«суб’єктивного дослідження простору», що мала 
на меті художній аналіз того перехрещення істо-
ричних, міфологічних, ідеологічних, побутових, 
естетичних та ін. нашарувань, що й утворюють 
своєрідність вітчизняного культурного кон-
тексту. Проекти відкрили нові можливості для 
експонування творів у  нетрадиційних просто-
рах (інтер’єрах колишньої в’язниці та військовій 
фортеці, реконструкції корпусу ХVІІІ ст. Києво-
Могилянської Акалемії). Новим на той час було 
й запрошення до українських проектів зарубіж-
них митців. Представлені ж тут інсталяції само-
го Степаненка поєднували актуальні екологічні 
та  археологічні теми, а  також створення освіт-
лювальними засобами умовно-фантастичного 
середовища. Саме з  цим був пов’язаний його 
перформанс 22 вересня 1992 року у  Галицьких 
печерах [27], в  якому проявилася характерна 
для художника еклектичність, що  змішує між 
собою східну медитативність, новітні акційні 
практики та  «археологічні змісти». Прибічник 
«мистецтва як  гри», А.  Степаненко викорис-
товує прийоми концептуалізму для створення 
видовищних акцій, де художня ідея не заперечує 
активної виразності матеріалу. Свідчення цьо-
му — фантастична інсталяція «Атопос — міс-
це присутності» (Лодзь, 2001), де  відтворилися 
властиві художнику поєднання «археологічнос-
ті» з  міфотворенням, чуттєвого напруження 
фактур та матеріалів, авторської режисури про-
стору і його метафізичного наповнення.

Виняткове в  українському мистецтві кон-
цептуалістське коло склалося наприкінці 1970 
— на  початку 1980-х в  Одесі. Інтенційно його 
виникнення було народжене тими ж  «пошу-
ками іншого мистецтва», що  й наведені вище 
особисті творчі практики. Однак ситуація 
в Одесі помітно відрізнялася від інших худож-
ніх осередків в  Україні: тут з  1960-х існував 

широкий шар андеграунду, із своїми лідерами, 
художньо-естетичними уподобаннями, з  квар-
тирними виставками, самвидавними катало-
гами, колекціонерами, який відігравав значну 
роль у неофіційній культурі міста. Його головні 
спрямування були пов’язані з  «поверненням 
до  модернізму», протиставляючи соцреаліз-
му «чисте» формально-пластичне мистецтво, 
авторські інтерпретації західного живопису 
першої половини ХХ століття та  дорадянсько-
го вітчизняного художнього досвіду. Однак для 
молодих людей, які поступово стали називати 
себе концептуалістами, ця позиція здавала-
ся такою ж  вичерпаною, як  і соцреалістична, 
а тому їхні пошуки виступали опозицією і офі-
ційному і  неофіційному мистецтву 1960 — 
початку 1980-х. Як згадує один з лідерів групи 
С. Ануфрієв, їхня творча спільність виростала 
із загальної жаги знань про сучасне мистецтво 
та  культуру, відомості про які вишукувалися 
у поодиноких книжках та потрапляли до Оде-
си з  Москви, з  необхідності «говорити про 
мистецтво», поступово надаючи комента-
рю художньої самодостатності, сама ж  група, 
за винятком Л. Войцехова, «складалася в біль-
шості з  людей, які зовсім не  вміли малюва-
ти» [28]. В  коло «одеських концептуалістів» 
потрапляли молоді креатині люди, студенти 
не  тільки (та не  стільки) художніх, а  й техніч-
них вишів, недавні випускники шкіл, музикан-
ти, літератори [29]. І хоча їхня спільнота не була 
окресленою групою із  визначеними складом, 
позиціями, художньою ідеологією, а  скоріше 
«кампанією друзів» (С. Ануфрієв), до якої залу-
чалися різні, часто випадкові люди, головні 
постаті на сьогодні вже визначені: Л. Войцехов, 
С. Ануфрієв, Ю. Лейдерман, І. Чацкін, О. Музи-
ченко, Д.  Нужин, А.  Петреллі, С.  Мартинчик, 
І. Стьопін, Л. Скріпкіна, В. Сальніков, Л. Резун, 
О. Петренко та ін.

 Творчі зацікавлення розгорталися тут через 
взаємозв’язок текстів, акцій, об’єктів, малюн-
ків, бесід та обговорень, в просторі яких через 
гру та «провокацію» аналізувалася своєрідність 
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місцевого культурного контексту, де  радян-
ські стереотипи накладалися на  історико-
національні особливості, ту неповторну «одесь-
ку мову», де гротесково перетиналося «високе» 
та «низьке», гумористичне і трагічне, регіональ-
не і вселюдське. Значною мірою концептуалізм 
молодих одеських митців був спричинений істо-
ричним часом, у якому їм випало жити: кінцем 
радянської епохи, вичерпаність якої відчувала-
ся ними саме через дискурс мистецтва, залу-
чаючи до  нього естетичні, соціальні, політичні 
та екзистенціальні проблеми. «Загальна абсурд-
ність і відстороненість, що спрацьовували рані-
ше тільки у  позаособистісній сфері соціальних 
катаклізмів, тепер стають не  тільки еквівален-
том вираження внутрішнього “я” художника, 
але й  домінуючою інтонацією його естетики. 
Категорія абсурду, обманутості, стереотипу… 
переходять у молодих у прикмети власного Бут-
тя, що  переживаються як  драма або як  смішна 
нікчемність власної долі» [30]. Звідси — інтерес 
до нетрадиційних художніх практик, що могли 
увібрати певну «синтетичність» художньо-
го мислення, що  ставило під сумнів головне 
питання мистецтва — різницю між художнім 
твором та його інтерпретацією. Сучасне мисте-
цтво розглядалося ними перш за  все як  твор-
чий процес, як рух, активна діяльність, а разом 
з тим — як спосіб самореалізації в умовах нор-
мативності радянського суспільства, якому 
протиставлялася розкута гра, «образна про-
вокація», свобода висловлювання, та «художня 
необов’язковість», що  ламала існуючі кордони 
мистецтва, втягуючи в  його простір художній 
жест, багатоманіття позаестетичних об’єктів, 
авторські тексти та  ін. Невипадково в одесько-
му концептуалізмі значне місце належало темі 
«дитячого», що проявлялася в сюжетах, з якими 
працювали митці (типові ілюстрації до дитячих 
крижок, шкільні альбоми, зошити та ін.), самих 
інтонаціях, способах висловлювання. Невмі-
ле «дитяче» малювання, «недбалість» колажів 
та  часто ігровий характер акцій набували тут 
певної програмності, віддзеркалюючи внутріш-

ньопсихологічні проблеми самих молодих мит-
ців, складний процес виходу «у доросле життя» 
та пошук свого місця в ньому.

До  певної міри їхня творча позиція була 
близька до  Флюксусу — одного з  найради-
кальніших неоавангардистських рухів кінця 
1950–1960-х, що, як  відомо, програмно «зні-
мав» кордони між різновидами мистецтва, 
об’єднуючи візуальність, тексти та  музику, 
відкидаючи обмеженість вимірів «художньо-
го твору», та розглядав мистецтво перш за все 
як спосіб життя. Концепція Флюксусу базува-
лася на авангардистській моделі використання 
мистецтва як  сфери соціальних перетворень, 
його демократизації (згадаймо тезу Й.  Бойса 
— «кожна людина — художник»). Невипад-
ково один з  лідерів руху, Й.  Бойс очолював 
Організацію партій демократії, а  потім партії 
Зелених. Однак наскільки були знайомі моло-
ді одесити з цим рухом в кінці 1970 — початку 
1980-х, адже інформація про західний неоа-
вангард в Радянському Союзі була вкрай обме-
жена? Скоріше можна вважати, що до подібних 
ідей вони прийшли самостійно. Продовжуючи 
одну з  головних позицій Флюксусу «мисте-
цтвом може бути все, що завгодно, але від цьо-
го художником бути не  легше», вони не  мали 
суспільно перетворюючих амбіцій. Мова йшла 
про руйнування стереотипів мистецтва, уяв-
лення про творчість та  художника та  необ-
хідність вільного самопрояву, що  в  радян-
ських умовах, безперечно, набувало певних 
суспільно-політичних конотацій.

У цьому плані варто зупинитися на творчості 
одного з лідерів одеського концептуалізму Леоні-
да Войцехова, тим більше що на його долі ці колі-
зії позначилися суттєво. На відміну від більшості 
своїх товаришів-однодумців він отримав досить 
різнобічну художню освіту: протягом 1971–1978 
навчався в  одеському художньому училищі, 
на  художньо-графічному факультеті педінсти-
туту та  архітектурному факультеті інженерно-
будівельного. До 1972–1973 рр. належать його 
перші концептуальні роботи, що  являли собою 
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малюнки, колажі, асамбляжі: «Нафталіно-
ві носи», «Фігури, що  розгортаються», «Перст 
указуючий (телескопічний)», «Килим, закруче-
ний на  бігуді», ленд-проект «Ніагарський фон-
тан» (1976–1977).Одночасно він писав картини, 
де  поєднувалися своєрідний псевдосимволізм, 
«наївність» дитячого малювання та  гротеско-
абсурдні сюжети. У  1982 році відбулося його 
знайомство з  С.  Ануфрієвим, що  переросло 
у творчу співпрацю та стало певним поштовхом 
до об’єднання навколо них інших молодих мит-
ців концептуалістського спрямування. 1982–
1984 роки стали часом квартирних виставок, 
спільних акцій та початком перформансу в Оде-
сі. Одна з етапних виставок — «Рідня» (1982) від-
бувалася на квартирі Л. Войцехова, в ній разом 
з  ним брали учать С.  Ануфрієв, О.  Петренко, 
Ю.  Лейдерман. На  виставці були представлені 
колажі у формі стінгазет із сімейними фотогра-
фіями родичів художників. Митці по черзі про-
водили екскурсії, перераховуючи імена родичів 
та пояснюючи родинні зв’язки між ними. Однак 
за зовнішньою майже абсурдистською «просто-
тою» дії таївся глибокий і суспільно актуальний 
зміст, де  через окремі сімейні архіви розгорта-
лася дивна і  драматична історія «людини у  ХХ 
сторіччі», катаклізми, які пережили мешканці 
нашої країни. Серед інших акцій та  спільних 
виставок можна згадати «Поміж іншим» (1983), 
«Потиск» (1983), «Ця сорочка ближча до  тіла» 
(1984), «Пряма мова» (1984). Їхній зміст скла-
дався на  межі зіткнення суспільних стереоти-
пів, мовної гри, візуалізації певних словесних 
ідеом, парадоксально поєднуючи візуальне 
і вербальне, соціальне і приватне. Однак за про-
ведення квартирних виставок та  «неофіційну» 
художню діяльність у  1984-му Л.  Войцехов був 
заарештований і на два роки позбавлений волі, 
після повернення знову активно включившись 
до мистецького життя. Його ім’я знаходимо май-
же у  всіх художніх проектах «перебудовчого» 
періоду [31]. Серед них — «В  котлах, що  холо-
нуть» (Одеса, 1992), де, продовжуючи «дитячий 
дискурс», митці розглядали себе в якості «ідео-

логічних безпритульників», затиснутих між дво-
ма епохами, одна з яких вже закінчилася, зали-
шивши по собі уламки колишніх символів, інша 
ж ще не визначилася. Художники ж залишалися 
приреченими на іронічний аналіз колишніх сте-
реотипів та  догм, що  недавно здавалися непо-
хитними. З  1987 року Л.  Войцехов залучається 
до  московського художнього середовища, піз-
ніше, як і більшість з одеських концептуалістів, 
переїжджає до Москви.

Середина 1980-х позначилася в Одесі сплес-
ком перформансів, що  зачіпали широкий діа-
пазон проблем, у  1984–1985 вони мали більш 
камерний характер, а  за «перебудови» вийшли 
на вулиці. Чи не перший з них — акція 1982 року 
Ю. Лейдермана та  І. Чацкіна, що запрошували 
всіх бажаючих до  «першого в  історії людства 
пілотованого польоту думки»; перформанси 
Ю.  Лейдермана «Пора забути це  слово» (1984), 
«Стєльки» (1983, 1984), І.  Чацкіна та  Ю.  Лей-
дермана «Десять способів вбивства прапо-
ром» (1984), де  через абсурдистську форму 
проступали суспільні конотації. 1987-го року 
Л. Войцехов разом з О. Петреллі, І. Стьопіним, 
О. Петренко, Ю. Лейдерманом проводить серію 
акцій на  вулицях міста: у  сквері Пале Рояль 
(місце приватної торгівлі), де  протягом двох 
годин художники мили асфальт, «очищуючи 
територію мистецтва від атмосфери стихійно-
го ринку», потім написали на  асфальті слова: 
«В два счета, Одеса-Москва, 1987», підкреслюю-
чи відсутність «простору» та фахового інтересу 
до сучасного мистецтва в рідному місті і напрям 
можливої творчої еміграції; «Розвідка художніх 
копалин», коли, взявши теодоліти та  інше гео-
дезичне обладнання, роздивлялись картини, 
що продавалися у сквері, натякаючи на те, що ці 
твори вже стали застарілими, «копалинами», 
а тому необхідно знайти інші спрямування для 
мистецтва; «Они нам ответят за это», де після 
буревію, що повалив сотні дерев у місті, ходили 
з  однойменним плакатом вулицями, пародію-
ючи «громадські виступи» радянського часу… 
Можливо, саме одеське концептуалістське коло 
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чи не найбезпосередніше відбило ту кризу, яку 
переживало радянське суспільство на  початку 
1980-х, відчуваючи її  не тільки відсторонено 
аналітично, а  перш за  все суб’єктивно, через 
власний досвід та сприйняття світу. 

Так, у своїх об’єктах «Перцы» (М. Скрипки-
на, О.  Петренко) зіштовхували між собою два 
світи — «профанний та  науковий»: побутові 
предмети (банки, корзини, кухонні ракови-
ни та  ін.) та  схеми й  таблиці, що  накладали-
ся на  них, своєрідно їх  «декоруючи» і  в такий 
спосіб надаючи їм  іншого значення. Худож-
ники ніби «оформлювали» ідею «змістової 
пустоти», порожніх знань, не  придатних для 
життя. А  разом з  тим — використання пред-
метів «не за  призначенням», вибудовування 
з  них інших, незвичних об’єктів, що  залучали 
глядача в  складне розгадування їхніх змістів 
[32]. Однак в  цих ребусах знайшла своєрідне 
віддзеркалення дивна радянська реальність 
з її науково-технічною потужністю на тлі побу-
тової бідності. Проте О.  Бобринська інтерпре-
тує ці твори з  іншого боку — як відображення 
ситуації «параліча порозуміння, невимовності 
змісту, мовчання, в якому і отримують можли-
вість реалізації суто фактурні, пластичні харак-
теристики робіт», в яких «абсурдна залежність 
табличних поверхнею і  побутових предметів 
відсилає не  до фізичних якостей матеріалів 
та форм, а до чисто оптичних, ілюзорних» [33].

Продовжуючи «дитячу тему» С. Мартинчик 
та  І.  Стьопін («Мартинчики») у  свій «наївний 
спосіб» аналізували вітчизняну історію (цикл 
«Історія Російської держави», 1991), по-своєму 
ілюструючи загальну міфологічність уявлень 
про минуле, або вигадували свою казкову «краї-
ну Хо», що поставала в їхніх малюнках та скуль-
птурках у зіткненні фантазій та гри, фольклору 
та авторської міфології.

Серед лідерів одеського концептуалізму 
— С.  Ануфрієв, художник, теоретик мисте-
цтва. «Саме він, — як  вважає О.  Ройтбурд, — 
ще зовсім молодою людиною став генератором 
і  поширювачем провідних ідей сучасного мис-

тецтва серед одеської художньої молоді. Саме 
він вперше в Одесі почав визначати мистецтво 
як  фікцію, як  низку містифікацій, спробував 
змінити ідентичність художника і його вислов-
лювання, створити ускладнену, не  в усьому 
адекватну модель стосунків митця і мистецтва, 
першим вдався до  таких понять, як  “псевдо-
сюжет”, “псевдомова”, “псевдоідея” тощо» [34]. 
«Курсуючи» між Одесою та Москвою, С. Ануф-
рієв сприяв зв’язкам між художніми середо-
вищами, внаслідок чого одеські митці почали 
брати участь у діяльності мистецьких об’єднань 
Москви, увійшли до  її концептуалістського 
кола, де  й сам С.  Ануфрієв став одним з  про-
відних художників. Невипадково пізніше серед 
позицій «Словника термінів московської кон-
цептуальної школи», одним з авторів якого він 
являється, ним був введений «агент», що фіксу-
вав «специфічний стан покинутості і відчужен-
ня від того, що відбувається навколо, де людині 
здається, що  вона є  агентом чогось, їй  невідо-
мого» [35]. Однак в  даному контексті важливо 
зупинитися на його ранніх одеських роботах. 

Більшість з них — малюнки, колажі, альбо-
ми з рисунками, зробленими олівцями, фломас-
тером, аквареллю, та текстами. Тема «дитячос-
ті» постає тут безпосередньо через підкреслено 
невміле малювання, гру з сюжетами, образами, 
зображеннями, в якій проглядається не тільки 
іронія, а  й відчуття «дива», творчості як  влас-
ного відкриття. Однак діапазон тем, до  яких 
звертається художник, не  по-дитячому широ-
кий, своєрідно об’єднуючи власний життєвий 
досвід (школа, дитячі книжки, вивчення історії 
мистецтва та ін.) із суспільною проблематикою. 
Зокрема альбом «Явление: Русская речь» (1983), 
де «каса літер та складів», що використовуєть-
ся в молодший школі аби навчити учнів читати, 
постає як  певний «мовний космос», з  безмеж-
ним різноманіттям комбінацій, можливостей, 
змістів, значень. Або альбом «Менделеев» 
(1982–1983), побудований як  перелік хімічних 
елементів та  авторських коментарів до  них… 
Альбоми «Китайская серия» (1983), «Критская 
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серия» (1983), «Византийский альбом» (1983), 
присвячені аналізу репродукцій творів мис-
тецтва, їхньому співставленню, грайливому 
вільному «дослідженню»… Проте і  тут однією 
з наскрізних постає тема «сучасного мистецтва» 
як «іншого», що дистанціюється і від «шедеврів 
абстракціонізму» одеського андеграунду (серія 
«Вперед», 1983), і від загальної консервативнос-
ті української культури, орієнтованої на «вічне» 
(«Украинськая серия», 1983).

У  1987 році, як  відомо, С.  Ануфрієв разом 
з Ю. Лейдерманом та москвичем П. Пеперштей-
ном створюють групу «Медицинская герменев-
тика», що стала частиною московського концеп-
туалізму, практика якої розгорталася виключно 
у  просторі мови та  інтерпретації, де  об’єктом 
рефлексій поставало не  життя, а  культура, 
її механізми, змісти, засоби, парадокси. До пев-
ної міри діяльність групи увібрала ту творчу 
діяльність, якою займалися молоді одесити — 
виготовлення художніх об’єктів, перформанси, 
писання текстів, просто дружні бесіди, позиціо-
нуючи своє заняття як певний «симптом хворо-
би» (звідси назва групи). Адже їхня діяльність 
є  «дивною» і  відмінною й  від роботи звичних 
людей, і від «вироблення творів», яким тради-
ційно займалися художники. Головне спряму-
вання групи — захоплююче теоретизування, 
що втягує і змішує між собою фрагменти куль-
турних, естетичних, релігійних теорій, тради-
цій, виявляючи їх  відносність та  нездатність 
прояснити будь-які змісти та  дійсні значення. 
Теоретизування виступає тут як самодостатня 
естетична діяльність, що зростає на мовній грі, 
гумористичних комбінаціях та  варіюваннях, 
інтелектуальних конструкціях. Однак її наслід-
ком «постає своєрідна стилізовано-варварська 
мова, яка неправильно, перебільшено, незвич-
но використовує прийоми і  терміни наукового 
та взагалі “культурного” висловлювання, паро-
дійно знімаючи його претензії на  абсолютну 
істину, в  той же час завдяки своїй неправиль-
ності, виявляється здатною на  несподівані 
і цілком серйозні констатації» [36]. Так, в їхніх 

текстах у  свій спосіб інтерпретується тради-
ція мовної виразності через зіткнення різних 
культурних стереотипів, що присутня у творах 
Достоєвського, Платонова, Зощенка, Булгако-
ва, а  одночасно — вітальний еклектизм само-
го одеського мовного та культурного простору, 
що додав до московського концептуалізму свій 
«південний колорит». 

З  другої половини 1980-х, не  дивлячись 
на по ча ток «перебудови» та активізацію ху дож-
нього життя в  Одесі та  в Україні в  цілому, 
одеські концептуалісти поступово переїхали 
до Москви. Причини полягали не тільки у пошу-
ках більш широких творчих можливостей, а  й 
у художньо-ідеологічному конфлікті з місцевим 
творчим середовищем. Як  вважає М.  Рашко-
вецький, вони «були відторгнені не  лише офі-
ціозом, а  й “батьками” одеського андеграунду. 
Здавалось сама Одеса не сприйняла їхні інтелек-
туальні амбіції, які були з  успіхом реалізовані 
в Москві» [37]. Тим більше, що з другої половини 
1980-х виразом актуального мистецтва в Україні 
стала «нова хвиля», чия художня ідеологія була 
пов’язана із постмодерністським «поверненням 
твору», і саме «нова картина», «новий живопис» 
консолідували в собі нові на той час ідеї, стиліс-
тику, естетику.

Проте, хоча концептуалізм у своєму «чисто-
му вигляді» майже (за поодиноким винятком) 
не знайшов продовження у новому українсько-
му мистецтві, саме «концептуальна складова», 
без якої актуальні художні практики, напевно, 
неможливі, визначила розширення творчого 
простору, нове розуміння «твору», діяльності 
художника. Показово, що до тих чи інших кон-
цептуалістських акції протягом 1990-х звер-
талася більшість художників «нової хвилі» — 
В. Цаголов, В. Раєвський, А. Ганкевич, О. Мігас 
та ін., і хоча вони залишилися в їхній творчості 
скоріше епізодом, однак позначили певні спря-
мування часу.

Слід зазначити, що  на сприйнятті та  інтер-
претації концептуалізму в 1990-ті суттєво позна-
чився постмодерністський контекст, що ви су вав 
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свої пріоритети. Зокрема свою версію «бідного 
мистецтва» демонструє творчість А.  Сагай-
даківського (картини, інсталяції, об’єкти), 
де «смітникова естетика» та принципова «неху-
дожність» використовуваних предметів напо-
внена виразним емоційним драматизмом світо-
відчуття, катастрофічністю, абсурдністю і  тою 
вітальною спонтанністю, що зближує її з «новою 
хвилею». А поряд з цим — об’єкти О. Лісовсько-
го, в яких це ж саме «сміття» — уламки чи ста-
рі речі з  «блошиного ринку» естетизуються, 
складаючись у  вишукані композиції… Відомі 
інсталяції та  об’єкти початку 1990-х О.  Бабака 
та О. Бородая з уламків «селянського дизайну» 
втягували в концептуальне коло чи не найбільш 
традиційну в Україні тему фольклору. Показово, 
що  саме залучення нетрадиційних матеріалів, 
а  також своєрідне перетлумачення принципів 
«реді-мейд» та  «обже труве», започаткованих 
дадаїзмом та  широко застосованих в  концеп-
туалізмі, стало помітною тенденцією україн-
ського мистецтва 1990-х, попри умоглядність 
та «безречовість» традиційних концептуальних 
практик, підкріплене «поверненням твору» 
постмодерністського періоду. Зокрема це твор-
чість Т.  та  В.  Бахтових, чиї об’єкти, інсталяції 
та перформанси окреслили свою версії «архео-
логічного мистецтва», зверненого до античнос-
ті вітчизняного Північного Причорномор’я.

Показово, що  й акційні форми, зокрема 
перформанси, що в той чи інший спосіб поши-
рилися в  Україні, в  більшості позначені пев-
ною видовищністю та  «репрезентативністю», 
де  використовуються допоміжні матеріали 
(папір, дерево, вода, каміння, вогонь та  ін.), 
зокрема в перформансах В. Бажая, В. Кауфмана, 
музика, танець, виразна пластика — у  У.  Кіль-
тер, В. Старуха, В. та Т. Бахтових.

Чи не  єдиним послідовним концептуаліс-
том в сучасному українському мистецтві зали-
шається сьогодні художниця Алевтина Кахідзе, 
творчість якої розпочалася на  початку 2000-х. 
Вже в  її дебютному проекті 2002 року «Запро-
шення до  Австралії, або Музей однієї історії» 

(ЦСМ при НАУКМА) була визначена голо-
вна особиста стратегія авторки: коментуван-
ня навколишнього життя з  позицій власного 
глибоко приватного світу. Для сучасного мис-
тецтва, що  на новому зламі цивілізаційного 
поступу ставить під сумнів великі наративи 
культури «Історію», «Традицію», «Суспільні 
Цінності» та ін. така позиція виявляється над-
звичайно плідною, висуваючи в  центр худож-
нього простору людську суб’єктивність, осо-
бистий досвід, чия унікальна неповторність 
здатна нести в  собі загальносуспільні змісти. 
Виростаючи з власного досвіду, її проекти пере-
носять приватну історію у широкий суспільний 
простір, стаючи, за  висловом О.  Островської, 
«мистецькою реакцією на  зовнішній тиск». 
Зокрема темою «Запрошення до Австралії» ста-
ла нездійснена через адміністративні перепони 
проїздка до  цієї країни. Детальне планування 
майбутньої подорожі, листування з цього при-
воду і  жорстка відмова в  посольстві в  наданні 
візи через «недостатню вмотивованість своїх 
намірів», були представлені авторкою у  про-
сторово розвинених інсталяціях, що  до певної 
міри імітували звичні експозиції історико-
краєзнавчих музеїв. Однак завдяки продуманій 
режисурі простору, точному відбору і поєднан-
ню предметів та текстів, «експозиція» перетво-
рилася на  ліричну розповідь про надії та  роз-
чарування, юнацькі мрії про чудові подорожі 
у далекі краї, а ще — про протиріччя нашої епо-
хи, де загальна глобалізація, всесвітня медійна 
мережа, декларована «єдність культур» нати-
каються на  кордони, візи, заборони, підозри 
в «нещирості намірів» і нерівність у можливос-
тях в  пересуванні… Пізніше, відкриваючи для 
себе Західну Європу, А.  Кахідзе зробить і  цей 
свій досвід матеріалом для творчого досліджен-
ня, постійно поєднуючи у своїх роботах особис-
те і суспільне, коментуючи і піддаючи критич-
ному осмисленню їх протиріччя.

А  тому кілька слів про саму художни-
цю. Алевтина Кахідзе народилася у  1973 році 
в маленькому шахтарському містечку Жданівка 
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на  Донбасі. У  2006-му вона напише про нього 
книжку, яка стане поодиноким в українському 
мистецтві прикладом інтердисциплінарного 
проекту. В ній, колажуючи уривки різної інфор-
мації (власні спогади, діалоги з  близькими, 
фрагменти газетних статей та  тексти з  інтер-
нету за  запитом «Жданівка»), художниця від-
творює правдивий у  своїй депресивній драма-
тичності образ одного з  багатьох донецьких 
містечок, де  «немає культурних і  історичних 
пам’ятників, немає музеїв, немає театрів, немає 
готелів, немає художніх галерей, немає парків, 
немає річки», де  на маргіналіях суспільства 
живуть люди, такі далекі від мистецького світу 
авторки і  так близько зв’язані з  нею особисто. 
Майже не  помічена українським культурним 
середовищем, ця книжка, між тим, є  одним 
з унікальних авторських досліджень тої «іншої 
України», що простягнулася за межами великих 
міст, потребуючи уваги, допомоги і порозумін-
ня. У 1998–2004 роках Алевтина Кахідзе навча-
лася у Київській академії образотворчого мис-
тецтва та архітектури, брала участь у виставках, 
семінарах та  фестивалях актуального мис-
тецтва, зокрема у  Словаччині, Італії, Австрії, 
Молдові, Польщі. Завдяки творчій активності 
та  чіткій визначеності своїх мистецьких заці-
кавлень — відео-, медіамистецтво, концепту-
альні акції, отримала стипендію нідерландської 
Академії Яна Ван Ейка, де  провела біля двох 
років. І  знову враження від блискучої Європи, 
своє захоплення і розпач, шок від зміни серед-
овища, вона осмислює саме художньо, на  осо-
бистому, власно пережитому досвіді будуючи 
свої проекти. Благополучна Голандія розкрила-
ся перед «дівчиною зі Жданівки», в якій люди 
потерпають від нестачі найнеобхіднішого, перш 
за все як країна комфорту і безлічі нових прива-
бливих речей. Художниця відчула себе до певної 
міри заручницею так званого споживацького 
суспільства, а тому у своїх роботах спробувала 
осмислити і подолати цю ситуацію.

 У  своїх проектах 2005 року «Мені це  не 
треба / Я це не хочу» та «Приватна власність» 

вона аналізує «природу бажання володіти тою 
чи іншою річчю», малюючи на папері її «копію-
замісника». Так складається її  «приватна 
колекція жаданих речей», таких же нереаль-
них, як і коштовні вироби за склом магазинних 
вітрин. Заміна речей на  їхні зображення ніби 
переносить їх у інший вимір. Однак, розгорта-
ючи свій проект «Я цього не  хочу» у  просторі 
великого дорогого магазину, художниця вихо-
дить за  межі приватного світу, запрошуючи 
до  дискусії широку аудиторію його відвідува-
чів, ставлячи питання про природу цінностей, 
правдивість чи ефемерність бажань, «необхід-
ність володіти красою» чи споглядати її.

 Одночасно у творах Алевтини Кахідзе зна-
ходить віддзеркалення і так звана «жіноча про-
блематика», досі достатньо не окреслена в укра-
їнському мистецтві, хоча у світовому художній 
«жіночий дискурс» давно складає широку тра-
дицію. Правда, і  в проектах Кахідзе «жіночий 
світ» завжди найбезпосередніше пов’язаний 
з  мистецьким, відтворюючи таким чином 
сутність її  особистості. Серед цих проектів 
— інсталяція «Очі в  мого чоловіка, як  у Жан-
ни Самарі» (2003), де захопленість та кохання, 
цілком подібно постмодерністській рефлексії, 
висловлюються через «цитату» — відомий твір 
О.  Ренуара, одночасно ніби зміщуючи тради-
ційні акценти естетичного замилування, адже 
зазвичай чоловік-художник зображує у своєму 
творі жінку як  втілення любові і  привабли-
вості. Тут же творцем виступає саме жінка-
художник, що  шукає в  мистецтві «зразки» 
та «аналоги» для мистецьких співставлень. Або 
гумористично-грайливий перформанс «Тіль-
ки для чоловіків, або Суджений-ряджений, 
з’явись мені у дзеркалі» (2006, Центр сучасно-
го мистецтва, Київ), де,  іронічно відтворюючи 
обряд старовинного ворожіння на  судженого, 
художниця посуті прагнула знайти порозумін-
ня із  мистецьким середовищем, запрошуючи 
на свою акцію представників київської худож-
ньої «тусовки», більшість в  якій традиційно 
складають чоловіки, і де молодій жінці не про-
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сто зберегти свою індивідуальність та  неза-
лежність, знайти однодумців. У  контексті 
сучасного українського мистецтва творчість 
Алевтини Кахідзе — явище симптоматичне. 
Воно наголошує на тому, що на сьогодні є, мож-
ливо, чи не  найбільш плідним та  перспектив-
ним — суб’єктивному осмисленню життя, влас-
ного, підкреслено авторського коментуванні 
дійсності, роботі з  реальним середовищем, 
що  відкриває нові можливості у  його осмис-
ленні. Адже в сучасній культурі, де популярно-
розважальне мистецтво захоплює дедалі біль-
ший простір, чи не єдиним місцем, де справжні 
«людські проблеми» ще мають значення, зали-
шається саме актуальне мистецтво. Невипад-
ково Борис Гройс афористично зазначав: «Ми 
дивимось сучасне мистецтво не  для того, аби 
побачити там щось надзвичайне, а  для того, 
аби засвідчитися, що  мистецтво ще  дивиться 
на нас». Твори Алевтини Кахідзе, в яких вона 

розповідає про свої власні проблеми, роздуми, 
переживання, говорить саме «про нас», про те 
повсякденне, звичне, «банальне», справжнє, 
що складає людське життя, а тому попри будь-
які обставини залишається найважливішим 
і найбільш інтригуючим.

Аналіз досвіду концептуального мистецтва, 
використання висунутих ним художніх страте-
гій, нове розуміння творчої діяльності, вимі-
рів «художнього твору» має сьогодні в Україні 
не  лише історико-академічне значення. Зна-
чною мірою саме з  ним пов’язані ті пошуки 
суспільної актуальності, що  визначають спря-
мування сучасного мистецтва. Адже і полеміка 
з  авангардом, і  аналіз культурно-історичного 
минулого, і соціально-критичні інтенції, і пере-
осмислення засад та  ознак творчості, та, мож-
ливо, найголовніше — аналіз реальності, зали-
шаються і  сьогодні чи не  найважливішими 
і найскладнішими для мистецтва.
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Анотація. В статті вперше в українському мистецтвознавстві автор відслідковує авторські вер-
сії концептуального мистецтва в Україні, аналізує особливості виникнення цього спрямування 
у вітчизняному контексті,  порівнюючи його з західним та  російським художнім досвідом.   Матеріа-
лом для аналізу стала творчість художників В. Бахчаняна, Б. Михайлова, Ф. Тетянича, А. Степаненка, 
Л. Войцехова, С. Анутрієва,  А. Кахідзе та ін., що дало можливість для відстеження  певної еволюції  
вимірів концептуалізму в українському мистецтві протягом другої половини ХХ століття.

Ключові слова: концептуальне мистецтво, соціо-культурний контекст, індивідуальні художні 
практики.

Аннотация. Статья впервые в украинском искусствоведении  обращается к анализу автор-
ских версий концептуального искусства в Украине,  обозначает особенности возникнове-
ния  этого направления в отечественном контексте в сопоставлении с западным и российским  
художественным опытом. Материалом для анализа  явилось творчество художников В. Бахчаняна, 
Б. Михайлова, Ф. Тетянича, А. Степаненко, Л. Войцехова, С. Ануфриева, А. Кахидзе и др, что дало 
возможность наметить определенную эволюцию  «параметров» концептуализма в украинском 
искусстве  на протяжении второй половины ХХ века.

Ключевые слова: концептуальное искусство, социо-культурный контекст, индивидуальные  
художественные практики.

Summary. The first time the article in the Ukrainian art criticism refers to the analysis of copyright 
versions of conceptual art in Ukraine, indicates the occurrence of this particular trend in the domestic 
context, in comparison with Western and Russian artistic experience. Materials for analysis are the 
works of artists Bakhchanian V., B. Mihailova, F. Tetyanicha, Stepanenko, L. Voytsehova, S. Anufrieva, 
A.Kakhidze and others, which made it possible to identify a certain evolution «parameters» Conceptualism 
in Ukrainian art throughout the second half of the ХХ century. 

Кeywords: conceptual art, socio-cultural context, individual artistic practices.
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Еволюційне спрямування розвитку образот-
ворчого мистецтва вимагає від сучасного митця 
створення та формування новітньої парадигми, 
що буде заснована на специфічній ідеї. Постмо-
дернізм використовується як своєрідний поза-
національний лінгвістичний набір інструмен-
тів, з  допомогою якого ми  можемо висловити 
свою специфічну ідею. Цей асортимент складає 
для художника сьогодення одночасно візуаль-
ний та  концептуальний тезаурус, котрий мож-
на використовувати як за переконанням, так і в 
якості експерименту, а  також набір інструмен-
тів задля переорієнтації парадигм досучасно-
го часу, котрі, в  свою чергу, є  інтерпретаціями 
парадигм до-досучастного часу. І  число таких 
до-до… незліченне.

«Не існує нічого абсолютно первісного, 
що підлягало б інтерпретації, так як все, за сут-
тю, вже є  інтерпретація; кожен знак за  своєю 
природою не є річ, пропонована для інтерпре-
тування, а є інтерпретацією інших інтерпрета-
цій» [1]. В  інтерпретації встановлюються сто-
сунки не роз’яснення, а, радше, констатації.

Теорія позначки (зображення) була лишень 
конфігурацією фарбової плями, глибини чи 
висоти рельєфу або різницею фактур поверхні, 
не уособлюючи ні позитивного, ні негативного 
аспекту. «Знаки — це  інтерпретації, приховані 
під масками. Перебравши на себе нову функцію 

— приховувати інтерпретацію, — знак втрачає 
свою просту сутність, сутність означу, надану 
йому при створенні» [2].

Творці швейної машинки Zinger не  могли 
собі уявити, що абревіатура «AC&DC», що мала 
вказувати на  аверсний та  реверсний режим 
роботи притискної лапки, перетвориться, через 
назву рок гурту «AC/DC», на  образ антира-
дянської пропаганди та  стане приводом задля 
виключення з  лав комсомольської організації 
не  одного прихильника цивілізаційного роз-
витку музичної культури! А  нині не  кожен 
молодий прихильник важкого року уявляє собі 
прершопохідне значення сполучення літер, 
що  ними так щиро обписані стіни новобудов 
кожного промислового міста.

Зображення стали знаками внаслідок того, 
що перебрали на себе значення найважливіших 
інтерпретацій. Нині ж в просторі знаку опини-
лась можливість гри негативних чи то позитив-
них понять, протиріч, захоплень та  сподівань. 
Першопохідне значення зникло разом з  тими, 
хто його пам’ятав, залишивши по собі необме-
жені можливості інтерпретування. У  глибо-
чінь стрімголовнули поняття, котрі до  цього 
здавалися не  властивими теорії знака. Таким 
чином виник сучасний символізм. Символізм 
не пов’язаний ні чим і ні з чим. Ні з культурою, 
а ні з традицією жодної з цивілізацій. 

ТАРАС КУШНІР

Цифровий заповіт,  
або Проблема конструювання 

сталих понять у світобудові 
інтерпретацій
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Символізм еволюційний. А  Інтернет-ме-
ре жа гарантувала миттєве його розповсю-
дження. «Знак потребує виявлення своєї суті, 
символ говорить сам за  себе. А  інтерпретація 
символів є — якщо не заміною філософії, то її 
нащадком» [3].

«Художник цифрової епохи це  — інтер-
претатор глобальної імперії знаків. Його поле 
діяльності — не життя, а теорія і практика керу-
вання показниками» (Станіслав Шуріпа).

Символіка релігійних знаків стала [4] 
та  збережена в  первісному значенні. Ну хіба 
що  з деякою видозміною візуальної конфігура-
ції. Інтерпретації її  сенсу є  неприпустимими 
та одразу ж потрапляють до категорії єресі. Але 
знання значення та дозволеного простору інтер-
претацій, збережене в релігійному та культурно-
му розвитку нації, повністю втрачене в перебігу 
«холодної війни» еволюційних перегонів соціу-
му. Для прикладу, різночитання знака свастики 

як  сварги, чи буддистського або індуістсько-
го знака сонця, чи граматичного православ-
ного хреста або символу нацизму призводить 
до  неймовірної розгубленості сучасний мозок, 
вихований в процесі еволюційних перетворень.

При відсутності глибокого знання в  галу-
зі релігійної символіки, потреба в  визначенні 
та  констатації сталих понять та  виокреслення 
символічної знаковості, надихнувши, спряму-
вало спотворений еволюцією розум на  інтер-
претацію знайомих йому зображень до  рівня 
символів, ним не знаних. На жаль, зображення, 
знайомі пошукоспроможньому розуму, похо-
дять з  інформації, розташованої у  всесвітній 
мережі, часто-густо інформації не  досконалої 
та  відверто заангажованої. Сучасна людина 
відірвана від культуротворчого шару, загу-
бившись в  світі еволюційних інтерпретацій 
знаків та  символів, за  відсутності можливос-
ті знайти визначення для формулювання ідеї, 

Aple спокуси. 145 × 220, полотно, олійні поливи
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що  її марудить, та  неспроможності створи-
ти нові символи, — приречена на  безкінечне 
повторення Інтернет-варіанту Оруелівського 
«НОВОМОВУ».

Від часів Мойсея безапеляційним аргумен-
том було твердження — «Написано» (малося 
на увазі Знання, дароване на Скрижалях Запо-
віту та записане в правилах).

Від Ісуса Христа найвищим аргументом 
є «Сказано» (Одкровення, промовлені на нагор-
ній проповіді, в  притчах, та  ті, що  віщуються 
Святим Духом через апостолів та пророків).

Від часу розповсюдження Інтернету [5] єди-
ним аргументом стало — «Обчислено» (Інфор-
мація в просторі самодостатності… навіть про 
ті ж Знання та Одкровення).

Секуляризація аргументації призвела до пов-
ної втрати сенсу сакральності понять сталості 
та першопохідності. Єдиними незмінними сим-
волами в  цьому процесі є  знаки комп’ютерної 

навігації. Для різних культур, релігій чи тради-
цій ця символіка стала першопохідною, не обтя-
женою інтерпретуваннями!

Вербальне спілкування з  комп’ютером 
людини — вже річ абсолютно звична. А  без-
апеляційна віра у всепроникність та всеосяж-
ність Інтернету є  предметом таких диспутів, 
в  порівнянні з  котрими теософські полеміки 
— дитячі забавки.

Найвикористовуваніші слова в  роботі 
з комп’ютером, як у програмістів так і користу-
вачів [6], різними мовами — «Прошу!», «Допо-
можи!», «Збережи!»… І  сенс цих слів, маючи 
зовсім інше значення, дає можливість автору 
проводити рівнобіжну лінію цифрового світу 
поруч із  лінією релігійною [7]. Автор плекає 
надію, що  цифровий світ йтиме поруч з  релі-
гією, не  замінюючи її. Хоча існування спові-
ді по  Інтернету вганяє кострубатого костура 
в надії автора.

Aльфа та Oмега. 145 × 220, полотно, олійні поливи
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В реалізації проекту використовується поєд-
нання іконописної символіки та біблійної атри-
бутики в поєднанні з символами комп’ютерної 
навігації. Саме в  двозначності цих символів 
і знаходиться простір задля розвитку ідеї про-
екту. Основу проекту складають живописні 
об’єкти. Полотна призначені спрямувати низку 
асоціацій глядача у  напрямку, потрібному для 
сприйняття ідеї проекту. Колір, форма та  тех-
нологія нанесення матеріалу кожного елементу 
проекту відібрані аби спростити цей поступ.

Іконографічні, релігійні та біблійні елемен-
ти — техніка монотипії (випадковість як непо-
вторність, характер зображення твориться 
за  участі, але не  по волі автора), пурпуровий 
колір (вибраність, елітність, царскість). Сим-
воли комп’ютерної навігації — техніка трафа-
ретного друку (технологія множення), сірий 
та  срібний колір (найреспектабельніший колір 
цифрової технології).

Живописні праці:
«Apple спокуси» — порівняння символу 

відомого виробника з  плодом пізнання добра 
та зла. «Нерукотворний убрус» [8] — канонічне 
християнське зображення образу Ісуса Хреста 
на платові замінене легко впізнаваною, але дещо 
видозміненою, щоб уникнути судових позовів, 
емблемою. За тло править безкінечне повторен-
ня числового сполучення «1 та  0», двозначна 
мова цифрової технології. Квадратність (себто 
математична досконалість) шрифту підкрес-
лює його приналежність, а враження нематері-
альності досягнуто зображенням лише тіней, 
що вирізняють знаки із загальної площини тла.

«АЛЬФА та  ОмЕГА» — так в  Біблії нази-
ває себе Господь (Откр. 1:10), тобто початок 
і  кінець. Відповідні зображення міжнародних, 
точніше загально-технічних, знаків запуску 
та  вимкнення електронної апаратури поєдна-
ні з  так званими «слухами». В  іконографічній 
практиці «слухи» — картушоподібні стрічки, 
елементи, притаманні зображенню архангелів 
Гаврила-благовістника, та  Михаїла, що  несе 
кару, як символи їх права віщувати Божу волю 

про початок та  завершення якоїсь частини 
Його задуму. А сповіщати про початок та при-
пинення роботи цифрової апаратури харак-
терним музичним супроводом придумали вже 
інженери-розробники.

«IСONостас» — символи комп’ютерної 
навігації — так звані «іконки» в  поєднанні 
з  символічним зображенням барокових іконо-
стасних «Царських врат». «ICONи», як і право-
славні ікони, розподіляються не за рангом, тоб-
то вагомістю впливу, а  за кількістю звернень. 
А  це вже певна субординація. В  іконографії — 
«Чин». Чин — встановлений порядок розташу-
вання ікон в кожному ряді іконостаса (деісусно-
му, пророцькому тощо) [9]. В  нашому випадку 
«ICONiв».

«КАНОН» — дослівно це  «добірка поло-
жень, що  мають догматичний характер» [10]. 
Виходячи з  формулювання, поєднується аксо-
нометричне зображення ікони з  технічними 
символами модемних з’єднань та  різноманіт-
них портів, обов’язкових для комп’ютерної тех-
ніки. Як  стверджує догматичне православ’я, 
не дотримання канону, тобто його відсутність, 
позбавляє ікону благодатного зв’язку зі  свя-
тістю. А  відсутність обов’язкових, встановле-
них роз’ємів не приєднає комп’ютер до мережі. 
Тобто перетворить високотехнологічну апара-
туру на дорогий шмат металобрухту, — як від-
сутність благодаті перетворює ікону на просту 
дошку.

«Спочатку було слово» — Мойсеєві старо-
заповітні скрижалі з наскрізним зображенням 
[11] знаків «+» та «–» як фізичним відповідни-
ком комбінацій цифрових символів «1 та  0». 
Дещо саркастичний натяк на  те, що  все, чого 
досягнуло людство в своєму еволюційному роз-
витку, вміщується в двозначну систему запису. 
Тобто в  коливання електричних імпульсів, 
походження котрих людство так і не збагнуло, 
але, дослідивши природу явища, перетворило 
на нову релігію, за основу взявши іскру, що спа-
лахує між позитивно та негативно зарядженим 
залізом.
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«Дім молитви» — план хрестовокупольного 
храму поєднана із просторовою схемою збиран-
ня «жорсткого диску» (основний носій цифрової 
інформації). Тут підтексти, втім, як  і в  усьому 
проекті, асоціативно багатоманітні. План хра-
му, як фундамент донині «розшукуваного» Ізра-
їльського храму. Непорозуміння з фразою Ісуса 
Христа: «Знищіть цей храм, і я в три дні віднов-
лю його». Надія на відновлюваність інформації, 
що  збереглась на  пошкодженому (сленгів від-
повідник «поламаному») «жорсткому диску», 
та невимовна жалоба до «знищеного» вірусами. 
Той, хто відновлював «жорсткий диск», легко 
зрозуміє очікування Іудеїв на відновлення храму. 
А назва полотна є посиланням до не менш відо-
мої фрази Ісуса Христа «Дім мій домом молитви 
наречено, а ви зробили з нього вертеп розбійни-
ків» (Лк. 19 : 46). Щільність спаму, вірусів, порно-
продукції та тому подібного виведе з нормально-
го ладу навіть найбільш «жорсткий диск».

«… І буде так» — ще один неначе збіг. Тлу-
мачне значення одного з  імен Бога «Амінь» 
збігається з  тлумачним значенням найужива-
нішої команди цифрового світу «Enter». Навіть 
кількість літер в  обох словах однакова. Саме 
останній факт став вирішальним у виборі обра-
зотворчої мови. В структурній схемі сканворду 
(пошесть сучасності, замінник інтелектуальної 
роботи головного мозку) слово Амінь вписане 
олівцем та  витерте, перекривається написом 
кульковою ручкою «Enter». Це як останній спа-
лах перехідного періоду. Ще  одне покоління —  
і буде так, що «і буде так» завжди буде «Enter».

«Delete — НЕ Є  — The End» — видалення 
не  є кінець. Перефразування християнського 
(за формою протестантського) гімну «Death it’s 
not the End» (смерть не є кінець). Як це не дивно, 
але саме механіка знищення обчисленої інфор-
мації та можливість, до певного етапу, її віднов-
лення наочно ілюструє можливість воскресін-

Kанон. 145 × 220, полотно, мішана техніка
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ня по  смерті. Тому зображення комп’ютерного 
сміттєвого кошика поєднано з  зображенням 
розбитих воріт пекла, що  використовується 
в іконописному ізводі «Зішестя до пекла», інша 
назва «Воскресіння».

«Hand made» — ручна робота. В  іконо-
графії зображення руки, що  благословляє, 
є образом Руки Божої та свідченням Його Волі. 
Комп’ютерним символом «руки» (використову-
ється для переносу віртуальних об’єктів) дис-
танційно (мишкою, клавіатурою, рухом очей 
з  допомогою сенсорів тощо) керує користувач. 
Це утверджує його в ілюзії, що він сам творець. 
Користувачем «дистанційно» керує Божа рука. 
В цьому ланцюжку ніхто, насправді, не працює 
руками, хоча весь час «працює руками».

«Розумна молитва» — в  християнській 
практиці молитва скорочена для повсякчасно-
го вжитку, як то «Ісусова молитва». Візуальним 
втіленням «подвигу повсякчасного читання 
розумної молитви» є  чоти, перебираючи ґудзи 
котрих, відраховується кількість прочита-
них молитов. В  цифровому світі скорочення 
«Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X», є відповідниками опе-
раційних команд, які є  спільними в  користу-
ванні всіма комп’ютерними програмами. І зна-
ння цих скорочень значно «полегшує життя» 
хакерам та  юзерам. Поєднання ж  зображення 
чотів з написами командних скорочень є обра-
зом «повсякчасного читання розумної молит-
ви» Цифрового Заповіту.

Просторова композиція «Камо грядеши» 
— макет перехрестя з  вказівною каменюкою 
та  викарбуваними на  ній комп’ютерними сим-
волами «Режим очікування», «Вимкнути», 
«Перезавантаження».

Найбільш вагомою частиною проекту є кла-
віатурні скорочення «Ctrl+Z» (відміна остан-
ньої дії) та «Ctrl+S» (збереження останньої дії), 
що  за змістом та  сенсом відповідає загально 
християнському «Спаси і Збережи». Основним 
об’єктом проекту мусить стати скульптурний 
прозоро-пластиковий хрест з наскрізним напи-
сом. Де «наскрізність» напису — символ скри-

жалів Старого Заповіту, Хрест та  сенс напису 
— Нового, форма напису «Ctrl+Z» та «Ctrl+S» 
— символи Цифрового Заповіту. В  підніж-
жі хреста (місце зображення кістяка Адама), 
на мармуровій плиті рельєфне зображення пер-
фокарти як початку цифрової технології.

Віртуальність цифрового світу дає також 
спектр можливостей для використання про-
сторових візій. Як то світлова проекція цифро-
вих комбінацій на відвідувачів експозиції (тех-
нічно проекція відбувається на простір скляної 
стіни, освітленої врівноважуючими світловими 
приборами; таким чином об’єктами експози-
ції стане все, що  потрапляє в  промінь проек-
ції, не  виявляючи джерела експонування; для 
приховування проекційної апаратури можли-
ве використання схеми дзеркало + «сонячний 
зайчик»).

Також створення скульптурних, кінетич-
них об’єктів. До  прикладу — флюгероподібна 
конструкція де  «+» як  панікадильний чотири-
вимірний хрест, а два «Ctrl» та «Z» і «S» оберта-
ються довкола нього.

Пам’ятні знаки, у  вигляді кінетичних бре-
локів можуть вивести факт проекту на  рівень 
створення стилю. До прикладу — хромована чи 
то мідна пластина з наскрізним написом «Ctrl+» 
та «монета», що обертається з карбуванням «Z» 
і «S» на аверсі та реверсі. Куля «АК» з викарбу-
ваним «Ctrl+Z» та «Ctrl+S» виглядатиме досить 
по  протестантськи-американському. Розмаїття 
комбінацій скорочень «Ctrl+» дає можливість 
створення об’єкта казиноподібного «Колеса 
долі», де збіг з комбінацією різних літер (тобто 
оперативних команд) залишатиме враження 
атеїстичного сарказму. А  на цей сарказм спря-
мованим є гасло — «Програма завжди переко-
нана, що вона розумніша за програміста…».

Проект твориться та  доповнюється від-
повідно до  знань та  асоціацій, що  їх отримав 
автор.
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Анотація. В теоретичній частині проекту «Цифровий заповіт» досліджується атрибутика циф-
рової Інтернет технології та християнської релігії. На підставі їх тотожності базується специфічна 
ідея «створення» парадигми новітньої релігії «Цифрової ери» та втілення її атрибутики в мистець-
кому проекті. Обґрунтовується новочитання знакової символіки та пропонується новий погляд 
на місце технології в житті людства. Стаття ілюстрована роботами автора.

Ключові слова: інтерпретація, знак, цифровий символ.

Аннотация. В теоретической части проекта «Цифровой завет» исследуется атрибутика цифро-
вой интернет технологии и христианской религии. На основании их тождества базируется специ-
фическая идея «создания» парадигмы религии «Цифровой эры» и воплощение её в художествен-
ном проекте. Обосновывается новое прочтение символики знаков и предлагается новый взгляд 
на место технологии в жизни человечества. Статья иллюстрирована работами автора.

Ключевые слова: интерпретация, знак, цифровой символ.

Summary. In the theoretical part of the project «Digital Testament» given a wide research of the 
digital internet technology attributes and the Christian religion. On the grounds of their identity is based 
the specific idea of «Creation» of «Digital era» religion paradigm, and it’s entailment in the art project. 
The new Reading of symbolic signs and the new look at the place of the technology in human life both are 
motivated in this project. The article is illustrated by the author’s art works.

Кeywords: interpretation, sign, digital symbol.
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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]);

— «штукаоперетка» («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.
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постановка проблеми. Інтерес до  вияв-
лення нових соціальних і  міських терито-
рій віднедавна є  однією з  важливих змін, 
що  відбулися в  топографії вітчизняного мис-
тецтва останнього часу. Розвиток проектів, 
пов’язаних із  вибудовуванням специфічних 
просторів спілкування із  залученням громад-
ськості до  художніх процесів, які впливають 
на  оточуючий світ, досліджують специфічну 
географію в широких межах взаємин між мис-
тецтвом, новітніми технологіями, економі-
кою, глобалізацією є  розвиненою тенденцією 
світового мистецтва з  1990-х. Однак мисте-
цтво в  суспільному місті є  відносно молодим 
феноменом в  українському культурному про-
цесі, який,  практично зовсім не  препарова-
ний вітчизняним мистецтвознавством, відтак 
потребує наукового осмислення і легітимізації.

мета публікації. У  даній публікації ста-
виться завдання дослідити процес поширення 
вітчизняних мистецьких практик в публічному 
і соціальному просторах, проаналізувати їхній 
вплив на функціонування місцевої моделі акту-
ального мистецтва.

Стаття виконана відповідно до плану науко-
вих досліджень Інституту проблем сучасного 
мистецтва НАМ України.

Аналіз літератури. Слід відзначити, що  в 
практиці українського мистецтвознавства на су -

часному етапі розробленість теми соціально 
ангажованого мистецтва представляє пооди-
нокі публікації у збірниках і періодичному жур-
налі Інституту проблем сучасного мистецтва 
НАМ України, серед яких можемо виділити 
праці Г. Вишеславського, О. Соловйова, О. Чепе-
лик, І. Яцик.

Результати роботи. «Пробіл» із  соціально 
зануреними діалогічними практиками у вітчиз-
няному контексті пояснюється особливістю 
функціонування місцевої моделі актуально-
го мистецтва протягом останніх п’ятнадцяти 
років. Так, з  набуттям країною Незалежності, 
українські креатори, сп’янілі від повітря сво-
боди, натхненні енергіями нових доступних 
творчих можливостей і  перспектив, світо-
вого діапазону, що  відкрився, спрямували 
сили на  реалізацію індивідуальних мітологій 
і  стратегій, вибудовування власних приватних 
творчих просторів з позицією свідомого само-
усунення від користування знаковістю оточу-
ючого світу і  повним ігноруванням суспільно-
критичного дискурсу. Протягом багатьох років 
вони зверталися до  питань вічності або пере-
ймалися посланнями до  майбутніх поколінь, 
проте їх головним цілеуявленням й орієнтиром 
було намагання вписатися в розкручену благо-
получну західну ситуацію (бажання, до  речі, 
почасти стимульоване різноманітними недер-

НАТАлІя БУлАВІНА, ІВАН ПИлИПеНКО
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жавними західними інституціями у  вигляді 
грантової підтримки). До  того ж, сприйняв-
ши постмодерністську парадигму «мистецтво 
про мистецтво» здебільше у  «формі зовнішніх 
ознак і декоративних рис» (за спостереженням 
Г.  Вишеславського) [1], культивуючи власну 
творчу автономію, художники жодним чином 
не намагались робити будь-яких спроб спілку-
вання з  домашньою публікою, просувати свої 
ідеї до суспільства, вперто уникаючи контактів 
в  позакреативному середовищі. Подібні само-
впевненість і зарозумілість, в поєднанні з еліт-
ною свідомістю і  ексклюзивністю, успадковані 
українським креативним осередком (як, влас-
не й  всім пострадянським мистецтвом) як  від 
радянського андеґраунду так і більш лібераль-
ного крила офіційного мистецтва, представле-
ного Спілкою художників, не  виявилися плід-
ними для мистецтва, призвели до  затиснення 
в  цехових рамках і  спустошуючих наслідків 
навзагал. Зрозуміло, що брак комунікації із сус-
пільною авдиторією унеможливлював поши-
рення діалогічного типу художньої практики, 
тим паче появу колаборативних творів. При-
близно одне десятиліття мало проходити, перед 
тим як  місцева художня спільнота, відповідно 
до запитів часу, змогла усвідомити необхідність 
віднаходити спільну мову з  іншими соціаль-
ними групами, і, відповідно, відчути потребу 
розширення предметного поля творчості через 
залучення до  спільної роботи інших людей. 
В  означений час формується нове покоління 
митців, яке швидко реагує на  трансформації 
в суспільстві і зміни його умонастроїв, а старше 
покоління позбавляється ілюзій і звільнюється 
від комплексів задля підвищення ефективності 
власної творчості.

Разом з  тим зрушення і  видозміни в  міс-
цевому творчому поступі перебувають у  пря-
мій залежності від світових перетворень, 
що  відбуваються під впливом глобалізації, що 
змушує локальну ситуацію формувати чітку 
соціальну і  культурну дійсність і  накреслю-
вати «fu tu re bond» — модель для майбутніх 

поколінь. Постмодерністська же парадигма 
«мистецтво про мистецтво» виявляється вже 
застарілою, тому що  ігнорування соціальної 
відповідальності, вибудовування автономності 
мистецтва й іронізування визнаються за «недо-
речні» в  умовах глобалізованого постіндустрі-
ального суспільства, й, відповідно, до  потреб 
часу у «новій позитивності», поступається міс-
цем моделі «мистецтво про життя».

Траєкторія становлення нових худож-
ніх практик, які вже намагаються розшири-
ти рамки власної автономності, набирає силу 
на початку 2000-х і виражається у виході у поза-
галерейні експозиційні простори й  стрімкій 
апропріації «чужих» місць, з  опануванням 
потужної енергетики урбанізованих альтерна-
тивних зон. Серед перших експериментів мис-
тецьких інтервенцій у  публічний і  соціальний 
простори виокремимо проект «Гараж. Трансмі-
сія» (куратор Олександр Соловйов), реалізова-
ний у 2002 р. на території автогаражу Інституту 
проблем сучасного мистецтва НАМ  України 
у рамках бієнале «Новітні спрямування». Озна-
чена арт-ініціатива подала принципово нове 
уявлення про сучасну експозицію, свідомо 
демонструючи співзвучність з актуальним сві-
товим досвідом, здійснивши спробу розвідки 
і «передбачення» майбутніх моделей комуніка-
ції наступного часу, проте, природно, ще послу-
говуючись самим актом експозиції як  видом 
демонстраційного мистецтва. Обране місце 
із багатошаровою історією — величезний гараж 
з  обшарпаними кам’яними стінами, автомо-
білями і  запахом мастила, з  необмеженим, 
здебільше епатажним впливом «контексту» 
на  пересічного глядача, слугував своєрідною 
сценою, що  моделювала тогочасну україн-
ську художню ситуацію. За  задумом куратора 
«…  розміщені в  специфічному “машинному” 
просторі, ніби у  режимі паркування, діагнос-
тичного огляду, ремонту й т. п. живописні кар-
тини, скульптурні об’єкти, інсталяції, відео 
проекції, фотографії мали спровокувати ілю-
зію експозиційного і  смислового трансу, коли 
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змішуються різні медіа й  стираються жорсткі 
відмінності між реальним й уявним…» [2, 5].

Поступове заглиблення у  соціальний кон-
текст, розширення кордонів стаціонарної візу-
альності, виявлення нових територій було під-
хоплено і  продовжено художньою ініціативою 
«Прощавай, зброє» у 2004 р. в історичній будів-
лі колишнього військового заводу «Арсенал». 
За  задумом організаторів, виставка позиціону-
валась як символ художньої конверсії території, 
що  опановувалась, з  кардинальною переміною 
її «духу місця», з новими героями Арсеналу — 
музами і художниками, які приходять на зміну 
гарматам [3]. В  контексті використання цього 
об’єкту маємо відмітити дуже важливу тенден-
цію, що сформувалась ще на початку «гаражної 
виставки» і  наразі набула сталого характеру, 
а  саме — сучасне мистецтво поспішає подола-
ти герметичність та посилити динаміку творчої 
репрезентативності й  потребує нарощування 
квадратних метрів експозиційного простору, 
приватизуючи інтер’єри великих промисло-
вих комплексів: в  минулому — символів моці 
індустріальної, торгівельно-комерційної і  вій-
ськової епох заводських будівель, фабрик, різ-
номанітних споруд і  об’єктів, які спорожніли 
і  перетворились на  занедбані, непривабливі 
міські території (наприклад, закинуті поіржа-
вілі баржі, військові об’єкти, якими давно вже 
ніхто не  користується, автобази, залізничні 
депо тощо), підживлюючись робочою енерге-
тикою і  історією маргіналізованих зон. Нові 
«художні комплекси», відкриті й  перепрофі-
льовані несподіваними перспективами їх вико-
ристання, перетворюються на  демократичні 
місця, де  твори вступають в  комунікацію між 
собою, мають публічний дискурс, адже можуть 
бути доступними для огляду і, відповідно, 
сприйнятими численними відвідувачами. Роз-
відані, апробовані й  «пророблені» актуаль-
ним мистецтвом нерафіновані інтерактивні 
місця в  подальшому перетворюються на  тра-
диційні місця соціального і  культурного обмі-
ну, залучаються в  універсальне користування 

класично спрямованим мистецтвом й  часто 
стають базою для формування нових музей-
них форм, що  патронуються на  державному 
рівні. Яскравим прикладом цього твердження 
є  «перевтілення» військового «Арсеналу» спо-
чатку на  ефективний експериментальний про-
стір взаємодії різних медіа у  акції «Прощавай, 
зброє», а згодом на респектабельний мегамузей 
«Мистецький Арсенал» (в процесі від 2005 р.).

З  освоєнням маргінальних, в  естетичному 
значенні, територій, українське актуальне мис-
тецтво ступило на  шлях розроблення моделей 
новітньої форми комунікації і залучення, арти-
кулюючи бажання поновити втрачені соціальні 
зв’язки, через поширення діалогічних практик, 
що базуються на спільній творчості з нехудож-
німи групами людей. Прикметно, що поширення 
практики взаємодії із  представниками іншого 
соціального середовища в  українському ґрунті 
починається у регіонах і пояснюється нечислен-
ністю місцевих творців і відсутністю застиглих 
авторитетів, а також тиску художніх інституцій 
і критики на публіку. Крім того, подібні проекти 
наповнюють вже сталу для вітчизняної ситуації 
традиційну провінційну «подійну порожнечу», 
проте яка має знаменні культурні ніші. Тесто-
вим для виявлення соціокультурних аспектів 
мистецтва з  усвідомленим вибором стратегії 
комунікації з населенням міста став Міжнарод-
ний фестиваль «Арт містечко: Шаргород» (2006) 
[4]. Невелике патріархальне містечко у Вінниць-
кій області зусиллями кураторів Алєксандра 
Погорєльського і  Ніколая Палажчєнко, орга-
нізаторів — фонду «Ейдос» і  Московського 
Товариства підтримки альтернативного мис-
тецтва «Метафутуризм» — фактично вперше 
мало змогу познайомитись з  актуальним мис-
тецтвом та  його специфікою й  в один момент 
саме перетворилось на  гігантську художню 
інсталяцію. Протягом десятьох серпневих днів 
тридцять сучасних художників з  п’яти країн: 
Росії, України, Німеччини, Бельгії, Узбекиста-
ну переймались єдиним творчим актом, дій-
сно колективним ритуалом, живим і  спільним 
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міським щоденним простором, що  став пред-
метом їхнього етно-топографічного дослі-
дження. Для Максима Мамсикова натхненням 
до  творчої рефлексії виявилось міське звали-
ще, яке він увічнив на полотні й там же безпо-
середньо його експонував. Микола Маценко 
подав свої іронічні проекції на  міський ринок 
як найкраще місце для торгівлі сучасним мис-
тецтвом («Свіжий Малевич». «Купуйте»). Реа-
німуванням старих «речей з  історією» і  пере-
творенням їх на сучасні арт-об’єкти займалися 
Олександр Гнилицький — розписував поки-
нуті на  вулиці зламані холодильники, та  Most 
і  група «Psia Krew», що розмалювали дві старі 
«Побєди» на  міській площі. Андрєя Шабурова 
зацікавила комунікація із  місцевою пресою, 
неполіткоректні висловлювання якої він пере-
ніс на  свої полотна. Алєксєй Калліма зосеред-
ився на  портретах місцевих мешканців, а  Вла-
дімір Сєлєзньов і Андрєй Сяйлєв препарували 
мас-медіальний вплив на  людську свідомість 
і реалії нашого життя, що несе сучасна повсюд-
на реклама, й  «втопили» у  місцевому фонта-
ні «розкручений» до  абсурду бренд «Фейрі». І, 
нарешті, всі комунікаційні посили фестивалю 
синтезувалися в  провокативному перформансі 
«Did you hit face of contemporary art?» — про-
екції на  полотно і  контури умовного обличчя, 
що символізувала сучасне мистецтво, створена 
художниками і місцевим людом і згодом знище-
на ними ж, як наочне втілення поганого мисте-
цтва. Таким чином реальність перетворювалась 
на мистецтво, а місто поступово трансформува-
лась у  єдиний арт-об’єкт як  зусиллями худож-
ників, що  виступали інструментом соціальної 
взаємодії, так і  місцевими мешканцями, які 
виконували роль арт-об’єктів і  арт-суб’єктів. 
Результат — патріархальне місто перетвори-
лось на суцільний музей під відкритим небом, 
де  розташувались «соціально-відповідальні» 
живопис, відео, інсталяції, відбувались різно-
манітні інтеракції; де кожний випадковий гля-
дач відчував себе співпричетним до мистецтва 
і до всього, що відбувається.

Залучення міста та його населення до кола-
боративних художніх практик в  every-day life 
space, в  життєвий простір, де  відбувається 
зіткнення глядача з мистецтвом, з естетичним 
переживанням й цікавою пригодою на прикла-
ді Шаргородського фестивалю, одеських арт-
жестів (акції на  Старокінному ринку, проект 
«Мухи і котлети по-Київські» та ін.) [5] остаточ-
но артикулювало, що зазначені моделі не тіль-
ки «прижились» в  Україні, а  й динамічно роз-
виваються, оформлюючись в  моделі новітньої 
форми, що створюють основу для інших студій 
і  досліджень. Міські території тепер розгляда-
ються як постійно діючі лабораторії, де відбува-
ються різні дискусії, відновлюються соціальні 
зв’язки, де  сам простір являє собою ефектний 
музей без стін.

Разом з тим поширення мистецтва у раніше 
недоступній дійсності логічно інспірує розши-
рення уявлення про здатність впроваджувати 
корекцію соціально-політичних реалій, зміни 
свідомості й  громадської ситуації за  допомо-
гою художніх засобів. Можливості мистецтва 
як модератора суспільної свідомості опинились 
у  фокусі дослідження Міжнародного фести-
валю соціальної скульптури [6], ініційованого 
ІПСМ у 2007 р. Для впровадження моніторин-
гу різноманітних сфер урбаністичного життя 
організатори послуговувалися західним досві-
дом і підходом, запропонованим ще Джозефом 
Бойсом, який розглядав потенційну публіку 
як  соціальну пластику, в  якій митець «фор-
мує» свідомість глядача. В  центрі обговорен-
ня й  препарування українських та  закордон-
них художників-учасників опинилось місто 
як  складний організм, в  якому відбуваються 
процеси, що  віддзеркалюють життя його меш-
канців, критичний аналіз стереотипів. Окса-
на Чепелик звернулася до  гострих проблем 
соціуму, пов’язаних із  тривожним зменшен-
ням народжуваності в  Україні та  позначен-
ня чинників, що  його спричинили, в  проекті 
«Origin» (Початок). Для групи «Контра Банда» 
(Гліб Вишеславський, Ганна Алабіна, Володи-
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мир Яковець) приводом для художньої реф-
лексії слугувала ситуація безвиході, що  скла-
лася в місті через примусове витиснення й так 
нечисленних осередків мистецтва (які для міс-
цевої влади є зайвим баластом, бо не дають каз-
ні відчутного прибутку), через рейдерські атаки 
в периферійні топографічні сегменти, й заклик 
до  населення проявити громадянську позицію 
і виступити на захист культури (проект «Вибір 
мистецтва»). До речі, експериментальні художні 
практики у відкритих або закритих просторах, 
у  випадку учасників «Контра Банди» із  засто-
суванням стратегії миттєвої дії, декларуються 
як найвлучніші засоби демонстрації соціальних 
і  політичних реалій життя суспільства, всупе-
реч «лінивим» та  «негострим» «учорашнім» 
виставковим формам і  починають превалюва-
ти в  сьогоденних актуальних українських діа-
логічних практиках. В  цьому контексті маємо 
зазначити, що  у визначенні важливості й  зна-
чимості подібних соціально-колаборативних 
акцій домінуючим аспектом мислиться наяв-
ність ідей відповідальності й  захисту соціаль-
них прав, тоді як  візуальна і  концептуальна 
наповненість все частіше залишаються позаду. 
Таким чином ми  спостерігаємо за  формуван-
ням нового різновиду доброчинного мистецтва, 
мистецтва «на злобу дня», яке викриває, бичує 
і візуалізує суспільні язви й окреслює майбутні 
шляхи виходу із  становища, проте в  сегменти 
якого часто потрапляють і  апріорі визнають-
ся неадекватні й  заслабкі твори діалогічного 
мистецтва.

При розгляді української моделі соціально 
ангажованого мистецтва неможливо обійти ува-
гою особливості його географічного й топогра-
фічного поширення в країні. Насамперед вони 
характеризуються успішністю, ефективністю 
й резонансом мистецьких інтеракцій в суспіль-
ному місті в  регіонах, й  значними трудноща-
ми з  інтеграцією у  столиці. Як  не дивно, Київ 
менше за  провінцію виявився підготовленим 
до  зустрічі з  соціально відповідальним мисте-
цтвом, що  пояснюється наявними «столични-

ми чинниками». На відміну від інших великих, 
малих і  найменших міст України, художня 
інфраструктура головного міста є  більш роз-
галуженою, інституції, що обслуговують сучас-
не мистецтво вирізняються різноманітністю 
й  численністю, відсутня проблема «подійної 
порожнечі», крім того арт-істеблішмент є  зна-
чно більшим і  часто вирізняється снобізмом 
і консервативністю, «канонізованими персона-
жами тусовки», а потенційний учасник і співт-
ворець соціального діалогу — публіка — є зна-
чно вимогливішою, бо й  так не  відчуває браку 
уваги й піддається впливу нав’язаних масмедій-
них «авторитетів». Крім того, не можна забува-
ти про вплив механізмів «пізнього» арт-ринку 
(влада якого особливо відчутна у Києві) й, без-
умовно, про розміри міста. Цілком зрозуміло, 
що резонансу від інтервенцій мистецтва в про-
стір міського середовища можливо досягнути 
лише набагато численнішими діалогічними 
акціями, які мають спиратись на  цілком кон-
кретну фінансову базу і потребують залучення 
адміністративного ресурсу (що має велике зна-
чення для легального доступу до різноманітних 
суспільних приміщень і  просторів на  кшталт 
метро, телебачення, встановлення мегаекранів 
для проекцій, огорожі фасадів будівель тощо) 
й підтримки з боку активних інституцій, задія-
них у сучасному художньому процесі. Поодино-
кі невеликі колаборативні репліки (наприклад 
проекти: Лади Наконечної «Назовні», Алевти-
ни Кахідзе «Приватна колекція», реалізовані 
в центрі Києва в 2007 р.) цікаві й гострі, проте, 
звичайно, аж ніяк не в змозі увійти до широкої 
суспільної свідомості й тим паче претендувати 
на  запуск механізмів трансгресії українського 
суспільства. Відповідно, ефективність поді-
бних акцій на столичній території досягається 
лише масштабними фестивальними моделями 
— такими як вже згаданий вище Перший між-
народний фестиваль соціальної скульптури, 
який суттєво зрушив ситуацію з місця, і набув 
статусу всеукраїнської культурної події. Також 
необхідними складовими позитивного розви-
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тку ситуації є  регулярність митецького зану-
рення в соціальний і урбаністичний простори, 
долучення до  таких ініціатив митців, які вже 
є  авторитетними діячами у  всеукраїнських 
обставинах й, відповідно, здатні оперувати 
увагою широкої публіки. Яскравим свідченням 
цього твердження є  успішна реалізація стра-
тегій соціальної взаємодії, що  моделюються 
благочинним фондом «Ейдос» через грантову 
програму «Public Space — 07–08». Мультиплі-
кація фондових ресурсів в проекти в публічно-
му просторі спричинила появу протягом двох 
років численних соціокультурних ініціатив, 
серед яких є  як вдалі так і  доволі посередні. 
Серед цього марафону особливо виділяються 
концептуально й візуально насичені й діалогіч-
но успішні роботи Жанни Кадирової та Віктора 
Сидоренка. В  фокусі уваги Жанни Кадирової 
— мобільне місто, що  знаходиться в  процесі 
постійної еволюції, та його мешканці. Для спо-
стереження за обставинами людського існуван-
ня авторка створює яскраві скульптурні об’єкти 
у вигляді графіків на кшталт паперових графі-
ків економічного зростання, які в  конкретно-
му просторі й  обставинах (на Алеї Казимира 
Малевича) використовуються киянами як зви-
чайні (хоча й  дивні) лавки для сидіння та  від-
починку. Ідея комунікації пересічного глядача 
із  мистецтвом також підкреслюється і  підхо-
дом у  виборі матеріалу — монументальні ках-
ляні лави з потрісканою поверхнею як приклад 
радикального перепорядкування речей, а  саме 
мотлоху, що його кожний знаходить у себе під 
ногами на асфальті, речам, що були у викорис-
танні, мають сліди різних життєвих колізій, 
яким можна давати нове життя у  мистецьких 
об’єктах.

Аналітичний проект Віктора Сидоренка 
«Деперсоналізація» (2008) навпаки освоює 
форми поведінки соціальних мас. Авторська 
інсталяція у  вигляді яскравих різнокольоро-
вих чоловічих фігур, які «мандрують» у натов-
пі, «спостерігають» за  перехожими в  різних 
районах міста: на  вулицях, у  сквері, на  пере-

тинах магістралей, біля адміністративних 
будівель, викликаючи у  людей різноманітні 
як позитивні так і негативні реакції через свою 
«іншість» і «чужинність». Через застосування 
субверсивної стратегії художником вивчається 
гостро актуальна нині проблема ідентифіка-
ції особистості в урбаністичному і соціальних 
просторах, а також проблема подальшого спі-
віснування і можливості діалогу. Разом з тим 
проект свідомо не  претендує на  реалізацію 
гуманітарної місії, на  відстоювання чиїхось 
громадянських прав чи вирішення нагаль-
них питань маргінальних груп. Дана робота 
одночасно є  і реакцією на  український полі-
тичний хаос і  своєрідною «соціальною але-
горією» на  інститут демократичних виборів 
в нашій країні. Ми маємо змогу спостерігати, 
як щоразу під час виборчого марафону україн-
ське суспільство розшаровується за  принци-
пом партійної приналежності чи то  симпатії 
до певних ідеологічних доктрин, і відповідно, 
політизується у кольорі. В колективному житті 
політичний плюралізм точок зору стверджу-
ється у  суспільній свідомості через кольорові 
параметри, які заповнюють простір середови-
ща на  час виборів, послуговуючись роботою 
деперсоналізованих мобільних різнобарвних 
агіт-груп та  інших «небайдужих», які, попри 
наявні атрибути «сучасності», все ще  лиша-
ються людьми із  свідомістю, «замінованою» 
пострадянськими рудиментами, які граються 
в моделі Західної демократії.

Крім того, на прикладі цього проекту має-
мо акцентувати на одній з важливих проблем, 
з якою неодмінно стикаються майже всі діало-
гічні практики в публічному просторі. Йдеться 
про присутність неадекватної поведінки серед-
ньостатистичних мешканців по  відношенню 
до оточуючого їх середовища, яка виражається 
як у виявленні агресії до творів так і до бажан-
ня їх  «приватизувати». Так, частина інсталя-
ції «Деперсоналізація» упродовж декількох 
днів після монтажу була понівечена, а частина 
фігур взагалі зникла. Сміливість і винахідли-
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вість інших митців у  плані культурного заво-
ювання довкілля приморського міста Гурзуфа, 
незважаючи на всю його мистецьку обізнаність 
і  «просунутість», у  травні 2008  р. наштовхну-
лась на  непорозуміння і  неабиякий супротив 
місцевих жителів, які намагалися перешкоди-
ти вторгненню творів мистецтва у громадські 
будівлі на  вулиці Ленінградська. Лише осо-
бливості застосованого матеріалу (будівельні 
алюмінієві пластини розміром 1500 × 2000 см 
і 1500 × 3000 см) та їх глуха вмонтованість у сті-
ни дозволили мистецьким рефлексіям на тему 
«Трансформація часу» скорегувати та  наси-
тити міський простір і  увійти до  свідомості 
гурзуфської спільноти й викликати справжню 
її трансгресію, навіть попри її волю [7]. Наведе-
ні приклади, як ми вже зазначили, не поодино-
кі, тому в українській соціально-орієнтованій 
мистецькій практиці наразі одним з головних 
критеріїв живучості твору є ступінь його міц-
ності на  предмет вандалізму. В  свою чергу 
означена проблема не  є винятково питанням 
мистецької компетентності, адже художники 
лише візуалізують соціальні симптоми сучас-
ного українського суспільства.

Вивчаючи діалогічні практики, також муси-
мо зазначити, що у питаннях взаємодії з потен-
ційною публікою вони реалізуються в двох пло-
щинах. По-перше, вони залучають до  спільної 
роботи нехудожні групи людей, які є  первин-
ною авдиторією, по-друге, одночасно являють 
собою виразні жести, що  спрямовані до  вто-
ринної авдиторії, тобто до тих людей, яким буде 
згодом продемонстровано твори, і  які мають 
необхідні знання, щоб їх  зрозуміти й  оцінити. 
Саме потреба у  власній легітимації через про-
фесійну авдиторію спонукає соціально орієн-
товані проекти документувати етапи співпраці, 
щоб дослідники могли ідентифікувати подібну 
творчу діяльність і  констатувати її  результат 
в  творенні історичної перспективи сучасного 
українського мистецтва.

висновки. Підводячи підсумки нашого 
дослідження, зазначимо, що  серед різнома-
нітних сегментів сучасного мистецтва Украї-
ни соціально-колаборативна творчість, попри 
власну чисельну динаміку розвитку, наразі 
ще  посідає відособлене місце, проте оформ-
люється в  моделі новітньої форми, поступово 
набуває легітимності й інституалізації.
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Постановка проблеми. Віктор Іванович 
Зарецький — непересічна особистість, один 
з  провідних українських митців, доробок яких 
творить історію вітчизняного мистецтва. Висо-
кокласний фахівець, він також був наділений 
неабияким викладацьким хистом, вмінням 
щедро передавати свої знання і  майстерність 
іншим, яскравим підтвердженням чого була 
його робота у Київському художньому інститу-
ті і керівництво приватною художньою школою. 
Багато митців, творчість яких тепер значною 
мірою формує дійсність сучасного українсько-
го мистецтва, можуть назвати В.  Зарецького 
своїм вчителем, адже чимало з  них розпочали 
свій шлях у професію з його рисувальної студії. 
Проте, на жаль, через різні причини лише деякі 
з них поділилися спогадами про Учителя, чого, 
звісно, недостатньо для розкриття художньо-
педагогічної діяльності В. Зарецького, визначен-
ня її принципів і значення для розвитку вітчиз-
няної системи мистецької освіти.

Завдяки тому, що  автору даного дослі-
дження випала щаслива нагода безпосередньо 
опановувати ази майстерності під керівни-
цтвом митця, знайомитися з його менторським 
методом і  концепцією, поглядами щодо цілей 
і  завдань мистецтва, наразі вже з позицій осо-
бистого досвіду викладання живопису, має-
мо можливість доповнити уявлення про його 
педагогічну практику. Відтак метою публікації 
є реконструювання і аналіз педагогічної систе-
ми В. Зарецького, розгляд її в контексті загаль-
ної мистецької ситуації.

Стаття виконана відповідно до плану науко-
вих досліджень Національної академії образот-
ворчого мистецтва і архітектури.

Аналіз літератури. Слід відзначити, що в прак  -
тиці українського мистецтвознавства на су час-
ному етапі розробленість творчого спадку мит-
ця представляє собою чимало публікацій, серед 
яких виокремимо ґрунтовні праці О. Аврамен-
ко і Л. Смирної (Медведєвої). Велике значення 

ІВАН ПИлИПеНКО

Віктор Зарецький — педагог

Такі зрозумілі і  прості його погляди на  завдання 
художника й на засоби підготовки до неї, — такі справ-
жні, такі мало схожі на  пусту балаканину... такі, вре-
шті, суворі і блискуче відображуються у його житті.

Михайло ВРУБЕЛь
Листи до сестри
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для розуміння світогляду мистця мають його 
виступи в  художній періодиці. Проте педаго-
гічна діяльність В.  Зарецького все ще  лиша-
ється недостатньо вивченою, налічуючи лише 
поодинокі матеріали, де  подаються фрагмен-
тарні згадки його учнів.

Результати роботи. Результати дослід-
ження базуються на  особистих спогадах, які 
допомагають якомога повніше відновити образ 
В. І. Зарецького-педагога, визначити місце його 
педагогічної діяльності в  системі мистецької 
освіти України.

У педагогічній роботі В. І. Зарецького маємо 
змогу виділити три періоди, різні за тривалістю 
і значенням. Першим його досвідом у педагогі-
ці було викладання в  Київському державному 
художньому інституті (1953–1957 рр.) на запро-
шення ректора С.  О. Григор’єва. Основний 
розділ педагогіки В.  І. Зарецького припадає 
на керівництво приватною художньою школою, 
фундатором і  беззмінним викладачем якої він 
був (1978 — кінець 1980-х) Завершальний етап 
пов’язаний з окремими заняттями та  індивіду-
альними уроками, які майстер вів для молодих 
художників у  персональній майстерні після 
закриття його школи [1, 2].

Моя перша зустріч із школою В. Зарецького 
відбулась у  1981  р., коли, прийшовши з  Армії, 
я  намагався вступити до  КДХІ, проте спро-
ба була марною, адже на  рівень моєї технічної 
підготовки згубно вплинула перерва в навчан-
ні через військову службу. З неофіційного мов-
чазного дозволу екзаменаційної комісії нам, 
абітурієнтам, дозволялось у  перервах між 
іспитами спостерігати за  роботою інших здо-
бувачів, отож тоді я  і побачив «школу Зарець-
кого» в малюнках його студентів. Зачарований 
і  вражений новою для себе системою роботи 
над завданням, яка різко контрастувала із тим, 
чого нас навчали раніше, була одночасно про-
стою і зрозумілою для молодої людини і давала 
в комплексі такий високий результат, що я будь-
що вирішив потрапити на навчання до цієї Мек-
ки художника-початківця.

Слід відзначити, що  саме словосполучення 
«приватна школа В.  І. Зарецького» було на той 
час майже із розряду чогось ірреального. Однак 
при всій несумісності власної справи з  модел-
лю життєбудови у  Радянському Союзі, така 
ініціатива була не  поодинокою, адже хід мис-
тецького процесу кінця 1970-х — початку 1980-
х викликав появу різноманітних приватних 
шкіл, що  функціонували нелегально, і  інфор-
мацію про які розповсюджували лише у  вузь-
ких колах. На  відміну від державних студій, 
загальнодоступних, спрямованих на  навчання 
образотворчій грамоті й  естетичне виховання 
громадян, які в  силу своєї специфіки «само-
діяльних творців» аж ніяк не  могли давати 
достатньої академічної бази, приватні ініціати-
ви в  своїй діяльності керувались програмами 
і  учбовими планами вищої школи, відповідно, 
тут концентрувались люди, що  вже усвідом-
лювали себе художниками і  прагнули здобути 
вищу мистецьку освіту, вступити до  вузу. Так, 
у  1980  р. запрацювала на  Лівому березі шко-
ла Іванова, паралельно, в  спілчанських май-
стернях на  території Києво-Печерської лаври 
збирались учні школи Ю.  Малішевського, а  на 
Перспективній вів свій клас О.  Титов. Зазви-
чай кількісний склад студеїв, задля уникнення 
зайвого розголосу, не  перевищував п’ять–сім 
осіб. Стосовно цих навчальних груп необхідно 
також зазначити, що  рівень викладання в  них 
сильно різнився.

Як  ми вже згадали вище, діяльність таких 
учбових осередків знаходилась поза офіційним 
полем, відтак інформацію про них цілеспрямо-
вані потенційні студенти знаходили через зна-
йомих. Не виключенням із цього правила була 
і  школа В.  Зарецького, приймали до  якої лише 
за  рекомендацією авторитетних і  перевірених 
колег. Озброївшись клопотанням художника 
А.  Яніна, автор, відстоявши довжелезну чер-
гу з  претендентів, успішно пройшов попере-
дню сувору співбесіду, що проводила дружина 
В. Зарецького, М. Зарецька-Григор’єва, і восени 
1981 р. прийшов на Філатова, 10-А.
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Вже на  той час школа вирізнялась неаби-
якою популярністю і кількість бажаючих потра-
пити на  заняття значно перевищувала фізичні 
можливості їхнього розміщення. В пістрявому 
колективі студійців (біля 50 осіб) із  нерівно-
значним рівнем початкової підготовки, обда-
рованості, віковим дисбалансом, правив бал 
Майстер, який, не скований жорсткими, регла-
ментованими учбовими програмами, знахо-
див можливості уважно і  терпляче вихову-
вати кожного, при цьому суворо вимагаючи 
усвідомлення визначень основ образотворчої 
грамоти і  неодмінного росту практичного 
вміння. У ставленні до навчання працелюбний 
В. І. Зарецький дотримувався залізної дисциплі-
ни, режиму, навіть муштри, при цьому чутлива 
й добра його натура була щедрою й на похвалу. 
Так, з притаманним йому гумором і особливим 
ставленням до життя, він вивів результат і мого 
навчання — «Він прийшов до  мене з  шахти 
і піднявся на поверхню».

Надзвичайно багатий на  ідеї і досвід, тала-
новитий педагог В.  Зарецький наполягав, 
що  навчати потрібно основі, техніці, вмінню 
володіти рисунком, вибудовувати композицію, 
бачити й передавати колір, не зневажати деталі, 
при цьому не забуваючи налаштовувати моло-
дих художників на  образний підхід до  сприй-
няття оточуючого світу. Знання й майстерність 
мають вибухнути в художникові, підштовхнути 
його до пошуку власної пластичної мови, лише 
тоді світ отримає творчу індивідуальність, яка 
й буде цікавою людям [3].

Задля важливої правильної «постанов-
ки ока», урозуміння моделі творчого процесу 
і  виховання естетичного смаку у  майбутньої 
креативної особистості на заняттях вводились 
обов’язкові короткострокові студії з  копіюван-
ня портретного ряду з  доробку великих май-
стрів — переважно Д.  Веласкеса, М.  Врубеля, 
М. Фєшина.

Жива педагогіка і  розвиваюча індивіду-
альність методика, ґрунтована на  традиціях 
реалістичної школи, давала чудові резуль-

тати. Вважаємо за  необхідне підкреслити, 
що принципова відмінність теоретичної мето-
ди В. Зарецького виражалась не в механічному 
завченні формальних означень образотворчої 
грамоти, а в здатності специфічно їх формулю-
вати, органічно наблизити їх до вміння й нави-
чок, до  практичного застосування в  учбовій 
і  творчій роботі. Саме наявність органічного 
синтезу знання та  вміння його застосувати, 
так би мовити, «зробити», одразу вирізняла 
випускників школи-майстерні В.  Зарецького, 
що переконливо відобразилось і у факті щоріч-
ного вступу 90 відсотків її  слухачів до  мис-
тецьких Вишів України.

Не зайвим буде також відмітити, що плеяда 
сучасних яскравих українських художників, які 
тою чи іншою мірою зобов’язані своїм вихован-
ням В.  Зарецькому (пройшли через його май-
стерню в КДХІ, навчались в художній школі або 
ж користувались його порадами) — найкращий 
доказ великої результативності його педагогіч-
ної діяльності.

Висновки. Підводячи підсумки нашо-
го дослідження, зазначимо що  В.  Зарецький, 
талановитий художник і  природжений педа-
гог, віддав чимало років вихованню молодих 
художників, безперервно й активно приймаю-
чи участь в мистецькому житті України. Спи-
раючись на  традиції реалістичної школи, він 
розробив власні методичні принципи, в  яких 
синтезувались його погляди на  мистецтво, 
його вивчення й  професійні спостереження 
щодо опанування ремесла художника. В центрі 
уваги його професійної методи завжди при-
сутній постулат «школи», важливий з  точки 
зору теорії і практики з неодмінним паралель-
ним вихованням і  всебічним удосконаленням 
творчої особистості. Значущість приватної 
ініціативи В.  Зарецького для розвитку школи 
вітчизняного мистецтва важко недооцінити, 
зважаючи на  кількість сучасних художників, 
що відносять себе до кола його учнів.
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Аннотация. Автор статьи исследует отдельные моменты педагогической практики В. Зарец-
кого в частной художественной школе. На основе анализа преподавательского метода художника, 
привлечению в  обращение ранее неизвестных фактов, личного опыта общения реконструиро-
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Summary. The author of this article investigates the separate moments of V. Zaretskiy’s pedagogical 
practice at private art school. On the basis of the analysis of a teaching method of the artist, attraction in a 
reference earlier unknown facts, personal experience of dialogue, V. Zaretskiy person as teacher and artist 
is reconstructed, the influence of his creative person on shaping of the students is designated.
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Виникла у  вітчизняній культурі останніх 
двох десятиліть перехідна ситуація, що викли-
кала переоцінку всіх цінностей, гостро тор-
кнулась сучасного художнього процесу, поста-
вивши перед мистецтвознавством проблему 
осмислення його тенденцій. У  період падіння 
авторитету вищих відомств, що  доглядають 
за  громадянами, коматозного стану Спілки 
художників, мистецтво вийшло з-під контролю 
чиновників різного рівня, порушивши границі 
того, що  традиційно вважалось правильними 
і неправильним. Тим самим, мистецтво, з одно-
го боку, відбило час тотальних змін, а з іншого, — 
ці зміни продиктувало. Як брало участь у цьому 
процесі образотворче мистецтво Харкова? Яке 
його місце у  загальноукраїнському художньо-
му просторі? Шлях сучасного мистецтва у всій 
його складності, звичайно, ще  важко визначи-
ти, оскільки світ, про який сьогодні говорить 
мистецтво, не  завершив свого становлення. 
Але все-таки загальні конструкції, що зв’язують 
минуле й сьогодення, проступають. І я спробую 
намітити основні контури мистецтва Харкова 
як сучасник його перетворень та змін.

«Лихі» 90-ті вважають головною ареною 
художніх подій, які привели вітчизняну куль-
туру до відновлення. Якщо взяти до уваги кіль-
кість виставок, резонансних художніх акцій, 
появу творчих об’єднань, інтенсивних зв’язків 

з  європейськими центрами мистецтва, з  цим 
не  можна не  погодитися. Але все-таки, на  мій 
погляд, поворот до відновлення мистецтва був 
позначений десятиліттям раніше, однознач-
ним він не був, проходив декількома шляхами 
й  охоплював усі види мистецтва. Загальним 
у  переорієнтації його галузей було звертання 
до  досвіду авангардного мистецтва початку 
ХХ ст. й освоєння різних іпостасей постмодер-
нізму. Переплетення обох тенденцій проходило 
своєрідним контрапунктом на тлі традиційного 
за змістом і формою нарративного мистецтва.

До  класичного авангарду першими звер-
нулися музиканти. Вони реанімували завіти 
футуризму, ввели у  тканину музичних добут-
ків немузичні звуки. Виконання такої музики 
проходило переважно у  вузькому колі самих 
музикантів або в  концертних залах Голландії, 
Німеччини, де недоліку в аматорах авангардної 
музики не було й немає. Сценографи, починаю-
чи із кращої постановки 80-х — п’єси І. Кулиша 
«Мина Мазайло» у  колишньому Театрі Леся 
Курбаса, згадавши завіти великого режисера, 
насмілилися зруйнувати замкненість сценіч-
ного простору, зробивши глядача його співу-
часником. Фотохудожники першими показали 
харків’янам творчі результати еротизацїї мис-
тецтва як  дискурсу авангардного мистецтва 
й генерального напряму постмодернізму. Заго-
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стрений інтерес до  оголеної натури, не  тільки 
жіночої, але й  чоловічої, перетворення «ню» 
на форму й на спосіб втілення ідей, далеких від 
естетичних, міг призвести й приводив до скан-
далів. Через день після відкриття в художньому 
музеї заборонили виставку Бориса Михайлова. 
Художник виставив серію великоформатних 
робіт, знятих з  оголеної чоловічої натури. Її 
природне, родове призначення символізували 
штучні фалоси, що  прикрашають то одну, то 
іншу частину тіла натурщика. Виставку закри-
ли, виразивши побоювання за  дитячу вразли-
вість. Вимір мистецтва реальністю видимого 
залишалося критерієм цінності для більшості 
глядачів, забезпечуючи підтримку творчос-
ті звично реалістичних форм, що  зберігали 
вірність жанрової диференціації, а  головне — 
традиційним етичним нормам. Вихід за  межі 
етичного у  мистецтві був конфліктом, як  це 
трапилося з  Борисом Михайловим і  пізніше 
зі спектаклями С. Жолдака. Лише легку корек-
цію звичного дозволяли собі самотні майстри, 
творчо пов’язані із  традиціями авангарду, 
сприйнятими через своїх учителів або вчите-
лів учителів. Саме це  зробило відомого малю-
вальника й плакатника В. Куликова, що вчився 
в  Г.  Бондаренка, який закінчив у  свою чергу 
майстерню К.  Петрова-Водкіна, незаперечним 
авторитетом серед молодих живописців і  гра-
фіків 80–90-х.

Відомо, що  передовий загін мистецтва 
країни у  цей період активно йшов від опові-
дально подійних композицій до філософсько-
поетичних вишукувань, до образності, що мір-
кує та  споглядає. Художня мова непомітно 
й  природно трансформувалася у  постмодер-
ністський палимсест неясних станів, неодно-
значних змістів, карнавальну гру значень, 
збільшуючи область почуттів і  привносячи 
у  них тяжіння до  вигадливого. У  Харкові ця 
тенденція позначилася переважно у творчості 
молоді, що визначила себе або почала працю-
вати саме у 80-ті. Серед них слід відокремити 
насамперед графіків (сьогодні вони вже кла-

сики українського мистецтва) Наталю Миро-
ненко, Олену Кудінову, Павла Макова. Окремої 
творчої групи вони не становили, хоча неодно-
разово виставлялися разом. Поєднує їх багато 
чого: роки навчання в Харківському художньо-
промисловому інституті, культура творчого 
мислення, далека від усякої епатації, що  дис-
онує, б’є по нервах засобами форми. Близькіс-
тю позначене й тяжіння художників до одного 
героя, — Часу, що  стає, що  біжить, руйнуючи 
світ, і  творить людські відносини й  почуття. 
Час — головний співрозмовник Н.  Миронен-
ко, Е.  Кудинової, П.  Макова. Графічні аркуші 
майстрів, що вміщають у себе безліч прикмет 
культурних світів, що  вибудовують багатоша-
рове поле неоднозначних змістів, та зв’язують 
культуру минулого й  очікування сьогодення, 
були й залишаються найбільш виразним про-
явом постмодерністської образності у  мисте-
цтві Харкова.

Не складно помітити, що родова умовність 
графіки, природна й  органічна трансформа-
ція образотворчого простору гравюри в  потік 
знаків визначили першість графічних видів 
мистецтва у  знаходженні художньої незалеж-
ності, і  — в суспільному визнанні її результа-
тів. У Харкові, де графіка з часів 1920-х займа-
ла дуже вагоме місце, цей факт очевидний. 
Ще більш явно важливу роль графіки в худож-
нім житті Харкова показала організація й про-
ведення, починаючи з  1988 р., триєннале гра-
фіки й  естампа «4-й  Блок». Збираючи навколо 
себе графіків, дизайнерів, триеннале акумулю-
вало креативні сили широкого стилістичного 
діапазону. Рідкісна можливість знайомства 
зі світовим графічним досвідом була й залиша-
ється важливим чинником творчих успіхів хар-
ківських графіків.

Що ж стосується живопису 80-х, то її роз-
виток відбувався на декількох рівнях. На рів-
ні андерграунду існували абстрактивисті, 
що мали стійку, але глуху славу, що не давала 
засобів до  існування. Так само, як абстракти-
висті інших українських міст, вони переплав-
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ляли воєдино спонтанну емоційність абстрак-
тного експресіонізму, фовізму, раціональність 
конструктивізму. Серед них виділю архітала-
новитого Юрія Шейна, чиї виставки незмін-
но ставали культурною подією міста. Однак, 
флагманом живопису Харкова у 80-х абстрак-
тивізм не став.

Живопис розвивався не  шляхом ради-
кальної відмови від фігуративності, традицій-
них зображально-виразних засобів, а  шляхом 
трансформації сюжетних змістів, переходу 
з мови опису на мову метафори, створення діа-
логічної конструкції, що тяжіє до іронії, ігрово-
го початку, декоративності загального рішення. 
Нова тенденція з’явилася в  театралізованому 
живописі Павла Тайбера, а пізніше була розви-
нена Вачаганом Наразяном, Тагуї Барсяганом, 
Михайлом Поповим, Олександром Власовим. 
Лірико-поетичне начало живопису майстрів 
відповідало споконвічному романтизму вітчиз-
няної культури. Романтизм, як  протиотрута 
від збанкрутілої дійсності був тим мостом, 
по  якому станковий живопис Харкова 80-х 
перейшов у бурхливі 90-ті. Потік, що заповнив 
тоді виставкові зали, за  художньої інформа-
цію відрізнявся полістилізмом, його творчий 
рівень був украй нерівний. Мірило цінності 
— «це може бути», — що  з’явилося незабаром 
тоді, якийсь час слугувало єдиним інструмен-
том оцінки місцевого мистецтва. Результати 
його використання були суперечливі й  у той 
же час симптоматичні для часу змін. Здавало-
ся, що  границі між професійним і  профанним 
мистецтвом пересічені, й  всі рови, як  до того 
призивав Л.  Фідлер ще  1969 р., засипані. Але 
відсутність границь компенсувало збирання 
художників у творчі групи. 1988 року виставка 
«9-я», що об’єднала живописців, графіків і одно-
го скульптора, дала імпульс до створення твор-
чого експериментального об’єднання «Літера 
А», що стало головною подією мистецтва Хар-
кова 90-х. До  нього увійшли дизайнер і  живо-
писець Андрій Пичахчи, два графіки за  осві-
тою, два Олексія — Єсюнін і  Борисов, Віталій 

Куликов. Технічна освіта останнього робила 
його вільним від спогадів про художні прави-
ла, і він почав з концептуальних полотен, пара-
лельно займаючись фотографією, з якої пізніше 
«просунувся» у  Європу. 1989 року «Літера  А» 
показала першу виставку «Афро-89», потім, 
що  стала легендою, — виставку «Посвята Ван 
Гогу». Художній рівень живопису свідчив: ціль 
молодих майстрів — винятково творча. При 
явних новаторських устремліннях, вони зали-
шилися прихильниками класичної традиції 
живопису. Під цією традицією я маю на  увазі 
не тільки схильність до фігуративного живопи-
су, уміння вирішувати психологічні завдання, 
але також інтерес до фарби як до будівельного 
матеріалу, дослідження її виразних можливос-
тей, просторових і  фактурних властивостей. 
Літеровців приваблював класичний авангард, 
що  перебував під забороною. 1990 року група 
видає альбом «Завіса для художника». Він існує 
у  декількох екземплярах, винесених тайкома 
із  книжкової фабрики «Соціалістична Харків-
щина». На купівлю вже надрукованого тиражу 
грошей не вистачило, і його варварськи пустили 
під ніж. Альбом, затертий руками тих, кому він 
не дістався, але хто жадав його подивитися, — 
важливе свідчення любові художників до живо-
пису як предмета серйозних міркувань. Такого 
альбому в  ті роки не  мала жодна українська 
група. В альбомі харків’яни так визначили своє 
творче кредо: «…Нам здається, зміст мисте-
цтва глибший, ніж просто прикраса життя, або 
навіть “відбиття” дійсності. Що нею відбивати? 
Для цього є дзеркало — досить великий вина-
хід людства. Мистецтво пов’язане з  іншими 
законами <…> Що робити з питаннями, на які 
немає відповідей? — У чому сенс життя? Або от:  
Бути або не бути? — Або: Чому людина вмирає? 
— Чому любить? — Чому вірить? Не  до само-
вираження, хочеться спочатку щось зрозуміти. 
Кожна робота, кожна виставка — може бути, 
хоч маленьким кроком до  відповіді…» У  цих 
словах — головний зміст творчості художни-
ків «Літери А». І це не могло не виділити май-
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стрів і не привернути до них уваги. Увага Дизи 
Нюрнберга, що  мав в  місті-побратимі Харкова 
Нюрнберг галерею «Zabo», виявилося доле-
носним. Дизи зіграв роль менеджера. Знаючи 
кон’юнктуру європейського ринку мистецтва, 
він «запустив» у  Європу молодих художників, 
вони мали успіх творчий і комерційний. Розгля-
даючи каталоги виставок, що пройшли за учас-
тю харків’ян у галереї «Zabo» у Нюрнберзі, у Кілі 
(DRK-Forum), виставок «Consument Аrt», усві-
домлюєш: роботи групи «Літера А» не  тільки 
вписуються у загальний ряд здобутків європей-
ських художників, вони його представляють. 
Звичайно, це був успіх, і важливий він не тільки 
для самих учасників, а й  харківського живо-
пису в  цілому. Суспільний статус групи виріс, 
назва «Літера А» стало брендом. Діяльність 
літеровців помітно пожвавила художнє життя, 
давши імпульс серйозним творчим пошукам, 
акціям, що  поєднують різні види мистецтва. 
У  цих акціях відбилася важлива особливість 
сучасної культури — прагнення до нової худож-
ньої цілісності, до  єдності, що  зберігає мно-
жинність. Відповідно до  внутрішньої інтенції 
мистецтва, ціль однієї із  синтетичних виста-
вок «Арт Акт 3–7–11» 1998 р. була визначена 
так: «Мета зустрічі — у самій зустрічі. Напри-
кінці циклу руху можливе виникнення нової 
мети. Можливо, виникнуть якісь не  виявлені 
дотепер зв’язки й змісти, що ширяють у трансі 
індивідуального простору. Тут радше рух один 
до  одного з  метою один одним виміряти один 
одного, не гублячи себе, але здобуваючи досвід 
міжособистісного спілкування». Помітна риса 
акцій — прагнення маніфестувати свою діяль-
ність словесно. Літературно оброблений текст, 
достаток цитат з філософських трактатів, вихід 
у  простір поетичних строф — загальне міс-
це художніх акцій 90-х. Серед них особливо 
запам’яталися виставки О.  Єсюніна й  фотоху-
дожника Андрія Авдєєнка: «Алфавіт» (1997), 
«Звіт інопланетянина» (1999), показана потім 
у Братиславі й Києві, «Формоутворення» (1999). 
Чудово виразивши відчуття, що  з’явилося 

наприкінці ХХ ст., непередбаченої рухливос-
ті буття, виставки викликали жвавий інтерес 
інтелектуалів. Найважливішим інструментом 
передачі дійсності в експозиції стає кінокамера. 
Сполучаючи реальну реальність, відбиту в кіно-
стрічці, з поетичним словом, що конструює цю 
ж реальність метафорично, із  вкрапляннями 
напруженого колориту живопису і  твердістю 
графіки, експозиції виявляли потаємні змісти 
художньої свідомості: візуальні, слухові, емо-
ційні. І  ці змісти по-новому, незвично співвід-
носили людину з навколишнім світом.

Так, наприклад, зненацька реальність доку-
ментального фотознімка у  порівнянні із  пред-
метом мистецтва виявлялася неправдивою, 
несправжньою, позбавленою змісту. А  уявлю-
ване здобувало статусу щирої реальності.

Треба сказати, що  здобутки групи «Літе-
ра А» Єсюніна, Борисова, Пичахчи, позбавле-
ні поверхневої цікавості й  красивості, задали 
високу планку для живопису, що  культиву-
вався як  засіб міркувань. Художники й  зараз, 
перейшовши з покоління авангарду в класики, 
залишаються практикуючими філософами 
в  мистецтві. Поява такого живопису поряд 
із  гравюрами Наталі Мироненко й  Павла 
Макова робило мистецтво останніх не випад-
ковим самотнім феноменом харківської гра-
фіки. А  включення в  цей художній простір 
на початку 90-х скульптора О. Рідного ще більш 
виразно показало: передовий загін харківських 
художників вирвався з рамок звичок психоло-
гічних і культурних. 1995 року у Харкові відбу-
лася перша (за 70 років!) скульптурна виставка, 
організована Олександром Рідним, найбільш 
відважним харківським скульптором. З  того 
часу він — визнаний лідер харківської скуль-
птури, що  змінив уявлення харків’ян про 
призначення цього мистецтва, його можливі 
форми і  матеріали. І, мабуть, — єдиний, хто, 
пізнаючи негатив сучасності, здатний дати 
йому їдкі, саркастичні оцінки. Так, міркуючи 
про маніпуляції людиною, скульптор створює 
гротескне оповідання, в якому маленькі фігур-
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ки людей отримують відміряну кимось дозу 
інформації або життєвих соків. Не в силах зна-
йти волю, людина б’ється в  скляному келиху, 
подібно метеликові, що  потрапив у  пастку, 
або безтурботно симулює неіснуючу повно-
ту життя. Еротизація мистецтва, що  стомила 
своєю тотальністю, викликала появу лубочної 
серії пригод солдата Кривосуєва, що презентує 
секс як спосіб рішення всіх проблем людства. 
В  одній з  композицій солдат Кривосуєв всту-
пає в  бій з  танком, використовуючи могутню 
й непереможну зброю — власний фалос і, зви-
чайно, перемагає. Завдання таких робіт — роз-
вінчати звичне, що  набило оскому, неживе. 
Звідси — дадаїстське глузування над плодами 
поп-культури. В  одному з  останніх проектів 
Рідного, «Цар Едип», антична консоль під-
тримувала постамент поп-артівського об’єкта 
«Kiss your daddy». Духовна потреба, що транс-
формується у  фізіологічний позив, — частий 
лейтмотив робіт майстра. Скульптор ставить 
діагноз сучасності. Звідси заміна високого — 
низьким, трагедії — психіатричним діагнозом 
«едипів комплекс». Подвійність змістів про-
вокує ігровий початок, і  Рідний «грає» азарт-
но, запрошуючи глядачів до  участі в  «спек-
таклі». У  результаті одержують задоволення 
й  масовий глядач, й  інтелектуал. Тут, дійсно, 
відбувається знищення границь і  ровів між 
елітарним і  масовим мистецтвом, що  мож-
на вважати одним із  завоювань мистецтва 
постмодернізму. Чи закінчилася його епоха, 
або вона ще триває, час покаже. «Реальний світ 
не  беззмістовний, — після довгого скитання 
й птахи повертаються назад», — написав Олек-
сій Єсюнін у каталозі виставки «Арт-Акт 3–7–
11». Судячи з подій художнього життя Харкова 
останніх років, реальність зримого, радість 
його споглядання в  мистецтво повертаються. 
А разом з ним більш переконливо, поза модою, 
у грі у патріотизм проявляється етнічний поча-
ток. А він, як група крові, — або є, або не дано. 
Цей рідкісний дарунок національного бачен-
ня властивий деяким художникам Харкова: 

В. Дзюбенку, П. Мосю, А. Попову, А. Лисенку, 
Віктору Гонтарову, що  став в  останнє десяти-
ліття лідером національного (за  образністю) 
живопису Харкова. Головна ж тенденція мис-
тецтва останніх років проявляється в  супер-
ечливому прояві й  з’єднанні нових художніх 
форм і традиційних.

2004 року відбулася виставка «Шляхами 
Ва сильківского», складена з  пейзажів пленер-
них поїздок художників Харкова по тих самих 
місцях і  містечках, де створював свої робо-
ти С.  Васильківський. Виставка, що  зібрала 
добутки майстрів різних поколінь, показала, 
що  традиції класичної пейзажної школи Хар-
кова, не тільки живі, але плідно розвиваються. 
2006  року юний випускник Академії дизайну 
Денис Чернов виступив організатором твор-
чої групи «Інсайт», куди ввійшли 11 живопис-
ців і реставраторів по утворенню, «об’єднаних, 
— за  словами Д. Чернова, — ідеєю творчості 
як  осяяння». Осяяння ж художники випробо-
вують винятково побачивши реальної натури, 
що вони й передають за правилами переважно 
класичного пленеру або імпресіонізму. Напри-
кінці 2007 – на початку 2008 р. відбулася більша 
виставка молодих харків’ян, переважно живо-
писців. Відбір виставкового матеріалу був зро-
блений інсайтовцями. У  ньому тріумфувало 
безпосереднє відчуття реальної натури, її радіс-
не сприйняття. Діапазон творчих устремлінь 
сьогоднішнього мистецтва Харкова великий, 
крайні ж полюси в  ньому займають майстри, 
що  опираються на  традиції мистецтва вітчиз-
няного реалізму, і  художники новітніх форм 
творчості. Улітку 2008 р. учетверте у  Харко-
ві відбувся Молодіжний фестиваль проектів 
«Нон-Стоп-Медія», де в  конкурсній програмі 
узяла участь молодь до 30 років, що представ-
ляє актуальне й радикальне фото, відео й медіа-
арт, інсталяції, об’єкти, хеппенінги, а  також 
традиційні види образотворчого мистецтва. 
Незвичне, нетрадиційне, актуальне на  фести-
валях головує. Відеоарт, комп’ютерні проекції 
виставкового матеріалу будують нові відноси-
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ни між твором мистецтва й  реальністю, пере-
міщаючи ці відносини у  простір віртуального 
існування. А в цьому просторі мова зображен-
ня активно трансформується у візуальний ряд 
семіотичних знаків. Чи стане це  переміщен-
ня генеральною лінією розвитку мистецтва? 
Тільки саме мистецтво може дати відповідь. 
Але сьогодні, розглядаючи головні тенденції 
його розвитку в Харкові, усвідомлюєш, і не без 
задоволення, що  при всіх змінах у  житті, мис-
тецтво продовжує свою гуманістичну місію — 
окультурення нових емоційних, психологічних 
просторів, що  відкрилися в  людині й  у реаль-
ності. «Художник — сліпий кріт, що  прориває 
нори в часі, — пише ідеолог «Літери А» Андрій 
Пичахчи, — існуючий лабіринт, що  робить 
із неіснуючого часу. Час — плаский аркуш папе-
ру, ні вчорашнє, ні сьогоднішнє. Ні завтрашнє, 
на  якому недотепними руками політиків <…> 
надряпано історичні опуси, сьогоднішні закони 

й завтрашні прогнози <…>. Тільки художники, 
як  божевільні комахи, прогризають у  ньому 
діри, й  воно стає протяжним у  глибину, три-
вимірним і  кольоровим, немов  сито. Тобто, 
таке сито Часу <…>, крізь яке ти (а ти один і є 
в  усьому світі) дивишся на  сонячний пейзаж. 
Із хмарами, що летять, деревами, травою, і т. д. 
— і, звичайно, не бачиш його, а тільки кольоро-
ві, променисті дірочки — фрагментики митей. 
А щастя, це — зараз; бути зараз. так весь наш 
реальний світ (якщо не  враховувати надря-
пане політиками й “владними структурами”) 
створений (прогризений) мистецтвом».

Як  би ми  не  оцінювали фрагмент тексту, 
(документ вербалізованої художньої свідо-
мості або вираження самовпевненості творця, 
що творить світ) ясним уявляється значимість 
сучасного мистецтва, його суперечливої мно-
жинності в освоєнні того, котре ще не виявило-
ся у матерії нової культури.

1. Еще в  1980-х вполне официально в  институте был под запретом Пикассо 
и  другие авангардисты. С  альбомами зарубежных новаторов, попадавших в  биб-
лиотеку ХХПИ, студентам знакомиться запрещалось.

Анотація. У статті подається огляд становлення мистецтва Харкова останнього десятиліття.
Ключові слова: сучасне українське мистецтво, харківські художники.

Аннотация. В статье предлагается обзор становления искусства Харькова последнего 
десятилетия.

Ключевые слова: современное украинское искусство, харьковские художники.

Summary. The review of becoming of modern art of Kharkiv is offered in the article. 
Кeywords: the modern Ukrainian art, Kharkov artists.
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Історія українського мистецтва початку 
XX століття сьогодні знаходиться ще на тому 
рівні, коли потребує не  тільки незвичних 
інтерпретацій вже відомого матеріалу, а  ско-
ріше нових і  нових пошуків документальних 
фактів і  свідчень про те, як  організовувалися 
художні процеси в  ті, вже такі далекі від нас, 
роки. У  вивченні мистецтва 1920-х однією 
з  актуальних проблем є  незаповненість фак-
тологічним матеріалом відомостей як  про 
постаті окремих художників, так і  про того-
часне соціокультурне середовище. Наразі, сьо-
годні пощастило школі бойчукістів, про яких 
заговорили на початку 1980-х і це спричинило 
поступове і широке зацікавлення цим явищем, 
реалізувавшись у ґрунтовні дослідження бага-
тьох науковців та мистецьких діячів, які поба-
чили світ останнім часом. Однак, виявляється, 
що  актуальними є  не лише введення до  роз-
гляду нових артефактів та  імен, але і,  вивіль-
нившись від узвичаєних за  радянських часів 
стереотипів, переосмислення вже відомих 
подій. В цьому сенсі закономірним є звернен-
ня до  творчості художників, мистецька спад-
щина яких являє собою взірець ідеологізова-
ного соціалістичного реалізму, проте початок 
їхнього професійного шляху припав на  пері-

од вільного співіснування різних стильових 
напрямків 1920-х — початку 1930-х. Спробою 
та  ко го «нового» знайомства з  постаттю Васи-
ля Федо  ровича Овчиннікова і  є ця стаття. 
Поштовхом став перегляд рукопису спогадів 
художника, в  яких яскраво, з  найбільшими 
подробицями, змальовано дитячі та  юнацькі 
роки. Для нас, звичайно, найбільший інтерес 
становлять сторінки, на яких згадуються роки 
навчання в  Київському художньому інститу-
ті. Художник описує тогочасний студентський 
побут у  гуртожитку, творчу атмосферу в  май-
стерні, своїх товаришів та викладачів. 

Відразу зауважимо, що  в короткій перед-
мові ми  розглянемо лише його період навчан-
ня у  Київському художньому інституті, а  саме 
1928–1932 роки. Ілюстративним матеріалом 
для «Спогадів» та  передмови стали зібрані 
з різних видань тих років фотографії та репро-
дукції маловідомих та  втрачених робіт моло-
дого В.  Овчиннікова. Надзвичайно цікавим 
інформаційним та  ілюстративним джерелом 
для роботи виявилося перше монографічне 
видання Є. Холостенка про В. Овчиннікова [1]. 

Найперше, на що звертаєш увагу, перегляда-
ючи біографію Василя Овчиннікова, який наро-
дився 1907 року у селищі Кам’янське (нинішній 
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Дніпродзержинськ), що його дитячі та юнацькі 
роки припадають на  революційні переворо-
ти 1917 року, громадянську війну та  початок 
становлення й  утвердження нової радянської 
держави. Із п’ятнадцяти років він починає пра-
цювати в  мартенівському цеху на  Дніпропе-
тровському металургійному заводі. 1924 року 
вступає в  комсомол і  протягом трьох років 
очолює комсомольську організацію мартенів-
ського цеху. Він бере активну участь у  робо-
ті, районних комсомольських конференціях 
і  одночасно з  цим займається оформленням 
стінгазет та плакатів на заводі. 

1928 року, з  великим досвідом активної 
комсомольської роботи та  палким бажанням 
присвятити себе мистецтву, двадцятиодноріч-
ний В.  Овчинніков відправляється навчатися 
до Київського художнього інституту. 

Київський інститут у цей час переживав свій 
розквіт. Його керівництво спромоглося створи-
ти такі умови, в яких співіснували різні мистець-

кі напрямки, іноді протилежні за  поглядами. 
За творчим середовищем інститут був близький 
до московського ВХУТЕМАСу. Протягом кількох 
попередніх років у  Київському інституті сфор-
мувався досить потужний осередок представ-
ників формалістичних мистецьких напрямів: 
В.  Татлін, В.  Пальмов, О.  Богомазов, А.  Таран, 
П. Голуб’ятников, М. Тряскін, К. Малевич [2]. 

Першими вчителями В.  Овчиннікова були 
В. Пальмов, професор живопису, а згодом декан 
живописного факультету, П.  Голуб’ятников 
і  О.  Богомазов, які викладали на  факультеті 
формально-технічних дисциплін [3] та  факуль-
теті живопису. Основи фортехівського рисунку 
В. Овчиннікову читав М. Бернштейн. Головним 
завданням цієї дисципліні він вважав напра-
цювання аналітичного підходу до  вивчення 
натурних форм. На  першому та  другому курсі 
В. Овчинніков, разом з іншими студентами, від-
відував заняття зі скульптури. Ці уроки проводив 
М. Гельман. В скульптурній майстерні він ство-
рював абстрактні просторові композиції з осно-
вних геометричних форм та площин, вирішував 
задачі рівноваги мас, контрастів, ритмів та інші 
формальні проблеми [4]. В  подальшому вміння 
та навички, здобуті у процесі таких вправ, допо-
магали йому в роботі над композицією. 

Початкові малярські роботи В.  Овчинніко-
ва, звичайно, позначалися явним впливом його 
вчителів. Про це  зазначалося у  статті альма-
наху «Авангард» [5] і  набагато пізніше згаду-
вав у  своїх спогадах однокурсник та  товариш 
В. Овчиннікова по інституту Олексій Мордань: 
«Я був захоплений роботою над кольором і зна-
ходився під впливом самобутнього художника-
колориста Пальмова. В.  Н. Овчинніков багато 
рисував і  компонував на  соціальні теми, різь-
бив на  лінолеумі гравюри із  життя робітників 
свого заводу. В  своїх образних живописних 
творах він був близький до Пальмова» [6]. Так 
само, як  у творах В.  Пальмова, головну роль 
у картинах молодого учня за тих часів відіграє 
колір. В. Овчинніков часто використовував ком-
бінації червоних, малинових, жовтих фарб, які, 

Василь Овчинніков. 1920-ті
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звісно не  відповідали реальному відтворенню 
зображувальних предметів чи образів, а  були 
організовані на полотні таким чином лише для 
того, аби на  формальному рівні якнайповніше 
розкрити художній задум твору. Проте в  кар-
тинах В.  Овчиннікова, на  відміну від творів 
його наставника, присутній сильний динаміч-
ний рух, який народжується не  лише з  кольо-
рової маси, але утворюється лінійним ритмом 
та співвідношенням площин. 

Особливу роль у  започаткуванні фор-
мального лексикону живописної пластики 
молодого студента відіграли завдання, які він 
виконував з  дисципліни «колір» на  факуль-
теті формально-технічних дисциплін. У  про-
фесора П.  Голуб’ятникова В.  Овчинніков опа-
новував природу кольору через поступове 
пізнання палітри, починаючи з вивчення влас-
тивостей якогось одного кольору. Працюючи 
над певним кольором, В. Овчинніков опанову-

вав практики психологічного відчуття нюансів 
і  відмінностей у  барвах, пізнавав можливос-
ті передачі матеріальної площини предметів. 
За  педагогічною методикою П.  Голуб’ятникова 
передбачалися дослідження різних кольорів 
у натюрмортах або інших живописних завдан-
нях (етюдах, портретах). На початковому етапі 
студенти знайомилися із  властивостями світ-
лосили кожного кольору. Лише потім розпо-
чиналася робота над вивченням контрастів, 
а  саме над зіставленням двох, трьох або чоти-
рьох кольорів [7]. Невід’ємною складовою лек-
цій П.  Голуб’ятникова було виконання низки 
конкретних постановчих завдань, які перед-
бачали вміння відшукувати правильні співвід-
ношення між кольорами. Протягом першого 
року навчання ставилося кілька натюрмортів 
на  нахилених площинах. Перший натюрморт 
студенти мали писати розтяжками лише одно-
го синього кольору: від білого до найтемнішого. 

Василь Овчинніков у гуртожитку на фоні своїх робіт. 1928–1929 рр.
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Ця вправа була покликана виявити «сутність 
чистої сфери синього кольору» [8]. Такі ж самі 
завдання передбачали роботу над червоним 
та жовтими кольорами. 

Осягнення суті живопису В.  Овчинніко-
вим відбувалося і під час лекцій та практичних 
завдань, які проводив О. Богомазов. Досліджен-
ня цього художника в  галузі кольорознавства 
були різносторонніми, глибокими і  включали 
в себе не тільки знання з історії розвитку мис-
тецьких стилів та шкіл, але й основи фізіології 
зорового сприйняття та історію теорій європей-
ського кольорознавства. В  лекціях О.  Богома-
зов використовував багато незвичних наочних 
методичних саморобних посібників, які зна-
йомили з оптичними ефектами [9], фізичними 
та  психологічними властивостями кольорів. 
Так, богомазівські уроки передбачали поступо-
ве знайомство з природою кольору та його влас-
тивостей. Насамперед В. Овчиннікову та іншим 

студентам було необхідно виконати прості 
завдання, які О.  Богомазов поділяв на  чотири 
типи: 1. сприйняття кольору; 2. кольороформа; 
3. задачі на вивчення кольорового середовища; 
4. організація кольору на живописній площині 
[10]. Перший пункт програми, — «сприйняття 
кольору», — привчав працювати локальними 
кольорами, тобто знаходити колір, який нале-
жить досліджуваному предмету. Для штудій 
бралися пласкі предмети, наприклад килим 
або шпалери. Виконання наступного завдання 
передбачало роботу над натюрмортом. Відпра-
цьовувалося воно в  два етапи. Спочатку роз-
роблялася колірна характеристика об’ємних 
предметів, яку вирішували площинно. В такий 
спосіб студенти вчилися узагальнювати колір. 
Потім завдання ускладнювалося — треба було 
написати натюрморт, в  якому «давався неру-
хомий» [11] колір, а запропоновані об’єми були 
сині та  зелені. Під час роботи над наступним, 

Василь Овчинніков серед студентів Київського художнього інституту. В центрі викладач М. Бернштейн
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третім, розділом програми натюрморт вико-
нувався одним кольором. Вирішувалися про-
блеми тону та протяжності кольору. Це давало 
розуміння колірного середовища. Наостанок 
вивчалися колірні якості кольорових матері-
алів: дерева, заліза, міді, гіпсу, глини. Після 
цього робився ескіз на  фактуру. Одночасно 
з  цими завданнями О.  Богомазов читав лекції 
про елементи форм образотворчого мистецтва 
та їхнього перетворення у мистецький твір.

Навчання у  названих майстрів вплинуло 
на роботи В. Овчиннікова, які визначалися екс-
пресивністю, з  підкресленою увагою до  скла-
дових мистецького твору, будь то  живопис чи 
рисунок. Він досить часто використовує у побу-
дові композицій діагоналі і  нахилені осьові 
лінії. У  графічних творах помітне бажання 
досягти враження різнофактурності зображе-
них площин. Можна сказати, що в кожній робо-

ті 1928 і 1929 років В. Овчинніковим ставляться 
і вирішуються певні мистецькі завдання: колір, 
ритм, передача мистецькими засобами емоцій-
ної константи твору.

Підсумовуючи все вище наведене, стає оче-
видним, що перші два роки навчання В. Овчин-
ніков перебував під впливом кола художників, 
представників формальних напрямків мисте-
цтва, в  якому головна роль відводилася кольо-
ру. Прочитуючи сьогодні тогочасну критику 
«навпаки» і, відкинувши всі закиди у  «буржу-
азному формалізмі», ми  отримаємо ще  одне, 
тогочасне, підтвердження нашим висновкам: 
«У майстерні, де він працював, і в усьому інсти-
туті “формально-технічні” дисципліни, типовий 
буржуазний формалізм, становили основний 
зміст усієї творчої роботи. Він примушений був 
малювати голих натурниць суцільною черво-
ною фарбою, розв’язуючи «глибокі проблеми» 

Василь Овчинніков серед однокурсників Київського художнього інституту. Серед них О. Мордань, І. Міщенко.  

На звороті фото напутні написи-побажання
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формально-технічного порядку, що  надзвичай-
но глибокодумно з’ясовували різноманітні про-
фесори, i, закінчивши подібне завдання, брався 
за  наступне, — малювати ту саму або ж  іншу 
натурницю, але обов’язково голу, — зеленою фар-
бою. Овчинніков ретельно виконував i те, i те. 
За цей період навчання в нього зосталися зразки 
подібної творчості. Він виконував усе, що вима-
гала програма інституту й  факультету, з  усім 
творчим ентузіязмом i завзяттям» [12]. 

Здібності та  талановитість молодого Васи-
ля Овчиннікова проявилися з  самого початку 
навчання в  інституті. Створені ним вже піс-
ля першого курсу роботи «Наливають про-
бу», «Лезгінка», «Футбол», «Машиністка» [13] 
відразу привернули до  себе увагу мистецьких 
оглядачів та критиків. В першому номері жур-
налу «Авангард» ці роботи відзначалися серед 
досягнень молодої мистецької генерації. Тво-
ри обдарованого студента схарактеризовані 

як  приклад мистецтва «лівого плану»: «Роля 
кольоропису всюди виступає на першому плані. 
Більшість його робіт просякнута динамічною 
виразністю. Такою є “Лезгінка”, що в червоних, 
гарячих плямах подає динаміку танцю; компо-
зиція скривлена; розташування постатей дає 
відчуття кола; напрям кинджалів, що  висять 
біля поясів, ще  раз підкреслює напрям тан-
цю. Ще  більшою динамічністю відзначається 
“Гра у футбол”, — здорове, фізкультурне полот-
но, що  примушує глядача дивитися на  карти-
ну зверху. В  центрі полотна футбольний м’яч, 
а навколо нього трикутником намальовано три 
постаті, що  показують своїми ногами напрям 
всієї гри. Фарби тут зовсім не  натуралістичні 
й  підібрано їх  для виявлення розташування 
постатей та рухів тіла» [14]. Ці перші живописні 
та  графічні роботи засвідчили орієнтованість 
на  європейські мистецькі цінності, що  власне 
і  було віддзеркаленням творчих поглядів його 

Василь Овчинніков. Жінка. 

1928 (х., ол.). фото відтворено 

з вид.: Холостенко Є. Василь 

Овчинніков. — Харків, 1932

Василь Овчинніков. Наливає пробу. 1928 (х., ол.). 

фото відтворено з вид.: Холостенко Є. Василь 

Овчинніков. — Харків, 1932

Василь Овчинніков. Машиністка. 

1929. фото відтворено з вид.: 

Холостенко Є. Василь Овчинніков. 

— Харків, 1932
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вчителів, орієнтованих на  «рафіновану Євро-
пу» [15] — легкість рисунку, іронія та  гротес-
кність, повне розкриття задуму мінімальни-
ми мистецькими засобами та  їх чіткий відбір. 
Налаштованість В.  Овчиннікова на  самоцін-
ність мистецьких форм та  засобів вираження, 
на  нашу думку, була не  лише даниною часу чи 
оточенню, під впливом в  якого він перебував, 
а й відповідала його внутрішньому розумінню 
мистецтва. В.  Овчинніков прийняв програм-
ні положення ОСМУ [16] і  став членом даного 
об’єднання. Припускаємо, що  його мистецька 
«лівизна» декларувалася серед однокурсників і, 
напевно, саме тому його товариші та однокурс-
ники на звороті групового фотознімка залиши-
ли Василю Овчиннікову напутні надписи, які 
для молодих художників були й красивими гас-

лами, і  поштовхом до  дій: «Давай в  искусстве 
массам то, что массы еще не  умеют требовать 
(Шурик … — далі підпис не  ідентифікується). 
Влево настроенному Васе (А.  Мордань). Всег-
да во всем будь твердым парнем. Ф.  Петруша. 
Хотя мы встретились в  эпоху пессимизма, но 
бодрость, наш девиз, не  будет угасать (підпис 
не ідентифікується)» [17]. 

Проте після другого курсу відбувається змі-
на у  мистецьких вподобаннях В.  Овчиннікова, 
і  не останню роль тут відіграв вибір молодого 
художника — він розпочинає навчання у мону-
ментальній майстерні, яку очолював М. Бойчук. 
Від третього курсу студенти інституту мали 
право вибору вступу до  одної з  майстерень 
малярського факультету, які очолювали профе-
сори: В. Пальмов, А. Таран і М. Бойчук. За спо-

Василь Овчинніков. Лезгінка. 1928 (х., ол.). фото відтворено 

з вид.: Холостенко Є. Василь Овчинніков. — Харків, 1932

Василь Овчинніков. Рисунки. 1929–1930. фото відтворено 

з вид.: Холостенко Є. Василь Овчинніков. — Харків, 1932
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гадами О. Морданя, однокурсника В. Овчинні-
кова, вони «…багато говорили, радилися про 
подальше навчання и про перехід в одну з май-
стерень на  факультеті. Найчастіше ми  відвіду-
вали монументальну майстерню Бойчука М. Л., 
де  викладання відрізнялося від інших май-
стерень своєю глибиною і  методичністю» [18]. 
Майстерня Бойчука справляла чаруюче вра-
ження на відвідувачів «…нагадуючи більше кус-
тарну майстерню або лябораторiю. 4–5 моль-
бертів, довгі столи, студенти, що працюють коло 
вікна на дошках темперою, велика чорна дошка, 
де по черзі роблено “відрисовування” (“аналiзи 
композиції”), фота й  репродукції коло учнів 
i на  столі — не  як прикраса, а  як невід’ємний 
від загальної методи навчання матерiял (зраз-

ки мистецтва Асирiї, Єгипту тощо), малюван-
ня групами, готування матерiялiв, розтиран-
ня фарб — от що зовні впадало в очі. У другій 
кімнаті на  полицях рядами стояли речі, що  їх 
поступово безконечно закiнчували. Тут-таки 
виготовляли й  деякі матерiяли, емульсії, i все 
це було оповите млою якоїсь таємності» [19]. 

І  хоча на  цей час М.  Бойчук виїхав з  Києва 
і  розпочав роботу у  Ленінградському інституті 
пролетарського мистецтва [20], функції керів-
ника майстерні перебрав на  себе нещодавній 
випускник майстерні Микола Рокицький. Гадаю, 
припущення відносно того, що  М.  Рокицький 
проводив навчальний процес за  методикою 
та  теоретичними настановами М.  Бойчука, 
ні  в кого не  викличе заперечення. Програма 

Василь Овчинніков. Картон розпису будинку Червоної Армії 

в Києві (колективна робота виконана разом з І. Міщенко). 

1930–1931. фото відтворено з вид.: Холостенко Є. Василь 

Овчинніков. — Харків, 1932

Василь Овчинніков. Робота із серії «Червоний Китай». 

1930–1931. фото відтворено з вид.: Холостенко Є. 

Василь Овчинніков. — Харків, 1932
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майстерні кардинально відрізнялася від попе-
реднього художнього досвіду В.  Овчиннікова. 
Передусім, студіювання передбачало формаль-
ний аналіз композицій творів минулих стильо-
вих епох. Композиційні завдання відпрацьову-
валися методом «відрисовування» [21]: спочатку 
основними лінями окреслювалася геометрична 
схема композиції, потім визначалися маси і  їх 
взаємозв’язок із деталями, далі накреслювалися 
лінії, що  замикали форми. Площини, які були 
включені до  композиційного поля заповнюва-
лися розробленими деталями [22]. Багато уваги 
приділялося живописним технікам та оволодін-
ню ремісницькими навичкам у малярстві. Але, 
мабуть, найразючішим для В. Овчиннікова було 
враження від колірного мінімалізму у бойчукіс-

тів — сієна, зелена земля, білило й сажа чорна — 
«такі були ті скромні засоби, що ними треба було 
досягти багатства модулювання форм, освітлен-
ня й тіні, особливо загальної тональності й архі-
тектонічної цiлокупности» [23]. 

Але нова мистецька концепція органічно 
увійшла до  світогляду молодого художника. 
В.  Овчинніков активно включається в  робо-
ту майстерні і  відразу з’являються спільні 
з  М.  Рокицьким роботи: плакат, зроблений 
до  декади оборони «Hi одної п’яді чужої зем-
лі не хочемо. Але i своєї землі, ні одного верш-
ка своєї землі нікому не  віддамо» [24]. Разом 
з  іншими студентами майстерні В. Овчинніков 
виконує низку пано-плакатів, які виставлялися 
в  цехах металургійного заводу у  Дніпродзер-

Василь Овчинніков. Робота із серії «Червоний Китай». 

1930–1931. фото відтворено з вид.: Холостенко Є. Василь 

Овчинніков. — Харків, 1932

Микола Рокицький. Яблуня. 1925. фото відтворено з вид.:  

Холостенко Є. Микола Рокицький. — Харків, 1933
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жинську, де  раніше працював сам В.  Овчинні-
ков. Такий докорінний переворот у мистецьких 
вподобаннях молодого художника мав також 
ідеологічне підґрунтя. Треба згадати, що  про-
тягом 1928–1930 років Україна зазнає істотних 
змін в усіх сферах життя. Суспільство та пере-
січний індивідуум відчули подих нової тоталі-
тарної епохи. Добу «великого перелому» роз-
починає перша п’ятирічка, — 1929 року, після 
завершення боротьби всередині керівництва 
ВКП(б), поступово утверджується одноособо-
ва роль Й. Сталіна у владній партійній ієрархії, 
1930 рік знаменується першою фазою колекти-
візації і «розкуркулення» в Україні. Всі ці події 
розгорталися на  тлі посилення ідеологічно-
го тиску. Зміни загальнокультурних процесів 
у  країні позначилися і  на лакмусовому папірці 
художнього життя — критиці, в текстах якої все 
частіше мистецька термінологія замінюється 
політичним жаргоном того часу. Самі художни-
ки відреагували на  нове політичне становище 
«перерозподілом мистецьких сил» [25]. З поспі-
хом створюються і  розпадаються нові художні 
угруповання. На  сторінках їхніх декларацій 
та програм — багато фраз про «класову бороть-
бу», «пролетарське мистецтво» і роль останньо-
го у  викритті «дрібнобуржуазного» мистецтва 
попередніх часів. Ці тексти — історичні свідчен-
ня того, як  ідеологія підмінила суто мистецькі 
завдання культури. Частиною саме цього про-
цесу стало утворення мистецької організації 
«Жовтень» [26], в організації якої активну участь 
приймав і  В.  Овчинніков. Об’єднання позиціо-
нувало себе організацією молодих сил, спрямо-
ваних «на подальше наближення до  основних 
завдань епохи соціалістичної реконструкції 
і  будівництва пролетарської культури і  мис-
тецтва» [27]. Діяльність «Жовтня» виходила 
за межі суто образотворчого мистецтва, ідеоло-
ги об’єднання намагалися поширити свій вплив 
на  літературу, зокрема планувалася співпраця 
з ВУАПП [28] та самодіяльними організаціями. 
Під гасла «Жовтня» активно залучалася молодь 
Київського художнього інституту. 

Микола Рокицький. Аналіз (Яблуня). 1925.  

фото відтворено з вид.: Холостенко Є. Микола Рокицький. 

— Харків, 1933

Павло Голуб’ятников. Натюрморт. 1923. п., ол.
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Олександр Богомазов. Обкладинка зошиту з теорії кольору.  

Авторський рукопис, кінець 1920-х. ЦДАМЛІМ України, ф. 360, оп. 1
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Діяльність В.  Овчиннікова у  новому об’єд-
нанні позначилася на  виборі нових сюжетів 
та  пошуках інших художніх засобів, які мали 
бути простими і  зрозумілими для глядача 
«пролетарської культури». Творчі роботи тепе-
рішнього етапу художника характеризуються 
підкресленою монументальністю і  лаконічніс-
тю форм, чіткими завершеними лініями ком-
позиційної конструкції і  використанням міні-
мальних мистецьких засобів. Часто це рисунки 
вугільним олівцем з  використанням білила. 
Теми розробляються у  вигляді серій: «Проти 
імперіалістичної війни», «Червоний Китай», 

серія робіт про оборону Радянського Союзу. 
Ідеологічна домінанта посилюється в  кож-

ному наступному творі. Разом з тим, не можна 
не  помітити, що  досвід вивчення формальної 
бази мистецтва лишився у  художній практи-
ці митця. Лінійні ритми, які завдають напрям 
руху, звичка вбудовувати композицію в замкне-
ну геометричну форму — це  все ремінісценції 
перших років студіювання у Київському худож-
ньому інституті.

Закінчення навчання В.  Овчиннікова при-
падає на  1932 рік. Розпочинався новий етап 
у мистецькому житті країни і художника. 

Павло Голуб’ятников. Киянка. 1925–1926. п.,ол.
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СпОГАДИ [29]
Василь ОВЧИННІКОВ

Гуртожиток
Наш гуртожиток був не  зовсім звичайний. 

Ми  мешкали на  території Михайлівського 
собору, в  колишніх палатах ченців. Михайлів-
ський coбор, зведений на  терені Володимир-
ської гірки, був прегарний. Його оточував глу-
хий високий мур, у  кількох флігелях мешкали 
ченці. Увечері в  спеціальній кімнаті нагрівали 
окропу для чаю, і  ми, студенти, наввипередки 
з ченцями бігали за окропом для чаю. 

Субота була днем пожвавлення. Дзвін собо-
ру, лункий і  мелодійний, закликав на  службу, 
а  у воронячих гніздах здіймався пронизливий 
гамір. На мене калатання дзвону, різкий воро-
нячий грай навіював глибокий сум. Особливо 
марудно було дощової осені. У  холодному гур-
тожитку, великому та незатишному, ані читати, 
ані малювати не хотілося, а зігрівшись окропом 
хилило на  сон, але і  спати лягати зарано теж 
не  хотілося. У  таку пору я  йшов до  маленько-
го флігеля, де  жили студенти театрального 
та  кіновідділів. Юрко Хомаза, Іван Симененко 
та  Володя Москов[ченко Володимир Петрович 
— О. К.-В.].

У флігелі було тепліше, студенти були ціка-
вими хлопцями. Талановитий Юрко Хомаза 
малював увесь час. Його малюнки з театраль-
ним ухилом були вельми виразні. Хомаза був 
дуже багатонадійний. Його поважали і  про-
фесори, і  студенти. Юрко був чудовий това-
риш і  надзвичайно скромний. Малюючи він 
завжди стиха співав. Хомаза закінчив інсти-
тут, працював на  кінофабриці, згодом поїхав 
до Москви. Я зустрічався з ним після інститу-
ту дуже рідко. Чим він займався, де працював,  
— про нього нічого не  було чути. Тілько піс-
ля війни Хомаза, приїхавши до Києва, зайшов 
до мене. Юрко показав малюнки (він ілюстру-
вав книжку). Малюнків було багато, були серед 
них вельми гарні, але … це був не той Хомаза, 
якого я знав у гуртожитку та інституті. 

Мені важко сказати, що  з ним трапило-
ся, але колишнього багатонадійного Хомази 
вже не було. Його спроба влаштувати у Спілці 
художників виставку не мала успіху. 

Я  не збираюся ставити крапку на  творчос-
ті Хомази, але мені дуже хотілося б  побачити 
його нові праці, щоб вони нагадували студент-
ські роки, те, перед чим ми, молоді студенти, 
схилялися. 

Дивовижно мінливою буває доля худож-
ника. Ті, хто не  вражав особливим талантом, 
повільно просувалися виснажливою драбиною 
мистецтва, відвойовуючи щабель за  щаблем, 
вироблялися в середніх художників і ремісни-
ків, досягали незаслуженої слави, а  справжній 
талант непомітно згасав. Пам’ять про талант 
Хомази залишилася тільки серед невеличкого 
гурту його прихильників. 

Фортех
Рисунок
Хто був автором цього терміну, я  не знаю, 

але фортех у навчальному плані інституту тих 
часів відігравав досить важливу роль. 

Поняття фортеху містило такі дисципліни: 
об’єм, простір, рисунок і  живопис на  першому 
курсі. 

Зараз можна по-різному ставитися до фор-
мально-технічних дисциплін, але цілкови-
то скасувати їх, як  це було зроблено згодом, 
на  мою думку, було помилкою. Якщо брати 
до  уваги, що  така навчальна дисципліна мала 
на меті глибше вивчення предмету, то в цьому 
є й свої позитивні риси. Однак вивчення нату-
ри не могло обмежитися самим лише фортехом. 
Так воно насправді й  було. На  другому курсі 
фортеха вже не було, але висувалися складніші 
завдання, про які йтиметься далі. 

 Анатомія та  перспектива також входили 
до академічних занять. Історію мистецтв чита-
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ли теж в достатньому о6сязі. Технологію мате-
ріалу викладали теоретично й  вона мала своє 
віддзеркалення в практиці. Цю дисципліну зго-
дом також було скасовано, хоча вона має велике 
значення для практичної роботи художника. 
Заґрунтувати полотно та  знати особливості 
фарб — це знання, яке необхідно мати кожному 
художнику. А ось такий предмет, як рефлексо-
логія (рефлексологію читав професор Сково-
рода) нам, студентам, був не надто зрозумілий. 
Його треба б  було замінити дисципліною про 
психологію, що більше б сприяло художникові. 

Зараз аналізувати й  робити оцінки наба-
гато простіше. Минулі десятиріччя внесли 
чимало нового в педагогічний процес, але геть 
неправильно, що, відкидаючи застаріле, забу-
вають і те, що треба б було розумно зберегти. 
Якщо говорити про фортех стосовно рисун-
ку — це не була вигадка педагогів на дозвіллі. 
Фортех народився не  з піни морської. Якщо 
познайомитися з  великою творчою спадщи-
ною Альбрехта Дюрера, в  його рисунках збе-
реглися ті ж принципи, які лягли в підґрунтя 
фортеху. Людська голова Дюрера побудова-
на також і  об’ємами, які ми, молоді студенти, 
застосовували в своїх рисунках. Рисунок фор-
теху викладав майже на  всіх перших курсах 
професор Михайло Давидович Бернштейн. Він 
добре знав цю дисципліну. Рисунок Бернштейн 
вів від першого до четвертого курсу, поступо-
во переходячи від графічної схеми до лінійно-
го чи об’ємного рисунку. Рисунки на останніх 
курсах мали академічний характер, але з міц-
ною реальною формою, з  чіткою побудовою 
натури. Але кістяк рисунку базувався на  зна-
нні анатомії, на взаємозв’язку окремих частин 
людського тіла. 

Об’єм
Історія цієї дисципліни недовга, але якщо 

розглядати її під кутом зору художнього вихо-
вання, вона має вельми позитивні риси. Цю 
дисципліну в художньому інституті проходили 
всі перші курси і вели її відомі на той час скуль-

птори Макс Ісайович Гельман і Севера. Я добре 
пам’ятаю вступне слово М. Гельмана перед тим, 
як ми приступили до ліплення. 

Макс Ісайович, спочатку в загальних рисах, 
а  потім детально виклав перед нашим кур-
сом суть об’єму, а  потім, в  процесі роботи, 
з  кожним студентом він практично показував, 
як  необхідно врівноважувати форму. Спо-
чатку нам це  заняття здалося нудним, потім, 
захопившись, ми  не втрачали жодної хвилини 
і  нескінченно оперували геометричними фор-
мами, порушували рівновагу, шукали найкращі 
поєднання, і  звичайні заняття перетворилися 
на  творчі шукання. Звичайно, багато що  було 
незрозумілим, для таких занять необхідна була 
відповідна підготовка, але все ж відчуття об’єму 
ми мали. Зрізані конуси, піраміди, кулі варіюва-
лися доти, доки не виходила якась архітектурна 
побудова. Якщо для нас, студентів живописного 
факультету, опанування об’єму відігравало тоді 
другорядну роль, хоча користь була очевидна, 
то  для студентів архітектурного факультету 
заняття об’ємом мали першочергове значення. 
Виліплені з  глини студентські роботи нагаду-
вали зовнішнім виглядом архітектурні ескізи, 
чимало з них могли лягати в основу архітектур-
ного проекту, який можна було оглядати з усіх 
боків і  який давав образне вирішення компо-
зиції. Якщо врахувати час, а це було наприкін-
ці двадцятих років, і  якщо врахувати пошуки 
в  архітектурі тих років, ця дисципліна була, 
по своїй суті, вкрай необхідною.

 Знайомлячись із  пам’ятками архітектури 
тих років і з архітектурою 30-х років, мені час-
то пригадується інститутська дисципліна — 
об’єм, яку було помилково скасовано на почат-
ку 30-х років. Аналізуючи події тих років 
і  становлення нової художньої освіти, слід 
наголосити і той факт, що ця дисципліна була 
лише в Київському художньому інституті. Ані 
в Москві, ані в Ленінграді, ані в інших худож-
ніх школах про неї не мали поняття. Уславлену 
вежу Татліна було створено об’ємним і просто-
ровим рішенням, і  не тільки проект Татліна, 
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а  й чимало архітектурних пам’яток того часу, 
особливо постаменти, [що — О. К.-В.] нагаду-
ють ті завдання, які ми  в навчальному плані 
інституту виконували на першому курсі. 

простір
Цю дисципліну також викладали на  пер-

шому курсі. У  цій дисципліні перед вели сту-
денти тео-фото-кінофакультету (теaтральний, 
фотографічний, кінофакультет). Цей факультет 
був вельми своєрідним, а  більшість студентів 
тео-фото-кінофакультету стали відомими теа-
тральними художниками, які й досі працюють 
у театрах. 

Дисципліну «Простір» викладав Тряскін 
Микола. 

Якщо з «об’ємом» ми мали справу з глиною, 
«простір» створювався з  різних матеріалів — 
рейки, дріт, скло, картон, кольоровий папір, 
наждаковий папір тощо. Для студентів театру 
та  кіно, де  об’єм і  простір відіграють вели-
ку роль, ця дисципліна навіч давала приклад 
як порадити собі з простором. 

Художник Микола Тpяскін, вихованець Вху-
темасу, був наймолодшим педагогом, але, попри 
молодий вік, студенти любили його та  пова-
жали. Як  художник театру він знав і  володів 
театральною специфікою, і  його викладання 
давало користь, але головним вихователем 
театральних художників був Костянтин Мико-
лайович Єлева. Про нього я  напишу окремо, 
як  про людину великого таланту, найкращого 
рисувальника в  інституті того часу. Костян-
тина Миколайовича студенти обожнювали 
й залишилися йому вдячні до кінця його жит-
тя. Пам’ять про Костянтина Миколайовича має 
залишитися в  історії українського мистецтва, 
як про художника, що з перших днів радянської 
влади віддав свій великий талант служінню 
народові. 

Я не наважуся надавати перевагу для вияву 
форми засобом ретельного тушування, в  цьо-
му, мабуть, теж є  певний сенс, але якщо роби-
ти рисунок лінійний і  щоб відчувалася фор-

ма і об’єм, — це набагато складніше й вимагає 
ретельнішої підготовки і  професійних прийо-
мів. Ми також тушували, але це тушування було 
разюче відмінним від тушування академічного, 
яке починається в  старших класах середньої 
школи і продовжується ще кілька років в інсти-
туті. Однак це питання дискусійне, і його може 
розв’язати тільки практика, хоча практика час-
то підтверджує, що  найкращі тушувальники 
— учні та студенти — зрештою стають сухими, 
маловиразними рисувальниками. Я ще раз хочу 
наголосити, що  й у  тушуванні є  певний сенс, 
якщо воно узвичаєне в усіх художніх інститутах 
Радянського Союзу. 

Живопис
Першим завданням з  живопису на  першо-

му курсі було вивчення синього кольору (уль-
трамарин, кобальт світлий і  темний, прусська 
синя, берлінська лазур). Викладачем живопису 
був Павло Сергійович Голуб’ятников [30], послі-
довник і учень Петрова-Водкіна. Голуб’ятников 
поставив натюрморт весь синій. Синій глечик, 
кобальтового кольору драпування, синя чаш-
ка з  блюдечком на  синій скатерці. Пояснив 
завдання, і  ми взялися до  праці. Для початку 
такий натюрморт 6ув важким і  складним, для 
розв’язання задачі потрібна підготовка, а підго-
товки у більшості студентів не було, але посту-
пово ми набирали смаку, і від синього кольору 
майстерня теж здавалася синьою. 

Це  живописне завдання називалося роз-
тяжками кольору. Суть його полягала в  тому, 
щоб розтягнути синій колір від найтемнішого 
до  найсвітлішого, і  чим більше було градації, 
тим робота ставала ціннішою. Натюрморт писа-
ли місяць. Після закінчення роботи група про-
фесорів виставила оцінки. Потім ми  розтягу-
вали жовтий колір, після жовтого — червоний, 
на ці заняття пішов увесь перший триместр.

Пам’ятаю, як  після синього кольору кілька 
студентів написали сині пейзажі, а  я написав 
невеличку композицію «Синій вечір». Моти-
вом слугувало вікно гуртожитку й  силует 



286

2010, випуск сьомийСУЧАСНе МИСТеЦТВО

Володимирського собору. Під час загальної 
оцінки наприкінці триместру дозволялося 
подавати роботи, виконані самостійно. «Синій 
вечір» отримав гарну оцінку, а  я, заохочений 
схваленням, написав ще один пейзаж на Воло-
димирській гірці. Чи був сенс у  тому, щоб 
у  навчальному процесі розв’язувалися такі 
завдання? Порівнюючи теперішню підготов-
ку студентів, можна відповісти негативно, але 
якщо взяти до уваги подальші завдання на кур-
сі, в  тому, що  ми вивчали, був якийсь сенс, 
що підпирав тодішню систему навчання. 

Після розтяжки трьох кольорів останнє 
завдання включало три кольори з  додатком 
зеленого. Ми написали натюрморт в три кольо-
ри й на цьому з колірними розтяжками програ-
ма вичерпувалась. 

Після канікул декан живописного факуль-
тету Андрій Іванович Таран відрекомендував 
нам хворобливого вигляду мовчазного профе-
сора Богомазова А. Ми вже знали Богомазова 
з  його картини «Пилярі». Картина нам подо-
балась, вона викликала чимало суперечок, але 
як явище була новою, свіжою, добре скомпоно-
ваною, нам особливо подобався ритм пилярів 
та  її колірне вирішення. Тому коли Богомазов 
сів на стілець посеред майстерні, ми шанобли-
во його оточили, а Богомазов поволі розпиту-
вав нас, як  ми живемо, навчаємося. Познайо-
мившись з кожним із нас, Богомазов розповів, 
яке завдання він дасть і  як ми  повинні його 
розв’язувати. Витягнувши з  валізи мідний 
дзбан, сірий камінь, шматок зеленкуватої тка-
нини та  зелену пляшку, Богомазов поставив 
натюрморт. Ми повинні були розв’язати курсо-
ве завдання на щільність і фактуру предметів. 
Це заняття було дуже складним. Воно усклад-
нювалося ще й тим, що Богомазов категорично 
відкидав будь-яку ілюзорність зовнішнього 
відтворення предмета. Ми  довго працювали, 
без кінця-краю знімали мастихіном наша-
рування фарби, наші полотна переписували-
ся, результати були незадовільними. Минув 
місяць, а  на мольбертах і  досі не  було закін-

чених робіт. Богомазов приходив на  заняття, 
повільно оглядав кожний натюрморт, давав 
вказівки, а  потім одного разу став біля моль-
берту, взяв пензлі і почав писати мідний дзбан. 
Ми дивилися, як він працює, і на наших очах 
мідний дзбан ставав мідним, щільним, від-
чувався матеріал. Ми  бачили, як  зеленкувата 
тканина пов’язувалася з  червонуватою міддю 
дзбана та світло-сірим тлом стіни.

Натюрморт, поставлений Богомазовим, ціл-
ковито відрізнявся від попередніх і за кольором, 
і  за завданням. Зіставляючи перші натюрмор-
ти, ми самі переконувалися в  їхній докорінній 
відмінності. Якщо раніше ми  обмежувалися 
одним кольором, то тепер наша палітра значно 
збагатилася, чим ми  почали іноді зловживати, 
а  Богомазов, переглядаючи ро6оти, супився, 
а  часом просто змушував прибирати з  палі-
три зайві фарби. Він суворо дотримувався тих 
настанов, які нам давав, і  це дисциплінувало 
студентів. 

А  ввечері в  гуртожитку виникали палкі 
суперечки про те, що  ми робили в  інституті. 
Склад нашого курсу не був однорідним. Майже 
всі мали різну підготовку, і тому навчання кож-
ний сприймав по-своєму. Студент Олександр 
Мордань, родом з Одеси, до інституту навчався 
в одеській школі, де викладав педагог (я забув 
його ім’я), що  перебував під впливом Сезана. 
Мордань скептично ставився до  локального 
кольору. Він написав етюд осіннього дерева 
з  вікна майстерні окремими мазками, етюд 
нагадував живопис Синьяка, але ми  не знали 
такого художника, а Мордань уже був досвідче-
ний. На другому курсі, коли ми писали натюр-
морт у  коричневих тонах, Мордань захопився 
локальним кольором, а  коли Богомазов почав 
йому робити виправлення, Мордань заявив, 
що  він так бачить. З  приводу цієї фрази Бого-
мазов, завжди спокійний, почав хвилювати-
ся. Пояснюючи Морданю недоладність такого 
бачення, він майже всю лекцію присвятив філо-
софській проблемі бачення світу. Мордань запо-
взявся філософувати, й  у його плутаній філо-
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софії ми  часто чули об’єктивне та  суб’єктивне 
бачення світу, але мало що в  цьому розуміли. 
Мордань нахапався і  знав усього потроху, але 
його запальний характер не давав йому спокою. 
Під час занять він декламував вірші Мандель-
штама, Антокольського, Маяковського, декла-
мував і  свої вірші, наслідуючи Маяковського. 
Мордань багато обіцяв, але його незібраність 
вельми йому шкодила.

На відміну від Морданя мені дуже подобався 
Ваня Міщенко, ми швидко з ним потоваришува-
ли, і наша дружба не згасла до останнього часу, 
коли Ваня загинув під час Великої Вітчизняної 
війни. До  інституту Міщенко жив і  працював 
на Донбасі, в Константинівці. Там він відвідував 
художню студію, непогано малював з  натури. 
У суперечках він зазвичай довго мовчав, а коли 
пристрасті вкрай розпалювалися, Міщенко під-
водився з ліжка, обводив нас гарними зеленку-
ватими очима і, наче нічого не трапилося, казав: 
«У чому річ, хлопці? Я ще не чув, що є істина?». 
Ваня швидко втихомирював запал Морданя, 
докірливо дивився на нього і продовжував далі 
тим самим запитанням: «Що є істина?», й відпо-
відав: «А істина полягає в тому, що треба слуха-
ти Богомазова й ретельно працювати, а язиком 
натюрморт не  напишеш». Мордань підстрибу-
вав ледь не до стелі, його чорні очі розширюва-
лися, чуприна ставала рогом, і коли здавалося, 
що  ось-ось спалахне бійка, тоді найтихіший 
і сором’язливий Коля Рукавішніков, наш курсо-
вий філософ і староста, брав Морданя за плечі, 
садовив його на ліжко, приносив окріп і миро-
любно, зовсім по-домашньому казав: «Давайте 
пити чайок з повидлом». Ми всідалися навколо 
столу, намазували хліб повидлом, пили окріп, 
після чого наступав мир і  6лагодать. Уранці 
знову пили окріп з  повидлом і  бігли на  лекції. 
Тиждень тягнувся довго, але суботи та  неділі 
ми очікували нетерпляче. 

Щосуботи влаштовувалося справжнє чаю-
вання з цукром, ковбасою, а часом і з пиріжка-
ми. Коля Рукавішніков, наш мудрець і філософ, 
був чудовим «господарником». У його тумбочці 

завжди щось зберігалося на чорний день. Коли 
ми  цілковито вичерпували свої можливості, 
Коля відчиняв заповітну тумбочку, викладав 
на  стіл усі резерви, що  в нього було. У  суботу 
ми  іноді ходили в  кіно, а  неділя віддавалася 
музеям і  знайомству з київськими околицями. 
Обідали ми  в студентській їдальні, обіди були 
недорогі, ми часом брали по дві порції, а після 
обіду знову ходили по околицях. 

Єлева
Починаючи писати про Єлеву, мені спочат-

ку хочеться розповісти про наше знайомство. 
До знайомства я вже знав Костянтина Микола-
йовича. Зовні він справляв враження людини 
замкненої, мовчазної. Окремі риси обличчя, очі, 
ніс нагадували монгола. 

Монгольські риси обличчя були малорух-
ливі й лише темно-карі очі світилися розумом, 
іноді вони бували сумні, іноді — з хитринкою, 
але найбільший їхній чар –людська доброта. 
Костянтин Миколайович мав добре серце, і ось 
ця сердечна теплота завжди відбивалася в очах, 
наче в дзеркалі. Я не пам’ятаю жодного студен-
та, який би погано відгукувався про свого вчи-
теля, але й Костянтин Миколайович любив сту-
дентів. Навіть якщо траплялися бездарні, його 
ставлення до них як до людей не змінювалось. 
Він більше потерпав через невдачі своїх вихо-
ванців, ніж вони самі. 

Шлях Єлеви як  художника був складний, 
часом театральна богема залишала свої кар-
би на  Єлеві як  художнику, однак ніколи Єлева 
не був богемою. 

Наша дружба почалася якось непомітно. 
З роками вона міцніла, а коли Єлева помер, його 
смерть мене дуже вразила. Мені запам’яталися 
вечори, коли я жив у Єлеви в Святошині. Сім’я 
Єлеви займала дві невеличкі кімнатки. Буди-
ночок, де  мешкав Єлева з  дружиною Тетяною 
Максимівною та  сином, оточений великими 
соснами, засипаний снігом, був неначе відірва-
ний від усього світу. Повертаючись з інституту, 
Тетяна Олександрівна [31] завжди запрошувала 
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мене пити чай. Сидячи за  столом, ми  завжди 
розмовляли про мистецтво. Костянтин Мико-
лайович, зазвичай скупий на слово і мовчазний, 
у такі вечори багато розповідав про художників, 
про твори, а  знав він чимало цікавих історій. 
У  своїх оцінках творів художників він ніколи 
не криводушив і дуже тверезо ставився до своєї 
творчості. 

З натури скромному, доброзичливому Єле-
ві був чужим зовнішній блиск, марнославство, 
нещирість. Як  педагог Єлева мав свої звич-
ки, яким ніколи не  зраджував. Переглядаючи 
студентські роботи, він не  казав загальних 
фраз, не  бундючився улюбленими, а  частень-
ко й порожніми термінами, сідав за мольберт 
і  поряд із  рисунком рисував побудову голови, 
окремі деталі, форму, і те, що він рисував, було 
наочно й переконливо, а студенти часто зали-
шали ці рисунки й  зберігали їх, як  реліквії. 
Єлева був найкращим рисувальником в інсти-
туті за  все його існування. Це  визнають усі. 
І  тому, коли він помер, й  один з-поміж ново-
спечених професорів заявив, що  він навчить 
рисувати не гірше за Єлеву, це звучало як кпи-
ни. З тим, як  рисував цей «професор», Єлева 
не прийняв би його на перший курс, і це також 
усі знають. Але зараз мало хто знає справжню 
ціну рисункам Єлеви. 

Час іде, поступово затирає пам’ять про 
людей, але Єлева не заслуговує на це — на забут-
тя. Творчий доробок Єлеви, який залишив-
ся, має посісти гідне місце в  Київському музеї 
українського мистецтва, а  художній інститут 
має подумати, щоб у  методичному кабінеті 
висіли не лише студентські роботи, переважно 
схожі одна на одну, а й рисунки Єлеви, на яких 
повинні вчитися молоді художники.

Я  вірю, що  настане час і  про Єлеву буде 
написано монографію, знайдуться критики, 
які об’єктивно скажуть про життя та творчість 
одного зі значних художників України.

К.  Єлева належить до  старшого покоління 
художників, він — один із тієї плеяди майстрів, 
які віддали найкращі роки становленню радян-

ського мистецтва й присвятили найкращі роки 
педагогічній праці.

Я переконаний, що всі художники, які про-
йшли школу рисування під керівництвом Єле-
ви К., а також художники театру та кіно із вдяч-
ністю згадують свого вчителя і  пам’ять про 
нього зберігають і досі. 

Рокицький
З-поміж усіх учнів М.  Бойчука Микола 

Рокицький був, мабуть, найцікавішим і  най-
талановитішим. Він найглибше розумів суть 
і значення майстрів раннього Відродження. Він 
розумів не  лише формальні досягнення, а  те 
принципово нове, що  принесло Відродження 
в мистецтво. Рокицький, і частково Седляр, тлу-
мачив і аналізував композиції старих майстрів. 
Він аналізував і  приховану механіку компози-
ції, теоретично доводив, чому якусь компози-
цію побудовано саме так, а не інакше. Оскільки 
я був його учнем, я добре пам’ятаю його занят-
тя з композиції. Зазвичай він завжди приносив 
для занять книжки та  репродукції. Спочатку 
Рокицький теоретично пояснював, показував, 
а на наступне заняття брав вугілля, щит із папе-
ром і лінійно рисував схему композиції. 

Поступово ми захопилися, проте ці заняття 
стали обов’язковою частиною навчальнoгo пла-
ну, а наприкінці навчального року, прийшовши 
на  заняття, М.  Рокицький накреслив кожному 
з нас на папері геометричні фігури і дав завдан-
ня вкомпонувати дві людські фігури. Ми  були 
захоплені композицією й просиджували вечори 
над цим цікавим завданням. Рокицький при-
ходив, перевіряв, робив виправлення. Працю-
вали ми  доти, доки не  виконали поставлену 
задачу. Не всі композиції було вирішено, не все 
ми цілком зрозуміли, але весь курс працювали 
із великим бажанням. Друге завдання з компо-
зиції полягало в тому, щоб колірне рішення від-
повідало лінійному рішенню — і ми працювали 
вже темперою. У  майстерні ми  самі курантом 
терли сухі фарби, і  це також нас захоплювало.  
Для рисунку Рокицький ставив цікаві постанов-



289

Спогади про навчання у Київському художньому інституті ВАСИль ОВЧИННІКОВ 

ки. Це не був звичайний інститутський натурник. 
Ми знаходили для позування і типаж, і відповід-
ну натуру. Рисунки робилися в натуральний роз-
мір, лінійні, пророблялася форма, а потім злегка 
тушувалася, а  часом застосовувалася сангіна. 
Вугілля і сангіна були для нас улюбленими мате-
ріалами. Для живопису також ретельно проро-
бляли рисунок, потім переносили його на картон 
чи полотно й починали з підмальовку. 

Для підмальовку бралася сієна натуральна 
і  голандська сажа, змішувалися й  додавали-
ся по часточці білила, встановлювали три або 
чотири тони. Обличчя, руки, ноги й  загалом 
оголене тіло прописували зеленою землею, 
а  потім моделювали підмальовочними кольо-
рами. Писали більше лесировками, корпусне 
письмо застосовувалося рідко, проте мазок все 
одно відрізнявся від мазка олійною фарбою. 
На  монументальному відділенні було не  так, 
як  практикувалося на  інших факультетах і  на 
станковому відділенні. Рокицький вів рисунок, 
живопис, композицію сам і  сам здійснював 
керівництво студентами. Відомо, що  у стapих 

мaйстpів учні проходили під керівництвом 
одного майстра, починаючи від навчання 
найелементарнішим знаням — терти куран-
тами фарбу. Щодо цього я  хотів би зупинити-
ся на  навчанні студентів нині в  Художньому 
інституті. В  інституті придумано спеціальну 
кафедру композиції, яку очолює один педа-
гог, і  він зобов’язаний перевіряти композиції 
на  всіх п’яти курсах живописного факультету 
та  роботи дипломників. Така практика при-
нижує роль викладачів, звільняє від найголо-
внішого — творчого процесу в студентів. Якщо 
стосовно академічного рисунку це  певною 
мірою виправдано, то  щодо живопису та  ком-
позиції це зовсім неправильно. Якщо до цього 
ще додати ідейне формування студента, якому 
викладач приділяє час із  власної ініціативи, 
суспільні дисципліни, відірвані від навчально-
го процесу, не відіграють активної ролі у вихо-
ванні молодого художника. Хоча за  своєю 
питомою вагою вони посідають панівне місце, 
теорія без практики — мертва, так само, як  і 
практика мертва без теорії.

1. В монографічному дослідженні: Холостенко Є. Василь Овчинніков. — Х., 1932. 
Автор присвятив багато критики періоду «типового буржуазного формалізму», 
яким захопився В.  Овчинніков, вступивши до  художнього інституту. Автор 
монографії з  подробицями описав методи навчання та  головні напрямки 
у педагогічних програмах інституту цих років, оцінюючи ці здобутки для творчості 
В. Овчиннікова негативно. 
2. К.  Малевич приїздив до  Києва з  великим курсом лекцій по  проблемам 
супрематизму, але ще, на жаль, немає дослідження, в якому було б проаналізовано 
те, який вплив вони мали на навчальний процес у Київському художньому інституті. 
3. Факультет формально-технічних дисциплін (Фортех) мали відвідувати всі 
студенти першого і другого курсу.
4. ЦДАМЛІМ України, ф. 727, оп. 1, спр. 103, арк. 4.
5. Голубенко Д.  Молодь // Авангард: Альманах пролетарських митців «Нової 
генерації». — 1930. — Cіч. — С. 42.
6. ЦДАМЛІМ України, ф. 727, оп. 1, спр. 103, арк. 2.
7. Ильина Е. В., Смирных Л. Л. Возвращенное имя: Ученик К. С. Петрова-Водкина 
Павел Голубятников // Русское искусство: ХХ век: Исследования и публикации. — 
М., 2008. — С. 958.



290

2010, випуск сьомийСУЧАСНе МИСТеЦТВО

8. ЦДМАЛІМ України, ф. 727, оп. 1, спр. 103, арк. 3.
9. ЦДМАЛІМ України, ф. 360, оп. 1, спр. 184. О. Богомазов «Теория цвета» (1927–
1930 рр.); арк. 1–9.
10. Там само, арк. 3.
11. Там само.
12. Холостенко Є. Василь Овчинніков. — Х., 1932. — С. 7.
13. Твори: «Наливають пробу» (олія, 1928), «Лезгінка» (олія, 1928), «Машиністка» 
(рисунок 1929), «Футбол» (олія, 1929).
14. Голубенко Д.  Молодь // Авангард. Альманах пролетарських митців «Нової 
генерації». — 1930. — Січ. — С. 42. 
15. Врона И.  Всеукраинская художественная выставка «10 лет октября» // Сов. 
искусство. — 1928. — С. 17–30. 
16. ОСМУ — Об’єднання сучасних митців України створено 1927 р. у Києві (1927–
1932 рр.). У  програмі декларувалося, що  вони утворюють ідеологічне товариство 
«нових радянських реалістів», яке використовувало формальні досягнення 
сучасної культури мистецтва. Набутки передових європейських майстрів 
ОСМУ розглядало в  якості «інтернаціонального вкладу в  розвиток художньої 
майстерності студій і  подальшого вивчення цих досягнень на  основі соціальних 
і культурних національних особливостей Радянської України» — цит. за виданням: 
Северюхин  Д. Я., Лейкинд О.  Л. Золотой век художественных объединенный 
в России и СССР. — СПб, 1992. — С. 214. До сладу об’єднання входили: В. Пальмов, 
П. Голуб’ятников, Н. Тряскін, Л. Чуп’ятов, Б. Косарев, А. Таран, Ю. Крамаренко, 
О. Усачов, А. Петрицький та ін. 
17. ЦДАМЛІМ, ф. 727, оп. 1, спр. 114, арк. 12.
18. ЦДАМЛІМ, ф. 727, оп. 1, спр. 103, арк. 4.
19. Холостенко Є. Микола Рокицький. — Х., 1933. — С. 11–12.
20. З  1 вересня М.  Бойчук, прийнявши пропозицію директора Ленінградського 
інституту пролетарського мистецтва про роботу за сумісництвом, заміщає посаду 
завідуючого кафедрою композиції на факультеті монументального мистецтва ІПМ 
— за вид.: Ріпко О. У пошуках страченого минулого. — Львів, 1996. — C. 47.
21. Кашуба-Вольвач  О., Сторчай О.  Майстерня монументального живопису 
М.  Бойчука у  першоджерелах: Спогади Оксани Павленко і  Василя Седляра // 
Образотворче мистецтво. — 2008. — № 4. — С. 40–42; 2009. — № 2. — С. 24–29; 2009. 
— № 3. — С. 132–135.
22. Холостенко Є. Микола Рокицький. — Х., 1933. — С. 12.
23. Там само.
24. Плакат був зроблений 1930 року і  виставлявся на  київському стадiонi, 
де вiдбувалася демонстрацiя і карнавал.
25. Мельникова У. П. Мистецькі об’єднання в Україні 1920 — початку 1930-х років 
(Теоретичні засади та  творча практика): Автореф. дис. … канд. мист. — Х.,  2007. 
— С. 13. 
26. Влітку 1930 засновано мистецьке об’єднання «Жовтень» у Києві (1930–1931 рр.). 
Об’єднання утворилося з  групи «Конструктивістів-реалістів» (КОРЕ), яка 1928 р. 
вийшла з АРМУ, а також колишніх членів АХЧУ та ОСМУ. Ініціаторами об’єднання 
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були: Г. Беркович, В. Касіян, П. Король, Ф. Купман, В. Овчинніков, М. Рокицький, 
З. Толкачов, Є. Холостенко та  ін. У програмі декларувалося, що завданням групи 
є розбудова пролетарського мистецтва і боротьба проти «еклектики» і «буржуазно-
ідеалістичними теоріями». На  початку 1932-го АРМУ (переважно київська 
філія) разом з  «Жовтнем» організували Всеукраїнську асоціацію пролетарських 
художників (ВУАПХ).
27. Северюхин  Д. Я., Лейкинд О.  Л. Золотой век художественных объединенный 
в России и СССР. — СПб, 1992. — С. 66.
28. ВУАПП — Всеукраїнська асоціація пролетарських письменників.
29. Рукопис зберігається у рукописному архіві НХМУ, ф. 68, оп. 1, од. зб. 1. 
30. Павло Костянтинович Голуб’ятников.
31. У тексті В. Овчиннікова ім’я по батькові дружини К. Єлеви написано по-різному 
— збережено авторський текст.

Анотація. Публікація презентує документ, який  є інформативним та цікавим джерелом 
у дослідженні  маловивчених процесів становлення педагогічних мистецьких концепцій у Київ-
ському художньому інституті. Вступна стаття на основі педагогічних методик КХІ 1920-х та худож-
ніх творів В. Овчиннікова перших років навчання  розкриває, як формалістичні концепції у викла-
данні трансформували та впливали на  розвиток мистецтва України 1920 — початку 1930-х.

Ключові слова: Спогади, Київський художній інститут 1920-х,  педагогічні методики 1920-х, 
формалістичні концепції, колірні вправи, кольоропис, В. Пальмов, О. Богомазов, П. Голуб’ятников, 
М. Бернштейн, М. Рокицький, В. Овчинніков.

Аннотация. В публикации представлен документ, являющийся интересным информацион-
ным источником в изучении малоисследованных процессов становления педагогических художе-
ственных концепций в Киевском художественном институте. Во вступительной статье на основе 
педагогических методик КХИ 1920-х и художественных произведений В. Овчинникова, первых 
лет обучения, исследуется, как формалистические концепции в педагогическом процессе транс-
формировали и влияли на развитие искусства Украины 1920 — начала 1930-х.

Ключевые слова: Воспоминания, Киевский художественный институт, педагогические 
методики 1920-х, формалистические концепции, цветовые упражнения, цветопись, В. Пальмов, 
О. Богомазов, П. Голубятников, М. Бернштейн, М. Рокицкий, В. Овчинников.

Summary. In publishing a document that is an interesting source of information in the study 
of unexplored processes of formation of pedagogical concepts of art at the Kiev Art Institute. In the 
introductory article on the basis of pedagogical techniques Kiev Art Institute 1920 and V. Ovchinnikov’s 
Artistic Works, the first years of teaching, study, as the formalist concept of the pedagogical process 
transformed and influenced the development of art in Ukraine 1920 — early 1930’s.

Keywords: Memories, Kiev Art Institute, teaching methods 1920, formalist conception, color 
exercises, V. Palmov, O. Bogomazov, P. Golubyatnikov, M. Bernstein, M. Rokitsky, V. Ovchinnikov.
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Постановка проблеми. Створення Інститу-
ту проблем сучасного мистецтва НАМ України 
є однією з важливих сторінок в історії новітньо-
го мистецтва України. Адже з його появою були 
зроблені перші кроки з  боку держави в  подо-
ланні відчуженості до  сучасного мистецтва 
і включення його до офіційно визнаної культури 
з відповідним визначенням правових, організа-
ційних і економічних засад його розвитку. Прин-
циповою відмінністю структурної моделі ІПСМ 
НАМ України є ефективне поєднання теоретич-
них досліджень з впровадженням і засвоєнням 
новітніх досягнень і  використанням новітніх 
методик і технологій, що дає змогу розробляти 
експериментально-пошукові моделі розвитку 
сучасного мистецтва, сприяти формуванню чіт-
кої соціальної і культурної дійсності країни.

Мета публікації. У  даній публікації ста-
виться завдання накреслити передумови 
і  основні етапи створення Інституту проблем 
сучасного мистецтва НАМ України. Також буде 
розглянуто специфіку його діяльності, напра-
цьований науковий і творчий доробок. Введена 
в обіг інформація буде корисною для спеціаліс-
тів, що спрямовують свої дослідницькі інтереси 
до сфери сучасного мистецтва України.

Стаття виконана відповідно до плану науко-
вих досліджень Інституту проблем сучасного 
мистецтва НАМ України.

Аналіз літератури. На  сьогодні в  спе-
ціалізованій літературі історія створення 
і  функціонування даної наукової організації 
знайшла відображення у  Віснику Академії 
мистецтв України (2007) і  декількох мисте-
цтвознавчих публікаціях Н. М. Булавіної, 
серед яких: «Мистецтво в  тенетах глобаліза-
ції. Український варіант: перезавантаження» 
(2006), «Мистецтво в новому полі видимості» 
(2007). Окрім того, деякі положення статут-
ної діяльності, інформація про наукову робо-
ту і  творчо-виставкові проекти ІПСМ НАМ 
України викладені в мережі Інтернет на сайті 
www.mari.kiev.ua і  електронному довідковому 
ресурсі www.ru.wikipedia.org.

Результати роботи. Результати дослі-
дження базуються як на документальних мате-
ріалах, так і на особистих спогадах і сучасному 
досвіді роботи і  спілкування автора, спрямо-
ваних на  те, щоб якнайповніше відновити хід 
процесу створення організації та  розкрити 
її сьогоднішні позиції.

З набуттям Україною незалежності ми ста-
ли свідками швидкої політичної та культурної 
демократизації суспільства, яка супроводжу-
валася суттєвими соціально-психологічними 
трансформаціями. Динаміка змін 1990-х 
торкнулася і  сучасного мистецтва, що  під-
живлювалося новими ідеологемами й  новою 
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енергією multiplicities художніх практик, які 
викликали до  життя появу в  країні принци-
пово нових, таких, що  раніше не  мали місця 
в  радянській ситуації, структур, що  намага-
лися обслуговувати мистецькі процеси, котрі 
пожвавлювали темпи розвитку. Підтрим-
кою кураторської діяльності, налагодженням 
міжнародних зв’язків, опановуванням нових 
експозиційних форм займалися інституції, 
організовані в  форматі приватних ініціатив, 
як  правило, коштом іноземних благодійних 
фондів. Різноманітні центри, галереї, сало-
ни та  інші творчі угруповання вирізнялися 
стихійністю й  несистемністю, тому більшість 
з  них так само швидко зникали, як  і утворю-
валися. Разом з тим існувало декілька центрів 
сучасного мистецтва, політика яких носила 
характер систематичного сприяння місцевим 
творчим починанням, з впливовим концептом 
на організацію мистецького простору України, 
і серед них, безумовно, слід виокремити Центр 
сучасного мистецтва ім. Дж. Сороса.

Втім, не дивлячись на руйнацію стереоти-
пів і  позитивне примноження прогресивного 
творчого досвіду, небачену доти експозиційну 
активність, ситуація в сучасному українсько-
му мистецтві цього десятиліття не  додавала 
оптимізму його учасникам. Актуальна твор-
чість все ще  лишалася маргінальним яви-
щем у  загальнохудожньому процесі України, 
оскільки так само гостро стояло питання 
її  легітимізації, себто долучення до  офіційно 
визнаної культури, надання їй  релевантних 
повноважень поряд з  традиційним мисте-
цтвом, розповсюдження передових напрацю-
вань серед українського загалу. Політка «не 
помічання» з боку державних структур і неза-
жаданість важливих критичних складових 
рефлексій митців унеможливлювала фор-
мування чіткої соціальної та  культурної дій-
сності країни і  тим більше не  спрацьовувала 
на формування очевидної культурної ідентич-
ності України в  сучасному глобалізованому 
світі. Вітчизняне актуальне мистецтво, як  і 

раніше, було відсутнє на  найважливіших сві-
тових художніх форумах, а  полохливі спроби 
подолати негатив такої ситуації, налагодити 
комунікацію із  загальносвітовим креатив-
ним ресурсом, чимраз примножували кон-
флікти, демонстрували брак елементарного 
досвіду входження та  участі в  глобалізованій 
арт-системі, як, скажімо, перший український 
вихід на 49-ту Міжнародну виставку сучасно-
го мистецтва (Венеційську бієнале).

Із  плином часу поступові структурні зру-
шення торкаються і  моделі «іншого» мисте-
цтва і  пов’язані вони зі  зміною в  українській 
суспільно-культурній свідомості балансу 
пріоритетів між «новим» і  «традиційним 
і  стабільним» та  усвідомленням розуміння 
необхідності вироблення адекватної стратегії 
у  мистецькій політиці, що  відповідала б  між-
народним інтелектуальним вимогам, заво-
ювання репутації, аби уникнути небезпеки 
вступити на тупиковий шлях у бік ізоляціоніз-
му й опинитися на маргіналіях сучасного гло-
бального арт-процесу.

Для самих учасників, що  були задіяні 
в  сучасному культурному ходові і  відчува-
ли весь негатив відсутності організова-
ності в  художньому житті, розгуртування 
арт-суспільства, недостатню модернізацію 
державної культурної політики, чимбільш оче-
видною мислиться потреба в  персональних 
активних діях. Відтак вони особисто ініцію-
ють серйозні проекти, спрямовані на підтрим-
ку та  розвиток професійного актуального 
мистецтва України. Так, художник і теоретик 
Віктор Дмитрович Сидоренко, який плідно 
працює в  сучасному арт-полі, на  власному 
досвіді роботи на  той момент у  керівництві 
Національної спілки художників України, 
стикається з усіма складнощами, пов’язаними 
з  просуванням «нетрадиційних» творчих 
практик в офіційній фаховій організації мит-
ців, в  якій художники експериментального 
спрямування з  негласним статусом «неви-
знаних одинаків» були змушені вступати 
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й працювати у секціях, традиційний розподіл 
яких, попри нові запити часу, не  переглядав-
ся роками (від радянських часів) і  це, відпо-
відно, примушувало їх штучно підлаштовува-
тися під «те, що було» (єдиним виключенням 
із  цього правила була Львівська організація 
Національної спілки художників, де  існувала 
і  існує дотепер секція візуального мистецтва, 
заснована В. Бажаєм). Втім проблеми реаліза-
ції художників-актуалістів на рівні всеукраїн-
ського професійного об’єднання, були не єди-
ними, адже сучасному мистецтву в Україні ніяк 
не вдавалося подолати своє маргінальне поло-
ження в  системі офіційно визнаної культури 
і  «пробитися» до  свідомості широкої вітчиз-
няної публіки. Наочна «ненормальність», 
архаїчність ситуації примушує В.  Д.  Сидо-
ренка звернутися по  досвід до  найближчих 
сусідів України — Польщі, Росії, Чехії, Угор-
щини, і, ретельно його опрацювавши, за орга-
нізаційної підтримки колег-однодумців 
(Н.  М.  Булавіної, О.  М.  Міщенка, О.  І. Солов-
йова) ініціювати створення адекватної часові 
й ситуації спеціалізованої фахової інституції, 
котра здійснювала б практичні дії зі сприяння 
розвиткові сучасного мистецтва України, його 
інфраструктури, просвітницького дискурсу і, 
на  відміну од попередніх об’єднань, функці-
онувала б  на кошти саме своєї держави, а  не 
виключно на пожертви окремих закордонних 
благодійних фондів. Ініціатива авторитетного 
художника знаходить допомогу керівництва 
Академії мистецтв України — А. В. Чебикіна, 
І. Д. Безгіна, М. О. Криволапова, інших членів 
Президії АМУ, які підтримали ідею створення 
у структурі АМУ Інституту проблем сучасно-
го мистецтва. За сприяння Міністерства куль-
тури і мистецтв України, позитивного відгуку 
Віце-президента НАН України І.  Ф. Кураса, 
доброї волі Віце-Прем’єр-Міністра України 
з  гуманітарних питань В.  П. Семиноженка 
у  грудні 2001 р. Постановою Кабінету Міні-
стрів України №  578-р від 13.12.2001 ІПСМ 
АМУ був заснований [1].

З утворенням нової інституції, яка органіч-
но об’єднала можливості державного ресурсу 
й зусилля активних діячів, задіяних у сучасно-
му арт-процесі, важливі перші кроки із  подо-
лання відчуженості від «неофіційного» мисте-
цтва з боку держави було зроблено. Українська 
влада дедалі виразніше розуміє репрезента-
ційну цінність сучасного мистецтва, сприй-
має і використовує його можливості бути заді-
яними до  процесів соціального регулювання 
на  усіх щаблях, допомогти суспільству стати 
більш відкритим і  динамічним, позбавитися 
стереотипів.

А  новітня академічна інституція на  чолі 
з директором — В. Д. Сидоренком, з принципо-
во іншою структурною моделлю, адекватною 
теперішньому часовому вимірові, невеликим 
адміністративно-творчим ядром і  мобільною 
системою функціонування відділів і лаборато-
рій, організованих за  принципом ефективних 
науково-творчих колективів з  художників-
практиків і  теоретиків мистецтва, — розпо-
чала студії на  специфічному терені сучасної 
культури, з фундаментальним препаруванням 
її явищ, процесів і ресурсу.

Вже в перший рік роботи молодої організа-
ції (2002 р.) її співробітникам було надане пра-
во репрезентувати Україну на  найпрестижні-
шому світовому арт-форумі — ювілейній 50-й 
Міжнародній виставці сучасного мистецтва 
(Венеційській бієнале). Розроблений і експоно-
ваний (2003 р.) національний проект «Жорна 
часу» (комісар О. К. Федорук) під кураторством 
В. Д. Сидоренка, О. І. Соловйова, В. П. Бурлаки 
отримав широкий резонанс і розголос у вітчиз-
няних і  міжнародних ЗМІ, позитивні відгуки 
фахової критики і  надалі неодноразово був 
запрошений міжнародними кураторами для 
участі в  інших експозиційних формах. Серед 
них слід назвати такі, як: «Швидше за історію» 
в Музеї сучасного мистецтва KIASMA (Фінлян-
дія), «Кров — лінії й  зв’язки» в  Денверському 
музеї сучасного мистецтва (США), «Траверс 
Відео» 10-й Міжнародний фестиваль інсталя-
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ції та відео в Тулузі (Франція), «Тепер» V Між-
народний арт-фестиваль у Магдебурзі (Німеч-
чина) та ін.

У  теперішній час до  фундаментальних 
теоретичних розробок Інститут додає експе-
риментальні дослідження з  використанням 
і  засвоєнням можливостей новітніх техноло-
гій (співпрацює з Інститутом сцинтиляційних 
матеріалів НАМ України), здійснює активну 
розробку стратегій й ефективних методів для 
розповсюдження досвіду актуальних мис-
тецьких практик серед широкого українсько-
го загалу. Окрім того, ініціативи ІПСМ НАМ 
України, націлені на  створення інтелектуаль-
ної атмосфери навколо явищ сучасної культури 
й мистецтва, також реалізуються через видан-
ня наукових збірок (з 1998 — «Мистецтвоз-
навство України»; з 1999 — «Мистецькі обрії»; 
з  2003 — «МІСТ: Мистецтво, історія, сучас-
ність, теорія»; з 2004 — «Сучасне мистецтво»; 
з  2004 — «Сучасні проблеми дослідження, 
реставрації й  збереження культурного спад-
щини»; з  2004 — «Художня культура. Акту-
альні проблеми»; з 2005 — «Сучасні проблеми 
художньої освіти в Україні»; з 2008 — ілюстро-
ваний журнал «Арт-Курсив») і  монографій 
(колективні: «Нариси з  історії кіномистецтва 
України», «Нариси з історії театрального мис-
тецтва України ХХ століття», «Нариси з історії 
образотворчого мистецтва України ХХ століт-
тя: В 2 кн.»), розробку освітніх проектів, орга-
нізацію конференцій, семінарів, проведення 
майстер-класів, співробітництво із  спорідне-
ними закордонними інституціями [2].

Різнобічна діяльність Інституту на  даний 
час впроваджується авторитетним науковим 
і  творчим колективом, який об’єднав академі-
ків і  членів-кореспондентів Національної ака-
демії мистецтв України, докторів і  кандидатів 
наук, професорів і доцентів, визнаних фахівців 

в  галузях візуального мистецтва, музики, теа-
тру, кіно, архітектури, культурології і трансцен-
дентної естетики.

З роками постійно розширюється і творчий 
доробок Інституту — організація і проведення 
численних українських і  міжнародних худож-
ніх виставок, проектів, пленерів, фестивалів, 
серед яких — «Жорна часу», Венеційське біє-
нале (Італія); «Східні сусіди», куратор Л.  М. 
Березницька (Утрехт, Нідерланди); «Аутенти-
фікація», куратор В.  Д. Сидоренко (Франція); 
«Арт Париж», куратор П. Дорошенко (Франція); 
«Гоголь Fest», 2008 — куратор В. Д. Сидоренко 
та 2009 — куратор А.  П. Соломуха (Україна); 
«Гурзуфські сезони», куратор О.  О. Авраменко 
(Україна); «Київ-Париж», куратор О. І. Климен-
ко (Україна); «Міжнародний фестиваль соці-
альної скульптури», куратори В. Д. Сидоренко, 
О.  В.  Чепелик (Україна); «Нові спрямування», 
куратори В. Д. Сидоренко, О. І. Соловйов (Укра-
їна); «Київська сюїта», куратор Н.  М. Булавіна 
(Україна) та  багато ін.; створення докумен-
тальних і  художніх фільмів: «Микола Вінгра-
новський у  синьому небі» (режисер Р.  Сергі-
єнко), «Одного разу я  прокинусь» (режисер 
М.  Ю.  Кондратьєва), «Реальний майстер-клас» 
(О. В. Чепелик).

Висновки. Підводячи підсумки, зазначимо, 
що створення в 2001 р. ІПСМ НАМ України було 
значним кроком у  сфері державної політики 
щодо визначення на офіційному рівні правових, 
організаційних і  економічних засад розвитку 
сучасного мистецтва. А  ефективне поєднання 
теорії з  практикою, що  є специфікою інститу-
ції, дає змогу розробляти експериментально-
пошукові моделі розвитку сучасного мистецтва, 
практично сприяти формуванню цілісного 
інформаційно-культурного простору нашої 
країни, створювати матрицю для її  сильної 
ідентичності в глобалізованому світі.
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Аннотация. Автор статьи описывает историю создания Института проблем современного 
искусства Национальной академии искусств Украины. Исследует предпосылки создания органи-
зации, рассматривает ее сегодняшнюю специфику и отдельные моменты деятельности.
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of National Academy of Аrts of Ukraine. The author investigates the reasons of creation of organization 
and considers its today’s specificity and separate moments of activity.
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На сьогоднішньому етапі розвитку все 
нагальніше виступає проблема пошуку нових 
засобів виразності та  нової стилістики різно-
видів сучасного танцю. Основу для подаль-
шої творчості балетмейстери знаходять саме 
в  народному мистецтві, іншим джерелом 
стає синтез різних видів хореографії (класич-
ної, народної, сучасної, бальної тощо) та  різ-
них видів мистецтв. Саме на  цьому перетині 
і з’являються нові танцювальні форми, що слу-
гують поштовхом для подальшого розвитку 
сучасної хореографії. 

Надзвичайної популярності на  сьогодніш-
ній день набуває такий вид сучасної хорео-
графії, як  фольк-модерн. У  його основі лежить 
поєднання фольклорного танцю з  основними 
принципами танцю модерн. Пошуки хорео-
графів у  цьому напрямі є  найрізноманітніши-
ми: від поверхової стилізації до  докладного 
вивчення етнографічного матеріалу та втілення 
його семантичних основ при постановці тан-
ців або балетів. Отже, можемо сказати, що саме 
на  наших очах відбувається поєднання тради-
ційної та  сучасної культур у  хореографічному 
мистецтві сучасності. 

На українських теренах одним із провідних 
хореографів сучасності, що  втілюють зазначе-
ну тенденцію на балетній сцені, є Алла Рубіна. 
Саме тому у цій статті основну увагу буде при-

ділено аналізу творчого доробку хореографа, 
еволюційним змінам у  її творчості, зумовле-
ним впровадженням фольклорної тематики. 
Здійснюватиметься це на прикладі постановок: 
балету «Майська ніч» на музику Є. Станковича 
у  Київському муніципальному академічному 
театрі опери та  балету для дітей та  юнацтва; 
фольк-опери-балету «Цвіт папороті» на музику 
Є.  Станковича у  хореографічній групі Націо-
нального заслуженого академічного україн-
ського народного хору України ім. Г. Верьовки 
та  балету-фольк-містерії (з циклу «Вічне дре-
во») «Обранець сонця» на  музику О.  Шимка 
в хореографічній групі Українського академіч-
ного фольклорно-етнографічного ансамблю 
«Калина». 

Прем’єра балету «Майська ніч» А.  Рубіної 
відбулась 25 травня 1997 року. Відновлення 
балету сталося 2009 року, але вперше «Майська 
ніч» з’явилась у Театрі опери та балету для дітей 
та юнацтва в інтерпретації хореографа В. Гачен-
ка ще у 1989 році. Приступаючи до своєї поста-
новки А.  Рубіна зберегла лібрето В.  Гаченка, 
створене за повістю М. В. Гоголя «Майська ніч, 
або утоплена», частково змінивши його. А саме, 
увівши у  дію новий персонаж — автора, який 
з’являється на початку першої і другої дій виста-
ви та у фінальній сцені балету. Образ М. В. Гого-
ля, на думку Ю. Станішевського, «керує вчинка-
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ми, почуттями й думками своїх героїв» [1], хоча 
протягом розгортання дії балету змістовного 
навантаження не несе. 

Спираючись на  фольклорні та  етнографіч-
ні традиції, сценограф М.  Левитська сприяла 
створенню глибоко національного загального 
образу вистави. При роботі над сценографічним 
оформленням художник-постановник звер-
нулась до  досвіду у  роботі над оформленням 
інших вистав на національну тематику, напри-
клад «Ночі перед Різдвом» на сцені Національ-
ного академічного театру опери та балету Укра-
їни ім. Т. Г. Шевченка 1993 року та використала 
великі декораційні елементи, на  яких зобра-
жувались образи весняного українського села, 
традиційна українська хата заможного сотника 
та  панночки, мальовничий ставок. Крім того, 
використовувались дрібні побутові елементи: 
скриня, стіл та лавки, рушники тощо, що нада-
ло виставі додаткової виразності у  передачі 
національного колориту. 

При роботі над створення костюмів до бале-
ту М. Левитська досягла граничної міри досто-
вірності та відтворила традиційний стрій укра-
їнського костюму. Слід зазначити, що  у  тексті 
повісті М. В. Гоголя досить чітко описані кос-
тюми Голови та  Писаря. Так, говорячи про 
вбрання першого, автор зазначає: «Голова 
терпіти не  може “щегольства”: носить завжди 
свитку чорного домашнього сукна, підпере-
зується вовняним кольоровим поясом, і ніхто 
ніколи не бачив його у іншому костюмі, не вра-
ховуючи тільки час проїзду цариці до  Криму, 
коли на  ньому був синій козацький жупан» 
[2]. Змальовуючи образ Писаря, автор наголо-
шує: «худорлявий писар, у  пістрявих шарова-
рах і  жилеті кольору винних дріжджів…» [3]. 
Однак, втілений М. Левитською Голова постає 
перед нами у  костюмі заможного селянина, 
а Писар — у типовому для балетної сцени кос-
тюмі: кольорових прямих штанях та  світло-
коричневого кольору свитці. Загалом же, 
створені М.  Левитською костюми підсилю-
ють глибоко національний образ балету. Слід 

Масова сцена з фольк-опери-балету «Цвіт папороті». 
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зазначити, що  чоловічим взуттям у  виставі 
слугують чоботи чорного та червоного кольо-
рів для народно-сценічного танцю, жіночим — 
туфлі з жорстким носком (пуанти). 

Додаткової виразності виставі надає світ-
лове оформлення із  використанням складної 
освітлювальної техніки. Не останню роль віді-
грають і вокально-хорові елементи, що надають 
виставі дійсно народного духу. 

Розпочинається балет із епіграфа, поданого 
у тексті повісті М. В. Гоголя: «Ворог його батька 
знає! Почнуть що-небудь робити люди хрещені, 
то мурдуються, мурдуються, мов хорти за зай-
цем, а все щось не до шмигу; тільки ж куди чорт 
уплетецця, то  верть хвостиком — так де  воно 
й візьмецця, неначе з неба» [4], що одразу нала-
штовує глядачів на  дещо містичну забарвле-
ність балету. Як  уже згадувалось вище, надалі 
перед глядачами постає образ М.  В. Гоголя, 
що  ніби творить безпосередньо на  очах гля-
дачів. На  сцені з’являються дівчата, що  під 
вокально-музичний супровід веснянки водять 
хоровод, при постановці якого А. Рубіна вико-
ристала характерні малюнки: коло, півколо 
із солісткою у центрі, лінії. Рухи ж, переважно, 
притаманні лексиці класичного танцю та  тан-
цю модерн. Серед фольклорних елементів 
використані лише стилізований вихилясник 
(колупалочка) та притупи. 

Більшою різноманітністю використання 
народної лексики характеризується наступний 
танець «Гопак», у  якому дівчата виконують: 
вихилясник (колупалочку), кроки бічні з  вине-
сенням ноги на каблук, маленькі «тинки» тощо. 
При постановці чоловічих рухів балетмейстер 
акцентувала свою увагу на використанні склад-
них технічних рухів, притаманних українсько-
му чоловічому танцю, а  саме: вихилясники 
(колупалочки), кабріолі, револьтати тощо. Ця 
тенденція прослідковується протягом розгор-
тання дії усієї вистави, що  збагачує та  надає 
глибоко національної забарвленості чоловічому 
танцю. Відносно жіночого танцю прослідку-
вати таку ж  відповідність неможливо, оскіль-

ки він вирішений переважно мовою класики, 
збагачений елементами танцю модерн та окре-
мими вкрапленнями найхарактерніших рухів 
жіночого народного танцю. 

Яскравої характерності та  сатиричності, 
починаючи від першої картини вистави і  до 
її  закінчення, надають танцювальні епізоди 
Каленика із Пляшкою. Танці Пляшки вирішені 
мовою класичного танцю, і  зовсім протилеж-
не можна сказати про танці Каленика, до яких 
А.  Рубіна гармонійно уводить елементи фоль-
клорних рухів: велику «козу» у оберті, кубарик, 
бічні переступання із ударами по халявах чобіт. 
Завдяки уведенню сатиричності цього персона-
жа балетмейстер досягає особливої характер-
ності балету.

На  фоні масових гулянь хлопців із  дівча-
тами, Каленика та Пляшки, на задньому плані 
вперше з’являється Панночка та  Відьма, танці 
яких вирішені переважно мовою класичного 
танцю. Ці персонажі втілюють дві інфернальні 
істоти — «світлу» і «темну», що концептуально 
буде підтверджено у фіналі вистави, коли Пан-
ночка, як  втілення добрих потойбічних сил, 
допоможе закоханим із одруженням. Уведення 
образу Відьми М. В. Гоголем у свою повість відо-
бражає демонологічні вірування українського 
народу та  надає додаткової містичності твору. 
Віра у відьом та чарівниць сягає своїм корінням 
язичництва та  залишається стійкою у  період 
прийняття та подальшого впровадження хрис-
тиянства. У народному середовищі була розро-
блена ціла класифікація відьом, які ділилися 
на  родимих та  вчених; за  фахом на  відьом на: 
корів, овець, кіз, свиней, гусей, риб, бджіл, гри-
би, дощі, посухи, морози тощо. З огляду на це, 
виявляється цілком аргументованим уведення 
у  дію повісті такого містичного образу, який 
знайшов відповідне розкриття у балетній інтер-
претації А. Рубіної. 

Надалі образи Панночки та  Відьми зника-
ють і  на сцені розгортається масовий танець 
дівчат та  парубків, насичений характерни-
ми рухами українського танцю, серед яких: 
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бігунці, вихилясники (колупалочки) у  оберті 
під рукою партнера тощо. Танець виконується 
трійками танцівників у характерному малюнку 
«зірочка», де виконавці рухаються проти годин-
никової стрілки. 

Наступною картиною першої дії є  змалю-
вання образів Голови та  Писаря, вирішених 
у жартівливій манері. Балетмейстер вдало роз-
криває змальований у  повісті образ. Харак-
теризуючи Голову, М. В. Гоголь пише: «Голова 
кривий; але попри це  одиноке око його зло-
дій і  далеко може побачити гарненьку полі-
сянку»  [5]. У постановці А. Рубіної ціла сцена 
вистави присвячена мріям хтивого Голови, 
що втілюється у його танці із дівчатами та Ган-
ною, вирішеному мовою класичного танцю. 
Лише у  лексиці Голови помічаємо велику 
«козу» у  оберті. Надалі знову розгортаєть-
ся масовий танець із  участю Голови, Писаря, 
головних героїв, Каленика та Пляшки, у якому 
балетмейстером використовуються перелічені 
вище елементи чоловічого українського танцю, 
«бігунці», вихилясники та бічні кроки з вине-
сенням ноги на каблук.

Третя картина першої дії має два епізоди. 
Перший з них присвячений дуету Левка та Ган-
ни, на  фоні якого розгортається історія Пан-
ночки, Сотника та  Відьми. Дія картини відбу-
вається на  декораційному фоні хати Сотника 
та, у  подальшому, озера. Практично вся вона 
вирішена мовою класичного танцю та збагаче-
на елементами танцю модерн: використанням 
не  виворотного положенні ніг, різноманітних 
нахилів тулубу та положень тіла тощо при роз-
критті образів Панночки та Відьми. 

Другий епізод відтворює залицяння ста-
рого Голови до Ганни на фоні масового танцю. 
Створюючи масовий танець, балетмейстер 
використала характерні малюнки, притаман-
ні українському народно-сценічному танцю: 
обертання танцівників лініями праворуч 
і ліворуч від центра бігунцем; просування дво-
ма лініями «упаданням». Найбільшої насиче-
ності фольклорними елементами цей епізод 

Сцена з фольк-опери-балету «Цвіт папороті». Постановник 

А. Рубіна. Дівчина — Т. Мазуренко. Юнак — К. Бакбардін. 

Національний заслужений академічний український  

народний хор України ім. Г. Верьовки 

Сцена з балету «Майська ніч». Постановник А. Рубіна. 
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набуває із  появою парубків, що  виконують 
технічні елементи: кабріолі, розніжки, удари 
по підошвах чобіт тощо. 

Друга дія вистави розпочинається із зобра-
ження М. В. Гоголя, що «творить» свою повість 
і  презентує головних дійових осіб вистави. 
Наступна сцена жартів парубків у домі Голови, 
можливо, через участь у ній практично одних 
чоловіків, і тому насиченість виразною танцю-
вальною лексикою, характерною для україн-
ського народно-сценічного танцю, є  справж-
ньою окрасою балету. Серед фольклорних 
технічних елементів тут є: стрибок-поворот 
з  випрямленою ногою, подвійне обертання 
у повітрі, «коза» темпова, галоп тощо, що гар-
монійно поєднуються із  елементами класич-
ного танцю.

Друга картина розкриває перед гляда-
чем фантастичні образи русалок та  є даниною 
романтичному балету, оскільки саме там вио-
кремлюються танці віліс та  інших казкових 
істот. Віра у  існування русалок та  інших міс-
тичних істот сягає корінням часів язичництва. 
«З найдавніших часів русалки вшановувалися 
нашими предками як  богині води, володарки 
і  охоронниці життєвої вологи. У  старожитню 
добу вони й  звалися берегинями… За  іншими 
версіями, цей колоритний персонаж, що  зако-
рінений в  дохристиянську релігійну систему, 
репрезентує язичницьке божество, яке сприяє 
родючості, урожайності житньої ниви» [6]. Під 
русалками розуміли потопельниць, які живуть 
на  дні річок, духів померлих дівчат, що  пішли 
з життя передчасно, або померлих до хрещення 
маленьких дітей. Зоряної ночі виходять вони 
на  берег та  співають чарівних пісень, чешуть 
коси або водять хороводи. Русалки — надзви-
чайно привабливі істоти, що з’являються із роз-
пущеним волоссям та у вінках із осоки та інших 
трав та квітів, можуть також перетворюватись 
на  щурів, жаб тощо. За  народними повір’ями, 
русалки залоскочують дівчат та  парубків 
до смерті, а якщо їх задобрити, можуть допома-
гати у збиранні гарного врожаю.

У  постановці А.  Рубіної русалки постають 
перед глядачем у світло-зеленому одязі, у вінках 
та з розпущеним волоссям. Головною над ними 
є  Панночка. Русалки водять хоровод, у  поста-
новці якого балетмейстер використала найха-
рактерніші фольклорні малюнки: коло, півкола, 
два кола, лінії, колонки. Що ж до лексики, може-
мо наголосити на використанні класичного тан-
цю та танцю модерн як при побудові хороводу 
та танців Відьми, так і дуету Левка та Панночки. 
Для втілення весільного обряду А. Рубіна звер-
нулась до  використання рушника як  символу 
злагоди, любові, подружньої вірності та  щас-
ливої долі. Панночка передає Левку рушник, 
із яким надалі розгортається сповнений ліриз-
му дует Левка та Ганни, вирішений мовою кла-
сичного танцю. Закінчується вистава масовим 
танцем усіх учасників балету із використанням 
двох головних символів щасливого подружньо-
го життя та шлюбу: рушників та вінків.

Підсумовуючи вищевикладене, хочемо 
наголосити, що  А.  Рубіній вдалось створи-
ти сучасний балет на  національну тематику 
за повістю М. В. Гоголя «Майська ніч, або уто-
плена». Досягти цього автору допомогло твор-
че включення елементів фольклорного танцю 
до  тексту вистави та  поєднання їх  із рухами 
класичного танцю і  танцю модерн, що  зна-
чно збагатило танцювальну палітру. Значної 
насиченості технічними народними елемен-
тами зазнав чоловічий танець, тоді як жіночий 
та  дуетні танці були практично завжди вирі-
шені мовою класичного танцю. Не  дивлячись 
на це, автору вдалось практично не відійти від 
тексту М.  В. Гоголя, що  підсилює мистецьку 
вартість балету «Майська ніч» у  постановці 
А. Рубіної. 

Другою віхою у  творчості А.  Рубіної мож-
на назвати постановку фольк-опери-балету 
«Цвіт папороті» у  Національному заслужено-
му академічному українському народному хорі 
України ім. Г. Верьовки. Вперше, ще за радян-
ських часів у  1979 році, цю постановку здій-
снили художній керівник хору А. Авдієвський, 
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балетмейстер А. Шекера та художник Є. Лисик. 
Але, на  жаль, в  ті часи твір був заборонений, 
оскільки у  ньому вбачали прояви націоналіз-
му. Вдруге постановку фольк-опери-балету 
було здійснено хореографом А. Рубіною, голо-
вним художником І.  Давиденко, аранжування 
для оркестру та  хору здійснив Г.  Єрьомен-
ко. Прем’єра «Цвіту папороті» або «Купала» 
відбулась 15 листопада 2003 року з  нагоди 
60-річчя Національного заслуженого акаде-
мічного українського народного хору України 
ім. Г. Верьовки.

Постановка містила нову, але не повну вер-
сію фольк-опери, побудовану на  центрально-
му розділі «Купало», що  складається з  чоти-
рьох частин: «Людське купало», «Русалчине 
купало», «Відьомське купало» та  «Заключне 
купало». Центральною частиною фольк-опери 
є міні-балет, у якому А. Рубіна вдалась до поєд-
нання танцю модерн із елементами фольклор-
ної хореографії. Створенню цілісної карти-
ни твору, у  якому передаються особливості 
старослов’янських вірувань та  обрядовості, 
сприяло об’єднання оркестру, хору та балету. 

Слід зазначити, що  за своїм сценографіч-
ним оформленням та  костюмами постановка 
тяжіє до  сценічного мінімалізму. Оформлен-
ням сцени слугують чорні куліси, але викорис-
товуються дрібні елементи: вінки, рушники, 
прикрашене деревце (Марена) тощо та складне 
світлове оформлення, що надає виставі особли-
вої характерності. Костюми виконавців склада-
ються із білих полотняних сорочок, підпереза-
них поясом, м’якого балетного взуття у  дівчат 
та  білих полотняних сорочок, штанів і  також 
м’якого балетного взуття у хлопців. 

Розпочинається вистава із сцени поклонін-
ня прадавнім божествам, а саме Праматері, яку 
хлопці виносять на своїх плечах на сцену, потім 
на сцені з’являється гурт дівчат та Дівчина. Для 
представлення цих образів А.  Рубіна викорис-
тала зальотний крок та «ялинку» (крок, прита-
манний російському народно-сценічному тан-
цю), що є цілком доречним, оскільки епоха, яку 

Масова сцена з балету «Майська ніч». Постановник А. Рубіна. 

Київський муніципальний академічний театр опери та балету 

для дітей і юнацтва

Сцена з балету-фольк-містерії «Обранець сонця».  

Постановник А. Рубіна. Дівчина — О. Хоменко.  

Ідол — Д. Шостак. Український академічний фольклорно-

етнографічний ансамбль «Калина»
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прагне передати автор, ще не мала чіткого роз-
поділу на  характерні національні групи рухів. 
Після виходу дівчат розпочинається відтворен-
ня купальського обряду. 

Свято Купала є  одним із  центральних 
у  народному календарі давніх слов’ян. Від-
значалось воно у  день літнього сонцестояння 
та  тривало упродовж цілого дня та  усієї ночі. 
Зранку дівчата йшли у поле або ліс, де збира-
ли трави та  квіти, з  яких потім плели вінки. 
Ближче до вечора з дерева робили Марену, яку 
прикрашали стрічками та вінками, а з соломи, 
одягненої у сорочку та прикрашеної стрічками, 
намистом та вінком — Купала. Марену та Купа-
ла ставили поряд та водили навколо хороводи. 
До  хороводів не  мали залучатись чоловіки, 
вони могли лише спостерігати. Іншими еле-
ментами купальського дійства були: запалю-
вання вогнища і стрибання через нього, запа-
лювання колеса, спалювання Купала, купання 
у річці, ворожіння. 

Саме тому продовженням вистави є  жіно-
чий хоровод, у якому використанні найхарак-
терніші малюнки: лінії, хвилі, коло, два кола, 
коло із  солісткою у  центрі. Танцівниці вико-
нують притаманні для хороводу народні рухи: 
кроки, «доріжки», зальотний крок, галоп, 
середні «тинки» тощо. Під час здійснення 
обряду, коли з’являється Дівчина із прикраше-
ною стрічками Мареною, відбувається перша 
зустріч Юнака та Дівчини. 

У наступній картині до танцю залучаються 
хлопці. На сцені відтворюються картини масо-
вих купальських гулянь, під час яких танцівни-
ки виконують декілька масових танців та хоро-
вод. Ці танці надзвичайно насичені як жіночою, 
так і чоловічою фольклорною лексикою. Серед 
основних жіночих рухів А. Рубіна використовує: 
«доріжки», упадання, стрибки з  підігнутими 
ногами, галоп, різноманітні притупи, простий 
біг. Що  ж до  чоловічих рухів, тут балетмей-
стер звертається до  активного використання 
елементів чоловічої техніки: різноманітні при-
сядки, кабріолі, стрибки з підігнутими ногами 

тощо, а  також: галоп, упадання, притупи. При 
постановці танців хореограф використовує най-
різноманітніші малюнки: лінії, колонки, «рав-
лик», коло у колі, що рухаються протилежними 
напрямками тощо. На фоні масового танцю роз-
гортається дует Дівчини та Юнака: вона вико-
нує обертаси, кроки, а він виконує складні тех-
нічні рухи. Завершенням даної картини є поява 
Праматері із символічним червоним рушником, 
що символізує стихію вогню. 

«Божественне походження вогню зумовлює 
віру в  священну сутність хатнього вогнища — 
талісмана родини. До реліктів давніх вірувань 
слід віднести шанобливе, застережливе став-
лення до нього» [7]. Також у народних повір’ях 
зустрічаються елементи антропоморфізації 
вогню, що  мислився як  господар двору. Існу-
вало багато різноманітних обрядів та магічно-
ритуальних дій, пов’язаних із  культом вогню. 
Але особливе значення надавалось ритуально-
очисним функціям вогню, які знаходили своє 
безпосереднє втілення і  під час святкування 
Купала. Саме тому сцена, присвячена стихії 
Вогню, видається нам надзвичайно характер-
ною для відтворюваного Купальського обряду. 
За задумом А. Рубіної, аби довести щирість сво-
їх почуттів, закохані мають пройти випробу-
вання вогнем. Для втілення цього автор звер-
нулась до розділення у танці Дівчини та Юнака 
групами хлопців, та окремого танцю дівчат, які 
півколом оббігають «бігунцем» ці групи. Нада-
лі відбувається парний масовий танець, у якому 
дівчата виконують різноманітні оберти, а хлоп-
ці — присядки-закладки. 

Витримавши випробування Вогнем, зако-
хані випробовуються Водою, про що  свідчить 
поява Праматері із  символічним блакитним 
рушником, та  танець русалок із  блакитни-
ми рушниками. «Народна традиція українців 
наділяла священними властивостями і  воду 
— найважливішу космічну субстанцію, пер-
шооснову всесвіту… Життєдайна, незнищенна, 
вічно відновлювана сутність води, що  стала 
передумовою життя, була сакралізована давнім 



304

2010, випуск сьомийСУЧАСНе МИСТеЦТВО

хліборобським населенням» [8]. Вода широко 
використовувалась у  обрядовості, що  поясню-
ється як її фізичними властивостями і справж-
ньою очисною дією, так і  уявленнями про 
її  цілющий вплив на  все живе і  її життєдайну 
силу. У  наших предків було поширеним водо-
поклоніння, вони приносили жертви річкам, 
озерам, криницям. Важливого значення вода 
набувала і  у календарній обрядовості загалом, 
і на свято Купала зокрема. 

Надалі дія повертається до  світу людей, 
і  наступна картина зображує невід’ємну части-
ну купальських ворожінь: пускання дівчатами 
вінків по  воді та  виловлювання їх  хлопцями. 
Адже, за  народними повір’ями, той з  хлопців, 
хто візьме вінок, і буде дівчині за чоловіка. Зна-
ючи це, на святкуванні Купала хлопці придив-
лялись, який вінок пускає мила йому дівчина 
та намагались отримати його. Дівчата ж, у свою 
чергу, прагнули сплести несхожий на  усі інші 
вінок, щоб парубок не  помилився. При поста-
новці цієї картини А. Рубіна вирішила зобрази-
ти даний звичай у парному танці дівчат та хлоп-
ців із вінками. 

Наступна картина фольк-опери-балету зо -
бра жує «Відьомське купало» — третє випробу-
вання закоханих. На сцені розгортається танець 
відьом, відьмаків та дует Дівчини і Юнака. При 
постановці даної сцени балетмейстер зверну-
лась переважно до лексики танцю модерн, уріз-
номанітнивши її технічними елементами, при-
таманними чоловічому народно-сценічному 
танцю. Танцівники виконували: кубарик, 
стрибок-поворот із  випрямленою ногою («піс-
толет»), різноманітні стрибки у обертах, дівча-
та — біг у оберті тощо. У фінальній сцені балету 
використовуються білі рушники, що  символі-
зує перемогу кохання над усіма випробування-
ми та захист від злих сил.

Підсумовуючи вищесказане, можемо наго-
лосити на  достатній символічності фольк-
опери-балету «Цвіт папороті», у  постановці 
якого А.  Рубіна змогла поєднати різноманітні 
вірування, обряди та уявлення наших пращурів 

Масова сцена з балету-фольк-містерії «Обранець сонця». 

Постановник А. Рубіна. Український академічний фольклорно-

етнографічний ансамбль «Калина»
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та  втілити їх  завдяки гармонійному поєднан-
ню танцю модерн із елементами фольклорного 
та народно-сценічного українського танцю. 

Третьою віхою у  творчості А.  Рубіної мож-
на назвати балет-фольк-містерію «Обранець 
сонця», прем’єра якої відбулась 19 березня 2007 
року. Вистава здійснена колективом Українсько-
го академічного фольклорно-етнографічного 
ансамблю «Калина». Як  і у  попередній поста-
новці, балетмейстер вдалась до  поєднання 
оркестру, хору та  балету, що  надало додатко-
вої народної забарвленості та  національно-
го колориту. При створенні сценографічного 
оформлення художник-постановник О. Гавриш 
звернувся до  прийомів кубізму. «Задник» сце-
ни представляє півколо, що, очевидно, вира-
жало стилізоване сонце, та декілька квадратів. 
З  часом розгортання вистави декорація підні-
малась, утворюючи врешті-решт коло, на  фоні 
якого відбувалась світлотіньова презентація 
танцівників. Такі сценографічні зміни обумов-
лені змістом вистави, яка зображує магічні дії 
відносно річного циклу календарної обрядовос-
ті давніх українців. 

Відповідно до  цього були створені і  костю-
ми до вистави. Жіночі представляли собою білі 
сорочки та пояси, чоловічі — білі сорочки та шта-
ни, взуті танцівники були у м’яке балетне взуття. 
Для зображення зміни пір року постановники 
звернулись до  введення у  костюм додаткових 
характерних елементів: вінків, хусток, масок 
тощо. Слід акцентувати увагу на  світловому 
оформленні вистави, а  особливо на  епізодах 
танців «тіней», у  яких танцівники знаходились 
за  «задником» а  глядачі, завдяки зміні світла, 
бачили незвичну візуалізацію танцю у виконанні 
тіней. Додаткової народності створюваним обра-
зам надавали обробки обрядових фольклорних 
пісень (хормейстери-постановники: засл. артист 
України С. Адаменко та С. Дудко), що виконува-
лися хоровою групою колективу. 

Розпочинається вистава сценою представ-
лення Ідола та  весняною обрядовістю, біля 
розміщеного на  авансцені символічного коло-

дязю із  водою. Як  зазначалося вище, у  давній 
обрядовості наших пращурів вода наділялась 
надзвичайною силою. Вона являє собою сим-
вол першоматерії, плодючості, початку і  кінця 
всього сущого на  Землі, інтуїтивної мудрості, 
очищення, чистоти і здоров’я тощо. Дуже поши-
реними у давнину були обряди обмивання (очи-
щення водою), окроплення, обливання. Шано-
бливе ставлення до  води збереглось і  за часів 
християнства. 

Саме такий обряд очищення, обливання 
водою і розгортається на сцені. Усі танцівники 
умиваються водою, і  лише Дівчина, жартома, 
ллє її  на Ідола. Дана сцена, як  попередні сце-
ни і наступний масовий танець та дует Паруб-
ка та  Дівчини, вирішена переважно мовою 
танцю модерн, але елементи фольклорного 
танцю зустрічаємо у  наступних масових тан-
цях. Серед них балетмейстер, як і у попередніх 
своїх постановках, використовує технічні при-
йоми, притаманні чоловічому танцю: вели-
ку «козу», кабріолі прості та  парні, стрибок-
поворот із випрямленою ногою («пістолетик»), 
«бігунці», удари по халявах чобіт та інші рухи. 
Серед лексики дівочого танцю помічаємо: різні 
види стрибків та  пробіжок, «бігунці», «моло-
точки». Останній рух є характерним для сучас-
ного російського народно-сценічного танцю, 
але його використання є  доцільним, оскільки 
змальовується доба, яка ще  не набула актив-
ного поділу на  притаманну кожному народу 
хореографічну лексику. Названі танці викону-
ються у  таких малюнках, як: лінії, діагоналі, 
коло, коло у колі, що рухаються у протилежних 
напрямках тощо.

Наступними у  виставі представляються 
літні обряди, що виражаються у танцях дівчат 
із квітами та вінками. Дівчата виконують хоро-
води, використовуючи такі лексичні елементи, 
як: «доріжки», прості кроки, стрибки, упа-
дання. На  фоні масового дівочого танцю від-
бувається танець Дівчини-солістки, що  вико-
нує «бігунці», простий біг, та, збираючи квіти 
у подруг, підносить їх Ідолу. 
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У  наступній сцені автор знов звертається 
до  використання символічного зображення 
вогню. Парубок та  хлопці виконують танець 
із  червоними поясами навколо Ідола, вико-
ристовуючи, як  і раніше, велику «козу», упа-
дання, револьтати, удари по  халявах чобіт. 
Поступово до  танцю залучаються і  дівчата 
із  солісткою, що намагається захистити Ідола 
від руйнування. 

Цікавим балетмейстерським рішенням 
є наступна сцена — танець «тіні» Ідола, побудо-
ваний на достатньо простій лексиці, але склад-
них світлових ефектах. Цей танець символізує 
віру наших пращурів у живу суть божеств, вті-
лених у камені. На сцені розгортається танець 
оживаючого божества. 

Наступна сцена зображує осінь, і  у ній 
А. Рубіна вирішила втілити ярмаркові гуляння 
і розваги скоморохів. Основна увага даної сце-
ни зосереджена на  висміюванні скоморохами 
кохання Дівчини до  Ідола, а  танці побудовані 
на поєднанні рухів танцю модерн та вище пере-
ліченої чоловічої техніки. 

Заключною сценою є  зображення зимово-
го циклу календарних свят давніх українців, 
а  саме колядок та  щедрівок, які були спрямо-
вані на відтворення ідеї «творення нового часу 
і  простору» [9]. Саме у  цій сцені масові танці 
насичені найбільшою кількістю фольклорної 
лексики. Танцівники виконують: «бігунці», 
«вірьовочки», бічні кроки, «доріжки», «обер-
таси», револьтати, кабріолі тощо. Фінальною 
сценою балету стає танець Дівчини із  Ідолом, 
що  ожив. Оригінальним вирішенням даної 
сцени є  символічний показ подвійності буття, 
що  втілюється через танці Дівчини та  Ідола 
на передньому плані сцени, який подвоюється 
танцем «тіней» на задньому. 

Отже, можемо сказати, що  при постановці 
вистави А. Рубіна звернувшись до календарної 
обрядовості давніх українців, втілила її  у гли-
боко символічних образах, що  є характерним 
для сучасного танцю модерн та  постмодерн. 
Балетмейстер надзвичайно збагатила виставу, 

Фінальна сцена балету-фольк-містерії «Обранець сонця». 

Постановник А. Рубіна. Український академічний фольклорно-

етнографічний ансамбль «Калина»
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використавши елементи танцю модерн та фоль-
клорної танцювальної лексики. Але, у порівнян-
ні із попередньою постановкою, значно звузила 
діапазон лексичного матеріалу, віддавши пере-
вагу символізації створюваного дійства. 

Розглянувши три постановки хореографа, 
можемо виокремити відмінність їх  втілення 
на  балетній сцені та  у колективах народно-
сценічного спрямування. Танцівники балету, 
виховані на  достатньо суворих принципах 
класичної хореографії, залишаються дещо ску-
тими при втіленні народних образів. На  від-
міну від них, танцівники народно-сценічного 
танцю, які також мають класичну підготов-
ку, глибше розуміють особливості народного 
характеру, менталітету, обрядовості та їхнього 
тілесного вираження. Завдяки цьому поста-
новки А. Рубіної у хореографічних групах Наці-
онального заслуженого академічного україн-
ського народного хору України ім. Г. Верьовки 
та  Українського академічного фольклорно-
етнографічного ансамблю «Калина» набули 

більшої символічної знаковості у  своєму сце-
нічному прочитанні. 

Підводячи підсумки, хочемо наголоси-
ти на  одній з  основних тенденцій сучасного 
хореографічного мистецтва України, а  саме 
зверненні провідних балетмейстерів, серед 
яких: В. Литвинов, О. Ніколаєв, А. Рубіна та ін. 
до  фольклорного матеріалу. Зазначена тен-
денція простежується як  у балетному театрі, 
так і  у колективах етнографічного, народно-
го та  народно-сценічного танцю різних рівнів 
а  також представників сучасних напрямків 
хореографії. Пояснюється це глибиною симво-
лічного змісту, народною мудрістю та століття-
ми накопичення та переробки народних знань, 
які не  мають бути втрачені у  наш час глобалі-
зації. Саме тому надзвичайно цікавим, яскра-
вим та  перспективним можна назвати шлях, 
обраний провідними балетмейстерами сучас-
ності: поєднання особливостей слов’янського 
танцю із класичним доробком балетного театру 
та символічністю танцю модерн.
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Анотація. У статті розглядаються етапи творчості українського балетмейстера Алли Рубіної. 
На  прикладі постановок балету «Майська ніч», фольк-опери-балету «Цвіт папороті» та  балету-
фольк-містерії «Обранець сонця» здійснено аналіз особливостей впровадження елементів фоль-
клорного танцю на балетній сцені.

Ключові слова: танець, фольклор, балет, хореографія, обряд, звичай, символ.
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Аннотация. В  статье рассматриваются этапы творчества украинского балетмейстера Аллы 
Рубиной. На примере постановок балета «Майская ночь», фольк-оперы-балета «Цвет папоротни-
ка» и  балета-фольк-мистерии «Избранник солнца» произведен анализ особенностей внедрения 
элементов фольклорного танца на балетной сцене.

Ключевые слова: танец, фольклор, балет, хореография, обряд, обычай, символ.

Summary. The present article concentrates on analyzing the A.  Rubina choreographic method. 
Aspects of the using different folk elements by the author are discussed. Special attention is given to the 
analyzing the versions of «May night», «Fern flower» and «The Sun chosen one».

Кeywords: dance, folklore, ballet, choreography, ceremony, custom, symbol.
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Анаморфізм [гр. anamorphism — «ana» — 
назад, «morphe» — форма] при дослівному 
перекладі означає «повернення до  форми» або 
«образ, що сформовано знову». Відомий амери-
канський мистецтвознавець Дональд Преціозі 
зауважив, що  анаморфізм характерний реаліс-
тичному живопису, але діє одночасно як крити-
ка дискурсивного апарату лінеарного перспек-
тивізму і  як його основа: непряма легалізація 
його влади і  природності, тому лише завдяки 
анаморфічним змінам зображення з  країв реа-
лістичної картини стає чітким, ясним, а не роз-
митим, яким воно повинно було б  бути при 
строгому дотриманні правил центральної пер-
спективи [1]. Тому будь-яке зображення реа-
лістичного характеру у своїй основі є деформо-
ваним, але відрізняється від анаморфізму тим, 
що зорієнтоване на передачу натурного вигляду 
об’єкта у  художньому просторі картинної пло-
щини. Натомість анаморфізм застосовується 
для передачі зображення, що свідомо піддається 
деформації (стисканню і розтягуванню) за дво-
ма взаємно перпендикулярним напрямкам, 
або, іншими словами, змінам зовнішніх обри-
сів форми на основі внутрішніх перспективних 
перетворень у напрямку різних за нахилом пло-
щинних проекціях. Але ця деформація здійсню-
ється таким чином, що зображення на площині 
при сприйнятті його з  центральної фіксованої 

точки зору, яку М. Фуко назвав «бентамовсько-
паноптичним поглядом», не  має конкретних 
форм виразу. Натомість при зміні кута зору 
на  більш ракурсний, який Д.  Преціозі назвав 
«анаморфічним», утворюється досить вузький 
зоровий конус чіткого бачення площини карти-
ни, при цьому зображення на ній повертається 
до  реальних пропорцій, які прагнув переда-
ти художник. Створене завдяки анаморфізму 
деформоване і реалістичне зображення на одній 
площині відкрило для художників можливість 
реалізації міметичного у поєднанні з алегорич-
ним, симфолічним, метафоричним, міфологіч-
ним відображенням світу, сприйняття якого 
залежало від різних точок зору. Анаморфізм 
просторових образів видозмінює лінію нашого 
погляду, направляючи його не  прямо перпен-
дикулярно до площини зображення, а по більш 
нахиленій лінії. Д. Джюдовіц зауважив, що ана-
морфізм відкриває нове відношення до видимо-
го, таке, яке розуміє видиму форму не як дану, 
а  як концептуальну і  технічну будову  [2]. І  ця 
будова, що  належить до  візуальної сфери, пев-
ним чином вводить своєрідний зоровий екві-
валент тактильності, обумовлюючи ощупуван-
ня предмета з  усіх сторін завдяки ілюмінації 
простору («безперспективного бачення») між 
оком та  зображенням. Тут можна погодитися 
з  точкою зору Жана-Франсуа Ліотара, що  ана-

МАРИНА ЮР

Анаморфізм:  
Умови існування  

в сучасному живописі України
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морфізм споріднений «теорії ембріонального 
поля» (за Мандельштамом), завдяки динаміч-
но утворюваному простору [3]. Разом з тим, він 
є проміжною ланкою у процесі зорового сприй-
няття зображення перетвореного в знак, як ста-
дія монструозної деформації, що  потребує для 
свого розуміння своєрідного декодування.

Анаморфне зображення принципово від-
різняється від побудованого за законами ліній-
ної перспективи тим, що воно виконується не в 
певному, раніше визначеному нам об’ємі, який 
володіє власною геометричною структурою, а з 
допомогою поступового проектування кожної 
точки «реального» зображення на  площину, 
де  точки при цьому складаються у  фантас-
тично деформований рисунок, що  може бути 
дешифрований лише завдяки процедурі зво-
ротньої проекції у  початкову систему коорди-
нат [4]. Тому анаморфічні образи не  залежать 

від «об’єктивного» зображення, а  лише від 
«суб’єктивного» погляду художника.

Анаморфізм еволюціонував у  техніці живо-
пису, з розвитком якої він набув чітких та зрозу-
мілих принципів передачі зображення. Свідома 
деформація зображення вперше була застосова-
на у фресках сакральних споруд Візантії у VI ст. 
н.  е. (Церква Сан-Вітале. VI ст. Равена. Італія), 
а пізніше й Київської Русі (собор Софія Київська, 
1017–1031, та  ін.), виконаних у  напівсферичних 
формах архітектурних конструкцій — вівтарі, 
склепіннях, куполі та його основи (тромпа, бара-
бана, паруса і  розпалубки). Це  був необхідний 
прийом перспективних змін — розтягування 
і  стискання зображуваного об’єкта по  взаємно 
перпендикулярних напрямках на поверхні різної 
кривизни для передачі його реальних обрисів, 
що сприймалися лише під певним кутом зору. Ці 
принципи вплинули на  формування панорам-
ної та купольної перспектив і набули активного 
поширення в  Європі у  період Відродження при 
розписах плафонів, куполів, стелі та  ін. частин 
культової архітектури з опуклою поверхнею [5]. 
Художники прагнули створити на поверхні стелі 
відчуття «відкритого простору» і  нескінченної 
висоти, тому зображувана сцена розгорталася 
на  тлі неба, обумовлюючи передачу персона-
жів у  досить різкому ракурсі ще  й з  урахуван-
ням кривизни поверхні. Цей прийом фактично 
об’єднував архітектурні елементи з ілюзорністю 

Богоматір Оранта.  

Мозаїка вівтаря у соборі Софії Київської (1017–1031 рр.)

Фрагмент інтер’єру собору Софії Київської
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сцени, стираючи межу між архітектурою і деко-
ративним живописом. Майстром у  цій справі 
можна вважати Андреа Поццо, його розписи сте-
лі церкви Св. Ігнасіо в Римі (1691–1694), виконані 
на  фактично пласкій поверхні діаметром 17 м, 
вражають «ілюзорною реальністю» переданої 
алегоричної сцени, що розгорталася на тлі спря-
мованих у  небо високих архітектурних форм, 
прикрашених скульптурою. Такий прийом 
передачі персонажів й  інших мотивів вимагав 
від художників глибокого знання перспективи 
та законів сприйняття глибини простору, завдя-
ки яким свідома деформація форми не спотво-
рювала передачу образу, а  надавала їй  відчуття 
реального об’єму при певному кузі зору. Прийом 
анаморфічної перспективи Андреа Поццо вико-
ристав і при зображенні на полотні купола у цій 
же церкві, який за браком коштів не можна було 
добудувати. Різка перспектива, завдяки стиснен-
ню однієї частини і  розтягненню іншої, надала 
можливість художнику створити неперевершену 
ілюзію простору. Ренесанс відкрив можливість 
художникам експериментувати з перспективою, 
і за цей час було напрацьовано та вдосконалено 
методи передачі зображень, де по-різному засто-
совувалася геометрія перспективи.

Свідома деформація була перенесена і  на 
пласку поверхню, де  застосовувалася у  фрон-
тальній композиції, а  відтворення початкового 
стану форми відбувалося у нахиленій площин-

ній проекції при зміні кута зору з центрального 
на ракурсний або боковий до картини. Анамор-
фізм у  полі картинної площини надав можли-
вість митцям формувати нове сприйняття обра-
зу, а  відтак і  його естетичну основу, оскільки 
у  деформованій формі закладався процес 
повернення її  до початкового стану при зміні 
точки зору. Цей прийом призводив до більших 
змін внутрішнього «світу» форми, наповню-
вав її  новими смислами, глибиною, що, в  свою 
чергу, впливало на  зовнішні обриси, які мали 
різну міру перспективних змін. Одними з  пер-
ших художників, у  чиїх роботах можна відзна-
чити різну міру деформації у  передачі образів, 
є Чимабуе («Мадонна з ангелами (Маеста)», біля 
1285, церква Санта Мариа деі Серві, Болонья), 
Симоне Мартіні («Вівтар блаженного Агостино 
Новелло», 1325–1328, Церква Сант Агостино, 
Сієна), Джотто ді Бондоне (фреска «Оплаку-
вання Христа», 1304–1306, Капелла Сокровеньї, 
Падуб — її  фрагмент на  рис. 4) та  ін. Це  пояс-
нюється тим, що у цей час в італійському живо-
писі побудова простору основувалася на  так 
званій конструкції по частинам, тобто, у кожної 
площини, спрямованої в  глибину, залишалася 
своя точка сходу, внаслідок чого обриси облич 
та фігур мали різну основу побудови, що вноси-
ло своєрідний дисонанс у  сприйняття образів 
та загалом сцени.

Першим з художників і вчених, хто приділив 

Андреа Поццо. Розпис стелі церкви Св. Ігнасіо в Римі (1691–1694 рр. Італія)
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велику увагу вивченню перспективи та особли-
востям зорового сприйняття зображення був 
Леонардо да Вінчі, який основував свої дослі-
ди на  монокулярних просторових ознаках, які 
вважав найбільш відповідними предмету відо-
браження при зоровому сприйнятті. Серед цих 
ознак цікавою для експерименту був анамор-
фізм, а саме анаморфічна перспектива, яка обу-
мовлювала сприйняття форми під певним кутом 
зору до  картини. Загалом відображення фігури 
людини статично та  у русі, чи окремих її  ана-
томічних частин у  різних ракурсах і, відповід-
но, з різних точок зору, було основою вивчення 
митцем тіла людини. У його наукових записках 
містяться найбільш ранні анаморфічні малюн-
ки, виконані протягом 1480-х, де  митець впер-
ше розглядає зміну форми зі  зміною точки при 
її зоровому сприйнятті — це видовжені по гори-
зонталі обличчя дитини і ока [6]. Ефект анамор-
фізму з’являвся у випадку, коли око спостерігача 
знаходиться близько до картини з одного краю, 
де зображення стає видимим як у лінійній пер-
спективі. Цей ефект досягався виконанням 
рисунка з однієї фіксованої точки збоку від кар-
тини у нахиленій площинній проекції. Механіка 
анаморфічного рисунка цікавила Леонардо, він 
проводив експерименти, занотовував свої думки 
з цього приводу, але цілісного уявлення про дану 

техніку на той час він ще не мав.
У той час принципи анаморфізму широкого 

впровадження у художню практику не мали, але 
ряд європейських художників вже ж зверталися 
до  них. Уперше анаморфізм як  техніку переда-
чі образу застосував Ганс Гольбейн Молодший 
у  картині «Посли» (1533). Він зобразив двох 
послів Жана де Дінтевіля і Джорджа де Селве, 
а  внизу композиції діагонально розміщений 
дивний об’єкт, який однією стороною «опирав-
ся» на раму картини. Це зображення нагадувало 
череп, але його форма була свідомо деформована 
завдяки розтягуванню та стисканню по взаємно 
перпендикулярних осях, разом з тим, діагональ-
но розміщена у  просторі. Анаморфічний образ 
перетворювався на  реальний при зміні кута 
зору з  центрального на  боковий і  дещо підня-
тий вверх, натомість передана у такому ракурсі 
сцена втрачала об’ємно-просторові характе-
ристики. Тлумачення намальованого у  картині 
черепа було різним, одні вважали його симво-
лом плинності життя і нагадуванням про смерт-
ність людини, що характерно для живопису 16 
ст., інші пов’язували це з прізвищем — Гольбейн, 
яке з німецької перекладається як «порожниста 
кістка», тому у такій формі виражено авторський 
підпис. Та якою б не була причина зображення, 
вона констатує факт застосування анаморфізму.

Джотто ді Бондоне. Фрагмент фрески «Оплакування Христа» 

у Капеллі Сокровеньї, Падуя (1304–1306 рр.)

Леонардо да Вінчі. Аркуш з етюдами жіночих фігур.  

1478–1480 рр., Королівська бібліотека, Віндзор
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Нюренберзький гравер і  учень Альбрехта 
Дюрера Ерхард Шон (Schon) у 1535 р. вирізьбив 
на  дерев’яній дошці об’єднані тематично і  роз-
міщені одне під одним анаморфічні зображення 
— чотири портрети — Фердинанда І, Чарльза V, 
Френсіса І, Папи римського Пола ІІІ, які митець 
цілеспрямовано піддав деформації стиснен-
ням по вертикалі і розтягненням по горизонта-
лі, створивши своєрідний графічний рисунок, 
що  нагадував пейзаж [7]. Продовжив експери-
мент Вільям Скотс (Scrots), намалювавши у 1546 
р. анаморфічний портрет Едварда VI перед всту-
пом його на  престол. Це  деформоване зобра-
ження, як  і попереднє, займало всю площину 
картинного поля, даючи можливість худож-
нику застосовувати анаморфічну перспективу 
не  лише до  окремого елемента композиції, а  й 
до усієї зображуваної сцени та тла.

Експерименти з  деформацією форми у  пло-
щинній проекції вплинули на  появу нових тех-
нік передачі зображення, де основою залишався 
принцип анаморфізму, але прийом відтворення 
початкового стану форми здійснювався не завдя-
ки нахиленій площинній проекції, а  на осно-
ві оптичного приладу. Таке мистецтво назвали 
анаморфоза, сутність якої полягала у деформації 
зображення не на основі витягування або стис-
кання у різних площинних проекціях, як це було 

в анаморфізмі, а розтягування форми на площи-
ні за  певним модулем — прямокутником, пара-
болою, колом чи півколом, овалом, внаслідок 
чого були сформовані ректонікальна, парабо-
лічна, циліндрична, конічна, сферична проекції. 
Створений у таких проекціях рисунок включав 
у себе і місце — в центрі площини, де ставився 
оптичний прилад, — конусовидне, циліндрич-
не, округле ввігнуте чи випукле рефлексив-
не дзеркало, куля чи піраміда з  дзеркальною 
поверхнею, на  якій він відтворювався. Першим 
прикладом відображення образу у  випуклому 
дзеркалі стала живописна робота Парміджані-
но, написана ним на  початку творчості «Авто-
портрет у  випуклому дзеркалі» (1524), де  на 
передньому плані намальовано досить видо-
вжений п’ясток руки на  основі ортогональної 
проекції. Цей прийом передачі дещо видовжених 
кінцівок, у подальшому і самої фігури, несподі-
ваний ракурс, оптичні ефекти, надавав образам 
певної манірності, ліричності й став виразником 
зрілої манери майстра і яскравою рисою нового 
напрямку мистецтва — маньєризму. Разом з тим 
це було тим моментом свідомої деформації фор-
ми задля підкреслення її виразності чи надання 
певного змісту, який почав широко застосовува-
тися художниками у  наступні віки, включаючи 
і сучасних митців.

Леонардо да Вінчі. Рисунок фрагмента дитячої голови 

та ока. 1480-ті рр.

Форма ока на рисунку Леонардо да Вінчі  

при зміні кута зору

Нахилена площинна проекція
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Оптичні прилади вперше почали виготов-
ляти у 16-му столітті в Китаї. Рисунок. створе-
ний на  основі такої техніки, — анаморфоз — 
набув надзвичайної популярності у 16-му, 17-му 
і 18-му ст., тому що був ідеальним засобом мас-
кування небезпечних політичних утверджень, 
єретичних ідей, і  навіть еротичних зобра-
жень. Анаморфоз чи анаморфотне мистецтво, 
як  похідні від анаморфізму, мали широкий 
вибір засобів виразності, найулюбленішими 
серед яких була графіка. Анаморфотні зобра-
ження широко відтворювалися у  друкованих 
виданнях, а також включалися до певних сцен 
прикрашаючи стіни монастирів. У XIX ст., коли 
кольоровий друк став дешевшим, такі зобра-
ження друкували як популярну «кімнатну гру» 
поряд з  іншими оптичними загадками. Зобра-
ження на  анаморфотних картинках були дуже 
спотворені, але якщо розглядати їх за допомо-
гою оптичного приладу (дзеркала), то  можна 
побачити оригінальне зображення предмету. 
Такий експеримент у  1990-ті здійснив О.  Гни-
лицький, який на  стіні чи столі виконував 
деформований малюнок, а в його центрі ставив 
трубу із  дзеркального пластику, на  поверхні 

якої відображувалися правильні риси людей, 
предметів чи інших форм, що демонструє ство-
рений ним у 1996 р. анаморфоз «Танок смерті». 
Джон Далтон і Ендрю Камптон, експерименту-
ючи у техніці анаморфози, намалювали на пло-
щі у  Музеї науки і  промисловості в  Манчесте-
рі образи у  конічній проекції, що  відбивалися 
у дзеркальному конусі, розміщеному вершиною 
до низу.

У кінці XX-го і початку XXI-го ст. ця техніка 
була привнесена у  побут як  оздоблення столо-
вого посуду, де за наявності пласкої та опуклої 
поверхні одночасно відтворювався реальний 
предмет, образ чи напис. Наприклад, на площи-
ну блюдця наносили деформований малюнок 
чи напис, який проектувався на опуклу поверх-
ню чашки, розміщеної в його центрі, внаслідок 
чого на  поверхні чашки відтворювався заду-
маний образ. З  розвитком комп’ютерної тех-
ніки стало можливим автоматизувати процес 
створення анаморфічного рисунку. Розроблена 
комп’ютерна програма надавала можливість 
здійснювати деформацію заданого оригіналь-
ного твору у певній проекції. Таким чином поле 
застосування принципів анаморфізму розши-

Ганс Гольбейн Молодший. «Посли»  

(1533 р., п., о., Національна галерея, Лондон)

Череп. Фрагмент з картини «Посли»  

Ганса Гольбейна Молодшого

Вільям Скотс (Scrots). Портрет Едварда VI 

(1546 р., п.,о., Национальная галерея, Лондон)

Натурний вигляд Едварда VI  

у портреті при зміні точки зору
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рилося. Нового імпульсу анаморфізм зазнав 
при винайденні фото- та кінокамери, які дава-
ли можливість створювати «ілюзію» дійсності 
у різних площинах та ракурсах. Тому у сучасних 
словниках анаморфізм пов’язують саме з цими 
видами мистецтва, тлумачення якого звучить 
так: анаморфізм, це  деформація зображен-
ня, зміна пропорцій, що  виникають, при кіно- 
і фотографуванні та проектуванні, здійсненому 
спеціальною системою лінз (анаморфотною 
насадкою) або нахилом площини об’єкта (екра-
на) [8]. Анаморфування зображення (від грец. 
аnamorphoo — перетворюю) — навмисна зміна 
зображення оптичним способом, обумовлена 
різним масштабом перетворення в  двох вза-
ємно перпендикулярних напрямках. Анамор-
фування може здійснюватися нахилом площин 
зображення і  предмета один відносно одного. 
Цей прийом застосовують у  фотографії, полі-
графії, а також при фотодруці аерофотознімків 
для усунення перспективних спотворень. Його 
особливості сьогодні освоюється при створен-
ні стерео-картинок, 3D зображень. Анаморфізм, 
як термін використовується й у різних за профі-
лем дисциплінах — математиці, програмуванні, 
геології, біології, набувши суто вузькодисциплі-
нарного значення.

Зміни у  мистецтві, що  відбувалися у  різні 
історичні періоди, призводили до застосування 
принципів анаморфізму у різних видах творчої 
діяльності людини, завдяки яким він набував 

нових форм виразу. Анаморфізм пов’язаний 
з  широким колом проявів, які більше стосу-
ються гри з  властивостями фізіології бачення 
та інтерпретації образу. Цей принцип дуже вда-
ло втілився у творчості нідерландського худож-
ника М. Ешера, який експериментував зі зміною 
точки зору при зображенні двох- і трьохмірних 
фігур на одному полі, незвичною перспективою, 
завдяки якій переходи від площинного вирішен-
ня форми до  просторового, створювали «рух» 
у  просторі картини, задаючи напрям погля-
ду глядача. М.  Ешер розумів, що  як геометрія 
визначає логіку простору, так і логіка простору 
визначає геометрію («Малюючі руки» (1948), 
«Відностність» (1953) та ін.). Однією з найбільш 
використовуваних ним особливостей логіки 
простору була гра світла і  тіні на  ввігнутих чи 
опуклих поверхнях об’єктів.

Анаморфізм вплинув і  на розвиток нового 
напрямку мистецтва кін. ХХ — поч. ХХІ ст. — 
стріт-арту, художники якого, активно освоюючи 
розписи стель культової архітектури Ренесан-
су і Бароко, де задля створення більш оптичної 
висоти та  ширини внутрішнього простору спо-
руди застосовували дану техніку, прагнули вико-
ристати її  і в  своїх роботах — малюючи з  пев-
ною деформацією предмети, образи чи сцени 
на  двохмірній поверхні площ чи вулиць, задля 
створення ілюзії їх  натурного вигляду, що  ста-
вав видимим при певному куті сприйняття 
зображення. Митці стріт-арту — Джуліан Бівер 

Ерхард Шон (Schon). Портрети Фердинанда І, Чарльза V, 

Френсіса І, Папи римського Пола ІІІ (1535 р., д., р.)

Обриси натурних рис Фердинанда І, Чарльза V, Френсіса І, 

Папи римського Пола ІІІ у портретах при зміні точки зору
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[9] і  Курт Венеер [10], звертаючись до  техніки 
анаморфізму, малювали трьохмірні 3D рисунки 
у просторі оптично сформованої глибини (надра 
землі) чи висоти (над поверхнею вулиці). Їх тво-
ри відомі багатьом містам Європи і  Америки, 
Австралії і Росії, Мексики і Португалії та ін. кра-
їн. У  мистецтві стріт-арту, як  і у  внутрішньому 
художньому вирішенні культової архітектури, 
закладено діалог між ілюзорним і реальним сві-
том, але у першому випадку людина може пере-
йти цю межу, ставши безпосереднім «учасни-
ком» створеної ілюзії, натомість, у другому, цей 
контакт рознесений у просторі.

Анаморфічна проекція будується на точних 
математичних і фізичних правилах, а визначен-
ня її рис можливе за допомогою монокулярних 
і  бінокулярних ознак глибини простору, які 
є  компонентом зорового сприйняття [11]. Ця 
властивість зорового сприйняття надає можли-
вість людині оцінити та інтерпретувати просто-
рову інформацію, залучаючи до цього власний 
досвід та  знання про навколишнє середовище. 
Сприйняття живописних, графічних творів, 
фотографії з їх ілюзорним відтворенням навко-
лишнього світу відбувається на  основі статич-
них монокулярних ознак, названих піктораль-
ними, або картинними (інтерпозиція, повітряна 
і  лінійна перспективи, затіненість і  світіння, 
елевація, градієнт текстури, відносний та  зна-
йомий розмір), які виявляють ефект глибини 
на  двохмірній пласкій поверхні [12]. Статичні 
монокулярні ознаки основані на тому, що спо-
стерігач і  об’єкти, які перебувають у  полі його 
зору нерухомі. Але людина формує просторо-
ві уявлення і при русі погляду, голови чи самої 

фігури, а відтак при зміні кута зору з централь-
ного фіксованого на  боковий або ракурсний. 
Внаслідок цього, уявлення про простір у картині 
дають такі ознаки як паралакс руху, динамічна 
перспектива, акомодація, конвергенція, диспа-
рантність (останні дві відносяться до  біноку-
лярного зору), що відносяться до джерел інфор-
мації про предмет при русі погляду. Питання 
зорового сприйняття розглядалося вченими 
різних галузей — психології, математики, фізи-
ки, медицини, а також художниками, меньшою 
мірою мистецтвознавцями. Важливими серед 
них є  теоретичні праці Леонардо да Вінчі [13], 
Р. Грегори [14], Б. Раушенбаха [15], Р. Арнхейма 
[16], тому ми  не будемо детально зупинятися 
на  особливостях зору, а  лише скористаємося 
напрацюваннями учених для з’ясування його 
ролі (монокулярних і  бінокулярних ознак) 
у сприйнятті анаморфічного малюнка.

У  даному аспекті монокулярні і  бінокуляр-
ні ознаки мають різну міру прояву, оскільки 
в  анаморфічному зображенні поєднуються два 
прийоми — деформація форми та  «відновлен-
ня» її  первісного стану. При цьому важливу 
роль відіграє наявність паралаксу руху. Явище 
паралаксу основане на  монокулярному і  біно-
кулярному зорі. Паралакс (від грец. paralaxіs) 
— це зміна у взаємному розташуванні ретиналь-
них зображень об’єктів ока, що лежать на різній 
віддалі (глибині) від спостерігача, викликані 
поворотом голови, тому при зміні точки фік-
сації погляду розташовані ближче цієї точки 
об’єкти переміщуються в  напрямку, протилеж-
ному напрямку руху погляду, а  напрямок руху 
об’єктів, що  лежать за  точкою фіксації, збіга-
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ється з  напрямком руху голови. Ці параметри 
є  постійно діючим джерелом інформації про 
взаємне розташування об’єктів у полі зору.

Багатьом природним і штучним поверхням 
властива певної форми мікроструктура, яка 
звичайно сприймається як зернистість, або тек-
стура. Роль зміни текстури як джерела зорової 
інформації настільки значна, що  навіть прості 
двомірні малюнки створюють ілюзію просто-
ру. Перервність текстури і її нерівномірні зміни 
передають такі особливості поверхні як викрив-
леність, створюють враження зорового обриву, 
а  також є  джерелом інформації про геометрію 
реальної поверхні об’єкта і нахилу її щодо фрон-
тальної лінії спостерігача.

Ще  одним джерелом інформації, але когні-
тивної природи, яке відіграє роль у  сприйнят-
ті глибини простору, є  знайомий розмір. Коли 
ми  дивимося на  знайомі об’єкти, ми  користу-
ємося не  тільки їхніми візуальними ознаками 
глибини й  відстані, а й  інформацією не  візу-
ального характеру, наприклад, про їх величину 
й форму, набуті нами завдяки життєвого досві-
ду. Ми  добре знаємо розміри навколишніх нас 
об’єктів і досить точно можемо оцінити їх, ґрун-
туючись на своїх спогадах. Хоча знайомий роз-
мір об’єкта й не є візуальною ознакою глибини 

або віддалі у  точному значенні цього поняття, 
він може відігравати певну роль у  сприйнятті 
глибини простору. Визначення оціночного роз-
міру об’єкта залежить від умов, у яких ведеть-
ся спостереження — у  звичайних умовах, при 
яких візуальні ознаки чітко виражені, інформа-
ція про знайомий розмір і не використовується, 
натомість коли ознаки затіненості, світла, гли-
бини виражені слабко або зовсім відсутні, зна-
ння розмірів об’єктів може мати важливе зна-
чення щодо уявлення їх форми. Інакше кажучи, 
інформація про величину об’єктів, за  попере-
днім знанням їхніх аналогів, використовуються 
тоді, коли візуальні ознаки глибини або вираже-
ні недостатньо чітко, або зовсім відсутні.

Наявність таких ознак як  паралакс руху 
(джерело інформації про глибину й  взаємне 
розташування об’єктів у  полі зору, що  вини-
кає в  результаті переміщення спостерігача або 
об’єктів), конвергенція (поворот оптичних осей 
у  напрямку розгляду предмета), дія механіз-
му константності форми і  знайомий розмір, 
що дають уявлення про предмет, його пізнаван-
ність на невеликій відстані споглядання, а також 
градієнт текстури, складають основу методу, 
за яким можна визначити принципи анаморфіз-
му. З точки зору ХХІ століття ми постійно знахо-

Эдгар Алан По. Анаморфотний портрет Маурица Ешера  

(2007 р., п., фотогравюра),  

виконаний за допомогою циліндричного дзеркала

Парміджаніно. «Автопортрет в опуклому дзеркалі» 

(1524 р., д., о. Художньо-історичний музей, Відень)
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димося у морі статичних і рухливих зображень, 
сприймаючи візуальний світ як  певним чином 
організований і стабілізований у тривимірному 
просторі. Це є результатом еволюційного розви-
тку зорової системи, основаної на ретинальному 
зображенні, та  допоміжної інформації про від-
стань до об’єктів, образи яких в ньому віддзерка-
люються. Завдяки цьому відображенню у зоро-
вому сприйнятті суб’єкт отримує певний смисл.

Поняття анаморфізму у  мистецтвознавстві 
України сьогодні, на  жаль, не  має ґрунтовно-
го наукового висвітлення, хоча у  світі прово-
дяться дослідження і  впроваджуються його 
принципи у  нових галузях — кінематографії, 
комп’ютерних програмах, відеоіграх, дизайні, 
виробництві тощо. З  проведеного вище ана-
лізу можна зробити висновок, що  анаморфіз-
му характерна передача просторовості форми 
у  нахиленій площинній проекції. Тому цей 
принцип, а також метод, оснований на зорово-
му сприйнятті візуального ряду, будуть своєрід-
ною призмою крізь яку розглядатимемо живо-
писні твори художників на предмет вияву у них 

ознак анаморфізму та  встановлення меж його 
використання в сучасному українському живо-
писі. Для дослідження даного аспекту було 
залучено твори митців із дев’яти міст України — 
Київ, Львів, Одеса, Полтава, Черкаси, Дніпро-
петровськ, Луганськ, Харків, Луцьк, в яких мож-
на відмітити, що до анаморфізму як технічного 
прийому зверталася досить невелика кількість 
художників. У більшості робіт наявна деформа-
ція форми не передбачалася як проміжний етап 
у  довершенні образу, а  залишалася статичною 
і  нерухомою як  внутрішньо, так і  зовнішньо, 
тому в  них принципи анаморфізму проявили-
ся частково. Це  є здебільшого причиною того, 
що у творах переважає процес створення обра-
зу з однієї фіксованої точки зору, що обумовлює 
застосування свідомої деформації форми у про-
сторі з  наявними статичними монокулярними 
ознаками її  сприйняття. Натомість анамор-
фічна перспектива задає рух форми у просторі 
картини у відповідності до зміни кута зору, але 
можна відзначити що  у творах ряду художни-
ків геометрія побудови форми включає її зміну, 

Мауріц Ешер. Виставка гравюр 

(1956 р., літографія)

О. Гнилицький, «Танок смерті» (1996 р., с., о.) 

Анаморфоз виконаний за допомогою 

циліндричного дзеркала

Джуліан Бівер. Зустріч з містером Жабою 

(3D рисунок на асфальті)
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що відбувається не у нахиленій площинній про-
екції, а у фронтальній.

У одних митців можна відзначити програм-
ність у  роботі з  формою, особливості якої змі-
нюються зі зміною точи зору, натомість у інших 
«проба пера» була без наступного етапу експе-
рименту. Програмними можна вважати твори 
художників Одеси (О.  Ройтбурда, С.  Ликова, 
Ю. Єгорова), Києва (І. Ісупова, О. Чепелик), Льво-
ва (Л.  Медвідя), в  яких наявні принципи ана-
морфізму. Флагманом у  осмисленні змін у  кар-
тині, привнесених зміною точки зору у передачі 
характеру форми і її змісту, є О. Ройтбурд. Його 
серія автопортретів і  портретів, цикл «Про-
щай, Караваджо», різнотематичні полотна свід-
чать про довголітню практику у цій царині, яка 
здійснювалася під впливом художників італій-
ського і  північного Відродження, основополож-
ника реалістичного напрямку у  європейському 
живописі XVII ст. М.  Караваджо, його манери 
моделювання форми, введення ігрового начала, 
інтимно-психологічною інтерпретацією релі-
гійних сюжетів, а  також французьких модер-

ністів, з  їх широким діапазоном експериментів 
у живописній лексиці. У цьому контексті цікаве 
висловлювання самого художника: «Мені цікава 
гра з  класичними, вивіреними часом сюжета-
ми, коли при зміщенні акцентів, вони повніс-
тю міняють значення, змінюють кут погляду 
на вічні сюжети» [17]. У написаних ним портре-
ті «Рембрандта» (2006) і  «Автопортреті» (2008) 
образне вирішення лежить в межах класичного 
мистецтва, але з наявними ознаками анаморфіз-
му — обличчя портретованих дещо видовжене 
по горизонталі. При його сприйнятті важко осяг-
нути цілісність форми, відповідну антропології 
людини, але при зміні кута зору з центрального 
на  боковий, наближений до  площини картини 
з правого боку, видозмінені обриси голови набу-
вають натурних рис. Анаморфізм характерний 
і багатьом іншим роботам митця, в яких «про-
читання» образу часто здійснюється на  основі 
не однієї, а декількох точок зору, що обумовлено 
темпоральною складовою змісту картини, вира-
женою у  співіснуванні різних за  характером, 
психологічним станом та  місцем у  композиції 

Курт Венеер. Музи 

(2007 р., 3D рисунок на асфальті)

О. Ройтбурд, «Автопортрет» (2008 р., п., о.)

Джон Далтон, Ендрю Камптон. 

Анаморфічне зображення у конічній проекції 

(Музей науки і промисловості. Манчестер. Великобританія)
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персонажів і предметів. Така багатовекторність 
у  сприйнятті вносить у  анаморфічний рисунок 
нові риси, які розширюють діапазон властивос-
тей даної техніки.

Близькою за  характером експериментів 
стала творчість ще  одного художника з  Одеси 
С. Ликова, який через призму власного світоро-
зуміння прагнув осягнути картину світу, харак-
терну для культур Заходу і Сходу. Його художнє 
висловлювання торкалося різних тем, в  яких 
він переконливо доводив, що  гармонійний світ 
людини вибудовується на  її відкритості до  різ-
них культур. Саме цю відкритість, стереоскопіч-
ність культур демонструють роботи С.  Ликова. 
Цитуючи класику, чи звертаючись до міфології, 
митець прагнув по-філософськи осмислити й те 
й те і віднайти найбільш виразну форму худож-
нього тлумачення. Цією формою стало застосу-
вання анаморфізму, завдяки якому формувалося 
нове бачення відомих мотивів та сюжетів, нове 
розуміння та  інтерпретація символів культур. 
У  цьому контексті першим експериментальним 
твором став «Концерт бароко» (1986), образний 
лад якого побудований на  поєднанні персона-
жів різних культур, але своєрідна деформація 
цих фігур, особливо на  першому плані, стира-
ла їх  національну приналежність, об’єднуючи 
у  єдиний музичний рисунок. У  цих деформаці-
ях — надто витягнутих форм голів персонажів 
у різних площинних проекціях — простежується 
прийом, застосований Г. Гольбейном Молодшим 
у картині «Посли», але ще більше експресивний, 

Ю. Єгоров, «Дівчина з прапором» (2003 р., п., о.)

О. Чепелик, «Немов Ля Лька» (2008 р., п., о.)

Р. Опалинський, «Гра Європи» (1992 р., п., о.)

І. Ісупов, «Водне поло» (2000 р., п., о.)

С. Ликов, «Концерт 

барокко» (1986 р., п., о.)
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оскільки потилична частина затінювалася мит-
цем, що не давало можливості визначити її пра-
вильні обриси і межі, що зустрічається у творах 
Джотто. Натомість у  циклі «Музейні варіації» 
(2003–2006) С. Ликов не виходить за межі при-
йому голландського художника, але застосовує 
його не до однієї форми у картині, а до усієї ком-
позиції, чим створює своєрідне враження плин-
ності часу. Експериментуючи зі  зміною форми 
у просторі, а відтак і зміною точок її сприйняття, 
С.  Ликов розробляє різні тематичні напрямки 
— «Метаморфози» (1998), «Апокрифи» (2000–
2003), «Тату» (2002), «Глибоке занурення» (2002), 
«Готичний концерт» (2004), «Недовіра до  Кара-
ваджо» (1987–2006), «Всесвітня історія у картин-
ках» (2002), «Африка» (2002–2005), «Ловці снів» 
(2004–2007) та ін.

Напротивагу О.  Ройтбурдту і  С.  Ликову, 
які експериментували з  формою, не  виходячи 
за межі простору інтер’єру, одесит Ю. Єгоров свій 
творчий пошук спрямував на віднайдення плас-
тичної формули одеського пейзажу, компонента-
ми якого є море, архітектура міста та його жите-
лі. У  цій формулі органічно поєдналися творчі 
досягнення російських митців початку ХХ ст. 
— О. Сєрова, М. Врубеля, В. Сурікова, тенденції 
мистецтва шістдесятників, у художній практиці 
яких невід’ємними були набутки від сезанізму 
до конструктивізму, а також власне світосприй-
няття, у фокусі якого завжди була краса природи. 
Цю красу у своїх роботах Ю. Єгоров вибудовував 
на  основі композиції, в  межах якої поєднував 

декілька точок зору у передачі форми і декілька 
фаз руху «матерії» картини, що характерно для 
анаморфізму. Новизною у даній техніці було те, 
що повернення деформованої форми до її почат-
кового стану здійснювалося і при зміні погляду 
з центральної фіксованої точки не лише на боко-
вий, а й піднятий вверх по осі, що давав уявлен-
ня про предмет при погляді на  неї зверху. Ця 
особливість застосовувалася художником при 
написанні моря, горизонт якого мав дугоподіб-
ну лінію, що  створювало враження накочуючої 
маси води. Але при погляді зверху лінія гори-
зонту вирівнювалася і  море ніби «затихало». 
Митець створив цілу серію марин, де  експери-
ментував з художнім простором на основі прин-
ципів анаморфізму, що прослідковується, насам-
перед, у  картинах «Без назви» (1972), «Пейзаж 
з мольбертом» (2001), «Без назви» (2002), «Дівчи-
на з прапором» (2003), «Катамаран» (2003), «Ста-
рі кораблі» (2008) та ін., де простір моделювався 
на  основі різноспрямованих площин передньо-
го, середнього і дальнього планів, а також пред-
метів чи образів, які вибудовували траєкторію 
змістовних зв’язків у картині.

Цікавими, але не завжди програмними щодо 
анаморфізму, були живописні композиції київ-
ських художників, зокрема для І.  Ісупова дана 
техніка стала основою експерименту з  фор-
мою, об’ємом, об’єктом. Наративні, але гострі, 
часом іронічні сюжети його картин побудовані 
на своєрідному «зломі» моменту, точці відліку, 
яка протистоїть події і  цілісному сприйняттю. 

І. Ісупов, «Водне поло» (2000 р., п., о.)

Л. Медвідь, «Terra incognita» (1993–1996 р., п., о.)
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Такий злом обумовлює деформацію не  лише 
форми, а й самого простору, разом з тим застав-
ляє глядача шукати відповідну точку зору для 
їх  огляду. Показовими у  цьому плані є  робо-
ти «Небезпека», «Неділя, понеділок» (обидві 
— 2000–2002), «Водне поло» (2000), «Білявка» 
(2000), в яких анаморфізм мав різні прояви від-
повідні задуму творів.

У  проекті «Немов Ля Лька» (2008) О.  Чепе-
лик зображує бінарні пари — немовля і  ляль-
ка на  основі стереоскопічного зсуву, внаслідок 
якого відбувається деформація їх  облич. Цей 
прийом, характерний для стилю «motion», при-
зводить до  розфокусування зору глядача і  спо-
нукає його до віднайдення тієї точки, де б ство-
рена ілюзія відповідала реальному образу. Тому, 
рухаючись у напрямку до одного з країв полот-
на, можна спостерігати зміни, завдяки яким 
враження від побачених деформованих образів 
міняється на їх натурний вигляд, що обумовле-
но принципом анаморфізму. Даний експеримент 
у творчості мисткині мав продовження, але вже 
у царині комп’ютерних технологій — мультиме-
дійна інсталяція «Тестовий ГЕН» (2004).

Натомість львівський художник і  теоретик 
Л.  Медвідь досить серйозно осмислював мож-
ливості передачі образу не лише зі  зміною точ-
ки зору, а  й зі  зміною його внутрішнього світу, 
певного переходу станів з  фіксацією моменту 
дії. Це  спонукало митця до  творчих експери-
ментів, в  яких мав місце і  анаморфізм з  його 
змістовною глибиною, що  репрезентують різ-
нотематичні живописні серії та  твори. У  трип-
тиху «Terra incognita» (1993–1996) провідною 
стала тема вічної екзистенційності, яку митець 
розкрив через діалектику чоловічого і  жіночо-
го начала. Зобразивши узагальнені портрети 
чоловіка і жінки (у бокових форматах), обличчя 
яких відвернуті один від одного, митець вибрав 
такий нахил площинної проекції, завдяки яко-
му образи, при їх спогляданні, набували певної 
динаміки, руху, що спонукало рухатися і глядача, 
який прагнув віднайти момент статики, спокою 
в  картині, що  властиво принципам анаморфіз-

му. Саме цей момент розкривав перед глядачем 
натурну форму образів, стан їх  душі і  гармонії, 
який художник переніс у  образне вирішення 
центрального полотна триптиха, де  діалектика 
чоловічого і  жіночого начал втілилася не  через 
протилежність поглядів, а  крізь переплетення 
фігур навколо ядра, темний колір якого є  тим 
невідомим, який утримує у динамічній рівновазі 
ці фігури і сутність людського. За висловлюван-
ням Л.  Медвідя «живопису не  вистачає певної 
кінетичності, оскільки дії на  полотні не  розви-
ваються у  часовій просторовості, і  це ті рамки, 
за які не може вийти образотворчість. Зате вона 
має можливість фіксувати стан речей, утривалю-
вати їм  взаємозв’язок серед всюдисущої плин-
ності життєвої матерії. Ця відмінна здатність 
дає їх  змогу студіювати момент, виявляти вну-
трішню конструкцію явища, створювати модель, 
адекватну змінному сущому…» [18]. У наступних 
циклах «Ecce homo» (1995–1999), «Блудний син 
(Притчі)» (1994–1999), творах «Весна у страдні», 
«Голубе розп’яття» (обидві — 1990), «Жовтий» 
(1991), «Жовта хустина» (2010) та  ін., митець 
зображує людину у  її екзистенційному світі, 
загострюючи, оголяючи перехідний момент 
фізичного і духовного стану, посилюючи психо-
логізм ситуації. У цьому контексті тіло людини, 
підпорядковане ідеї і змісту твору, набуває змін, 
зазнає деформацій, викликаючи у глядача сплеск 
емоцій і рух думок.

Художня практика львівського художника 
Р. Опалинського, здебільшого пов’язана з пошу-
ком виразної пластичної форми, де  має місце 
прийом характерний для маньєризму — пев-
не видовження фігур людини чи мотивів фау-
ни, архітектурних форм чи фрагментів пейза-
жу тощо. Такий прийом уособлення природи, 
людини, бика і птаха надав можливість худож-
нику створити полотно «Гра Європи» (1992), 
де  видовжені фігури персонажів при спогля-
данні з  центральної точки зору майже злива-
ються з  опуклою формою землі на  дальньому 
плані, а при зміні кута зору на боковий образи 
набувають характерного об’єму, що  властиво 
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анаморфізму. На  жаль, в  інших творах Р.  Опа-
линського деформація форми не має наступного 
етапу перетворення — повернення до початко-
вого стану, обумовленого паралаксом.

Така тенденція спостерігається у більшості 
українських живописців, у роботах яких наяв-
на деформація форми, що не виходить за межі 
фронтальної площинної проекції, у  зв’язку 
з  чим можна говорити про перший етап змін, 
властивих анаморфізму. Це  прослідковується 
у  творах одеських художників — В.  Філіпен-
ка «Перший бал» (1994), В. Афанасьєва «Солод-
кий виноград» (1980), В.  Басанець  «Без назви» 
(2006), І. Маковського «Дама в синьому» (2008), 
київських — М.  Журавля  «Родина» (2010), 
М.  Сологубова  «У звідниці» (2005), А.  Блудо-
ва «Апсара» (1996), І. Пилипенко «Король і коро-
лева» (1999), харківських — Р.  Ногіна  «Танець 
з маскою» (2004), Н. Переходенко «Натюрморт 
з  грушою» (2010), О. Омельченко «Сон Іакова» 
(2009), луганських — В.  Сергєєва  «Beginnings» 
(1994), О.  Яковлєва  «Courtesan» (2003), І.  Губ-
ського  «Faith, Hope, Love» (1985), львівських 
— С.  Савченка  «Портрет, червона крапка 
на  губах» (2010), Р.  Безпальківа  «Обмежений 

простір» (2002), П.  Сипняка  «Творці світів» 
(1996), О.  Скопа  «Парасольки» (2008), полтав-
ських — О.  Авдєєва  «Місто» (2007), С.  Гнойо-
вого  «Яблучний спас» (2008), черкаських — 
В. Яковця «Лабораторія мутацій 1» (2002) та ін.

Отже, з використанням методів оцінки гли-
бини простору у картині за допомогою моноку-
лярних і бінокулярних ознак вперше проведено 
дослідження еволюції та  розвитку анаморфіз-
му як  техніки живопису, його ролі у  створенні 
образного ладу твору, впливу на різні види мис-
тецтв та, як наслідок, розширення поля дії, а від-
так набуття нових рис. На основі даного методу 
встановлено, що анаморфізм у сучасному живо-
писі митців з різних міст України (Львів, Одеса, 
Полтава, Черкаси, Дніпропетровськ, Луганськ, 
Харків, Луцьк) мав різну міру застосування. 
Його принципи стали основою програмних 
експериментів О. Ройтбурда, С. Ликова, Ю. Єго-
рова, І.  Ісупова, О.  Чепелик, Л.  Медвідя, але 
більшість художників України спорадично звер-
талися до даної техніки, у  зв’язку з чим можна 
спостерігати деформацію форми у  площинній 
фронтальній проекції, або окремих компонентів 
живописної композиції.

1. Preziosi D. Rethinking Art History: Meditations on a Coy Science. — N. Y., 1989. — P. 5.
2. Judowitz D.  Vision, Representation, and Technology in Descartes // Modernity and the 
Hegemony of Vision / Ed. by D. Michael Levin. — Berkeley; Los Angeles-London, 1993. — P. 69.
3. Lyotard J.-F. Discours, Figure. — P., 1978. — Р. 379.
4. Ямпольский М.  Демон и  лабиринт (Диаграммы, деформации, мимесис). — 
М., 1996. — С. 224.
5. Леонардо да Вінчі. Трактат про живопис. № 437.470 (доступний ресурс: http://
www.vinci.ru/proiz.html).
6. Leonardo da Vinci: Notebooks. — Oxf., 2008. — P. 102–118.
7. Доступyний ресурс: http://www.log-in.ru/illusions/312/.
8. Современный словарь иностранных слов. — СПб, 1994. — С. 45.
9. Доступний ресурс: http://www.designsdelight.com/optical-illusions/
julian-beever-pavement-art-3d-optical-illusions/.
10. Доступний ресурс: http://www.kurtwenner.com/gallery/Street_gallery/pages/2_Muses.htm.
11. Раушенбах Б.  Пространственные построения в  древнерусской живописи. — 
М., 1975. — С. 7–16.



2010, випуск сьомийСУЧАСНе МИСТеЦТВО

12. Шиффман Х. Ощущение и восприятие. — СПб, 2003 — С. 343–365.
13. Леонардо да Винчи. Избранные естественнонаучные произведения / Ред., пер., 
ст. и коммент. В. П. Зубова. — М., 1955; Леонардо да Винчи. Избранные произведения. 
— Минск, М., 2000; Цёльнер Ф.  Леонардо да Винчи 1452–1519: Полное собрание 
живописи и графики / Пер. с англ. — М., 2006.
14. Грегори Р. Л. Разумный глаз / Пер. с англ. — Изд. 2-е. — М., 2003.
15. Раушенбах Б.  В. Пространственные построения в  древнерусской живописи. 
— М., 1975; Раушенбах Б.  В. Пространственные построения в  живописи. 
Очерк основных методов. — М., 1980; Раушенбах Б.  В. Системы перспективы 
в изобразительном искусстве: Общая теория перспективы. — М., 1986.
16. Арнхейм Р.  Искусство и  визуальное восприятие / Пер. с  англ. — М., 1974; 
Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства / Пер. с англ. — М., 1994.
17. Інтерв’ю О. Ройтбурда на відкритті виставки (доспутний ресурс: http://tsn.ua/
glamur/events/pinakoteku-vlashtuvav-hudozhnik-oleksandr-roitburd.html).
18. Інтерв’ю Л.  Медвідя на  відкриті виставки (доступний ресурс: http://h.ua/
story/201388/).

Анотація. У  статті вперше проведено дослідження анаморфізму як  однієї з  технік живопи-
су. Обґрунтовано його генезис та розвиток у мистецтві. Здійснено аналіз принципів анаморфізму 
на основі перспективних змін та методів оцінки глибини простору у картині. Визначено його роль 
у створенні образного ладу твору, а також вплив на формування нових видів мистецтва. Встанов-
лено, що анаморфізм у сучасному живописі художників України мав різну міру застосування. Його 
принципи стали основою програмних експериментів О. Ройтбурда, С. Ликова, Ю. Єгорова, І. Ісу-
пова, О. Чепелик, Л. Медвідя.

Ключові слова: анаморфізм, анаморфотні зображення, естетичний образ, просторова деформація.

Аннотация. В  статье впервые исследуется анаморфизм как техника живописи. Обосновано 
его генезис и  развитие в  искусстве. Проанализировано принципы анаморфизма на  основании 
перспективных сокращений и методов оценки глубины пространства в картине. Определена его 
роль в  формировании композиции картины, а  также влияние на  возникновение новых видов 
искусства. Определено, что анаморфизм в современной живописи художников Украины имел раз-
ную степень приминения. Его принципы стали основой програмных экспериментов О. Ройтбурда, 
С. Лыкова, Ю. Егорова, И. Исупова, О. Чепелик, Л. Медвидя.

Ключевые слова: анаморфизм, анаморфотные изображения, естетический образ, простран-
ственная деформация.

Summary. Anamorphism, as technics of painting, is investigated for the first time in the article. It is 
proved its genesis and development in art. It is analysed principles of anamorphism on the basis of perspective 
reductions and methods of an estimation of depth of space in a picture. Its role in formation of a composition 
of a picture, and also influence on occurrence of new art forms is defined. It is defined that anamorphism 
in modern painting of artists of Ukraine had different degree of application. Its principles became a basis of 
program experiments of O. Rojtburda, S. Lykova, J. Egorova, I. Isupova, O. Chepelyk, L. Medvidja.

Кeywords: anamorphism, anamorphortic form, aesthetic image, space deformation.
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В современной архитектуре много экспе-
риментируют с  формой, намного больше, чем 
с чем-либо иным. Это явление породило эпоху 
знаковых зданий, которую архитектурные кри-
тики называют «эффект Бильбао». По  словам 
британского архитектора Д.  Чипперфильда, 
такая архитектура не  всегда радикально нова 
по содержанию. В этом смысле, скажем, Центр 
Помпиду в Париже оказывается принципиаль-
но новым в концепции устройства внутренних 
взаимосвязей по сравнению с новым по форме 
Музеем Гуггенхейма в  Бильбао при традици-
онном контексте его сущности.

Как правило, внутреннее пространство 
галерей и  музеев современного искусства 
целостно, его развитие происходит плавно, 
выставочные помещения и  вестибюль свя-
заны между собой системой лестниц и  пере-
ходов, которые иногда выступают в  качестве 
доминирующего архитектурного элемента. 
Таким образом, разные уровни выступают 
в  качестве отдельных элементов, объединен-
ных в  целостную систему внутреннего про-
странства. Пример — здание музея Сальвадо-
ра Дали в Санкт-Петербурге (Флорида, США), 
детище архитектурного бюро ХОК (HOK) (рис. 
6); Художественная галерея Онтарио, создан-
ная Фрэнком О’Гери (рис.  3); Кальмарский 
музей искусства в  Швеции, разработанный 

шведской компанией Tham&Videgard Hansson 
Arkitekter (рис. 4). Довольно часто внутрен-
нее пространство сосредоточивается вокруг 
внутреннего двора-вестибюля, пронизываю-
щего все здание и освещающее его естествен-
ным освещением. Этот принцип, внедренный 
Ф. Л. Райтом в Музее С. Гуггенхейма, воплощен 
в  проекте галереи Centercity (Чеонан, Южная 
Корея) архитектурным бюро UNStudio (рис. 1); 
Национальной галерее Гренландии в  Нуу-
ке архитектурным бюро BIG (рис. 2); Музее 
Эрже (Herge) в  Лувен-ля-Нёв (Бельгия) архи-
тектурным ателье Кристиан де Портзампарк 
(рис. 5). Архитектурная фантазия Захи Хадид 
усложняет внутреннее единое пространство, 
заставляя его змеиться живой лентой в разные 
стороны (проект музея Макси в Риме, Италия; 
(рис. 7).

Помимо основного принципа построения 
внутреннего пространства в  Музее Дали раз-
работана концепция функциональных потреб-
ностей, основная из которых — необходимость 
защитить коллекцию от частых опасных урага-
нов на западном побережье. Это здание — при-
мер использования геодезической геометрии: 
специальная структура состоит из  более чем 
900 треугольных стеклянных панелей, фор-
мирующих выпуклости, названные «Иглу» 
(the Igloo) и «Энигма» (the Enigma).

елеНА ОльХОВСКАя, еКАТеРИНА ГАМАлИя

Архитектурный дизайн выставочных 
комплексов на примере галерей 

современного искусства
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Для музеев и галерей современного искус-
ства характерна структура, которая осущест-
вляет взаимосвязь внутреннего и  внешнего 
пространства при помощи стеклянных кон-
струкций разнообразной формы и  модифика-
ции, что представляет интерес с точки зрения 
дизайна архитектурной среды. Рассмотрим 
некоторые из наиболее выразительных.

Новый Кальмарский музей (Швеция) рас-
положен в пространстве городского парка Ренес-
санс. Архитектурная форма музея представляет 
собой компактный четырехуровневый объем, 

который создает в  парковой среде вертикаль-
ную композицию. Интерьер музея предполагает 
множество вариантов размещения экспозиции 
и имеет два главных выставочных пространства: 
большой зал, одна сторона которого полностью 
остеклена (что позволяет визуально связать вну-
треннее пространство с  наружным), и  галерея 
верхнего этажа, которая освещается верхним 
светом, благодаря чему зрительно увеличивает-
ся высота потолка (рис. 4).

Музей искусств (Jeju Provincial Art Museum) 
в Йондонге (Южная Корея) разработан архитек-

4
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торами из бюро Gansam Partners. Здание музея 
полностью окружено водой, архитектурная 
форма представляет собой пространственную 
систему колонн и стеклянного объема, а водная 
гладь отражает интерьер, который в  ней отра-
жается: тем самым за  одни деньги посетитель 
получает как бы две архитектурные формы. 
Архитектурно-планировочное решение преду-
сматривает площадь для внешних экспозиций 
и мероприятий, а также открытый театр (рис. 16).

В симбиоз со средовым дизайном в послед-
нее время вступает экодизайн, а некоторые реги-

ональные музеи и галереи современного искус-
ства организуют архитектурное пространство 
именно таким образом, чтобы органично вво-
дить в него произведения нового вида искусства 
— искусства среды (лэнд-арт). Выставочный 
центр Чарльза Б. Бененсона (Charles B. Benenson 
Visitors Center & Gallery) в США построен с уче-
том экологических принципов, экспозиционное 
пространство которого демонстрирует работы 
ленд-арта и  зеленой скульптуры. Центр пред-
ставляет собой сооружение из  стекла и  дерева, 
оснащенное зеленой крышей, системой сохра-

4 4
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нения тепла и массивом из солнечных батарей. 
На прилегающей территории в 200 кв. м выстав-
ляются более 75 инсталляций — скульптуры 
и произведения лэнд-арта (рис. 8).

Пэришский музей искусства (Parrish Art 
Museum) в Саусхэмптоне (США) — пример эко-
логически устойчивого и экономически выгод-
ного дизайна. Новое здание музея, созданное 
по  проекту бюро Herzog & de Meuron, пред-
ставляет собой амбар и состоит из двух одно-
этажных частей, расположенных параллельно 
по  отношению друг к  другу и  соединенных 
коридором. Вынос крыши создает простран-
ство для отдыха посетителей на  свежем воз-
духе. Архитекторы выбрали конструкцию, иде-
ально соответствующую ландшафту местности, 
подчеркнув естественную красоту природы 
и местных архитектурных традиций (рис. 9).

Новое восточное крыло Музея искусств 
Кливленда (Cleveland Museum of Art) в  США 

разработано архитектурным бюро Rafael Vinoly 
Architects как внедрение новой архитектуры 
в  историческую среду. Архитекторы исполь-
зовали следующие принципы дизайна: увели-
чили внутреннее пространство, удалив часть 
дополнительных помещений, предусмотрели 
внутренний двор, покрытый стеклом и сталью, 
вокруг которого организуется все простран-
ство музея. Музей имеет два уровня, в  одном 
из которых размещается вестибюль, в другом — 
экспозиционные площади (рис. 11).

Новое здание Музея Макси (Maxxi) в Риме 
продолжает тему интеграции в  историческую 
городскую среду. Архитектурная форма доста-
точно спокойна: в  северном крыле обзору 
открываются округлые линии стен основных 
галерей; в  южной части мягкие, почти шелко-
вистые бетонные формы прячутся за  старой 
фабрикой, помещение которой было трансфор-
мировано в  галерею для временных экспози-
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ций. Только входная часть с нависающей бетон-
ной коробкой напоминает авторский стиль 
Захи Хадид (рис. 7).

Необычный концептуальный подход к про-
ектированию галерей современного искус-
ства заявлен на  многочисленных архитек-
турных конкурсах. Архитектурное агентство 
Arquitectum организовало конкурс London’2008 
по  созданию мобильной архитектурной гале-
реи, которая могла бы перемещаться по  воде, 
чтобы «собирать» по  дороге зрителей. Идея 
такого архитектурного объекта символизирует 
динамичность современного города и мобиль-
ность его жителей.

Принципиально новый подход к  построе-
нию пространства можно наблюдать в  Гале-
рее Conncourse (Оклахома-Сити, шт.  Окла-
хома,  США), которая представляет собой 
систему туннелей и  мостов, соединяющих 23 
здания в  центре города Оклахома-Сити про-

тяженностью три четверти мили. Компания 
Elliott + Associates Architects осуществила 
реконструкцию туннелей Conncourse, в  кон-
це 2007  г. предложив новые корпуса лестниц, 
подобные спуску в  метро, ярко окрашенные 
порталы и различные цвета каждого тоннеля, 
что предлагает помимо декоративной и смыс-
ловую нагрузку, являясь наглядным приёмом 
навигации. Одна из  галерей используется как 
экспозиционное пространство для художе-
ственной выставки (рис. 10).

Открытый конкурс на  разработку нового 
павильона для Музея актуального искусства 
(Museum of Contemporary Art) в Риме выигра-
ло бюро Odile Decq Benoir Cornette. Дизайн-
концепция произведения строится на  тесной 
взаимосвязи с  окружающей средой и  колори-
стике. Прозрачный передний и  задний фаса-
ды здания соединяют архитектурное про-
странство как с историческим центром города, 
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так и  с природой. Пространство павильона 
выходит во двор, ранее принадлежавший ста-
ринной пивоварне. Новый и  старый входы 
находятся на  разных уровнях, предусмотрена 
терраса и  общественная площадь с  фонтаном 
и  рестораном. В  дизайне активно использу-
ется цветовой контраст — фойе, в  котором 
поместили ярко-алую аудиторию, окрашено 
в матовый черный цвет, с черным базальтовым 
полом, один из  выставочных залов окрашен 
в  белый цвет с  черным стальным потолком 
и  пустыми черными рамочками для художе-
ственных работ (рис. 15).

Во второй половине ХХ в. зародилась прак-
тика приспосабливать заброшенные или осво-

бодившиеся большие производственные пло-
щади под выставочное пространство. Такой 
тип архитектурного пространства носит назва-
ние лофта («loft»). Характерные черты лоф-
та: высокие потолки, обилие света и  нестан-
дартный дизайн интерьера с  использованием 
оставшихся старых деталей. Хрестоматийным 
примером лофта является знаменитая «Фабри-
ка» Энди Уорхолла. Международные экспози-
ции крупных арт-проектов нередко проводят 
именно в такого типа пространствах: в 2005 г. 
экспозиция XXVI Международной  биеннале 
графического искусства была развернута 
в  огромном здании старой табачной фабрики 
в городе Любляна (Словения); в 2008 г. на тер-
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ритории бывшей табачной фабрики в  городе 
Роверето (Италия) в  рамках «Манифеста 7» 
был представлен проект «The Principle Hope».

Региональные галереи реконструиру-
ют и  небольшие производственные объекты. 
В  2000-м Херзог де Мерун (Herzog de Meuron) 
трансформировал здание электростанции 
в галерею Тейт Модерн (Tate Modern) в Лондо-
не. Сотрудники архитектурного бюро UN Studio 
разработали дизайн заброшенного форта для 
выставки «Побег» (Retreat). Дизайнерская кон-
цепция включает скульптуру, мебель и навига-
цию по  выставке, светоотражающие элементы 
искажают пространство, тем самым придавая 
новую походку художественным работам.

В  рассмотренных примерах можно наблю-
дать по  меньшей мере две магистральные тен-
денции современного проектирования музеев 
современного искусства, которые непременно 
подчинены контемпорарному движению. Первая 
тенденция берет основу в  практике современ-
ных художественных тенденций создания ори-
гинальной архитектурной формы, которая бы 
оказывалась под стать произведениям, которые 
в  ней экспонируются. Вторая тенденция, бази-
руясь на  более прагматическом подходе, осно-
вывается на принципах приспособления старых 
зданий, преимущественно промышленной ори-
ентации, под новую функцию. Оригинальность 
этих тенденций состоит, пожалуй, прежде всего 
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в том, что и первый, и второй подходы нацелены 
на  создание такого художественного решения 
архитектурной формы, в которой пространство 
для проведения функции является как бы под-
чиненным по  отношению к  экспонируемым 
произведениям. Архитекторы будто бы утверж-
дают свое право на  создание контемпорарной 
архитектурной формы, которая бы могла прочи-

тываться зрителем как еще одно произведение 
современного искусства (не архитектуры), при 
этом неся все ценные качества, которые прису-
щи именно архитектурной форме. Быть может, 
в  этом архитектор самоощущается не  только 
как равный художнику по творческой смелости, 
но даже в чем-то превосходящим его по масшта-
бу художественного решения.
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Постановка проблеми. Художня практи-
ка нашого часу висунула у  ряд найбільш акту-
альних питань сучасної культури проблеми 
глибинного вивчення видів мистецтв, котрі 
потребують найпильнішої уваги і  теоретич-
ного переосмислення. Мистецтвознавча наука 
останнім часом звертається не лише до окремих 
явищ культури, а й вивчає ці явища комплексно, 
у  співставленні, розташовуючи їх  в залежності 
одне від одного і від тих процесів, котрі відбува-
лись і відбуваються у житті суспільства. Сього-
дення вітчизняного мистецтвознавства позна-
чене новим розумінням широкого кола явищ 
і  проблем українського мистецтва, переосмис-
ленням доробку попередників, особливо в цари-
ні ідейно-теоретичного підґрунтя мистецтва.

Особливого звучання у  наші часи набу-
ває духовне та  функціональне відродження 
духовно-мистецької, образотворчої культури, 
аналіз стилів, художніх течій та  нуртів, міс-
це в  них людини, розуміння власного етосу, 
творчі прояви у  різних видах візуальних мис-
тецтв. Розуміння піднятих питань спричиняє 
звернення до  сучасного бачення художника-
ми різних спрямувань мистецької спадщини 
минулих століть. Творчість сучасних митців — 
творців архітектурного краєвиду Кам’янеччини 
завжди залишалася поза увагою мистецтвоз-
навців. Невелика кількість газетних публікацій 

не  може претендувати на  науковість, глибин-
ність і  вичерпний характер розкриття теми. 
Тому мета статті — розгляд сучасних інтер-
претацій архітектурного пейзажу старовинного 
міста на Поділлі — Кам’янця-Подільського.

Виклад основного матеріалу. Багатьох ху -
дож ників приваблюють вежі давньої фортеці 
й дзвіниці, бані, ґонтові дахи церков Старого міс-
та, що  розташовуються на  скелястому острові, 
оперезаному водяною стрічкою Смотричу. Цей 
своєрідний образ міського пейзажу складався 
віками. Архітектурний ансамбль Старого міста 
— це  своєрідний компендіум складових з  епох 
середньовіччя, ренесансу, бароко, рококо та ін.

Звернення до  сучасного мистецтва Кам’я-
неччини не  може відбутися, якщо коротко 
не  згадати про історію портретування міста. 
Одним з  перших найдокладніших зображень 
Кам’янця вважається давній план міста та його 
фортеці 1672 р. авторства Кипріяна Томаше-
вича, виконаний у техніці мідьориту [4, с.  60]. 
Окрім нього є ще кілька планів Кам’янця, вида-
них у  ХVII–ХVIIІ ст. у  Франції, Німеччині, 
а також у Римі. Загалом вони є переспівом відо-
мого першозразку К. Томашевича.

Сучасний варіант міського плану «Кам’я-
нець-Подільський — пам’ятка культури Украї-
ни» створив 1981 р. в глибокій різцевій гравюрі 
на цинку відомий подільський художник Борис 
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Негода (1944). За допомогою м’якого, гнучкого, 
витонченого штриха художникові вдалося зро-
бити зображення забудови острова опуклим, 
обсягово-просторовим. Він поступово, сан-
тиметр за  сантиметром, мов би пішки, подо-
рожує містом знизу вгору, із  заходу на  схід, 
свідомо замальовуючи лише збережені доте-
пер пам’ятки архітектури, підмурки, вулички 
та майдани, фіксуючи в такий спосіб сучасний 
стан міста від окремої споруди до  загально-
го вигляду. Цей твір має відверто іконогра-
фічний, картографічний характер з  додатком 
геральдичної символіки. Мов символ духо-
вності та єднання українців, поляків, вірменів, 
що населяли Кам’янець, гравюру прикрашають 
дві постаті апостолів Петра і  Павла. Історіо-
графічну цінність плану підкреслює свідоме 
звернення до  минулих образотворчих втілень 
образу Старого міста на мапах, особливий ритм 
графічної поверхні, стилізоване трактування 
і власна манера зображення.

Творчість іноземних майстрів пензля 
і  різця, які відтворювали образ Кам’янця 
в  ХVІІІ–ХІХ ст., простежує науковий спів-
робітник Кам’янець-Подільського історико-
архітектурного заповідника Галина Осетрова 
[3, с. 4]. Вона звертає увагу, що в 1781–1783 рр. 
Ж.-А. Мюнц (1727–1798) з  Ельзасу, подорожу-
ючи Україною, видав альбом із 140 кольорових 
акварелей, серед яких знаходяться зображення 
міст Поділля. Великий інтерес до кам’янецької 
архітектурної спадщини виявляли польські 
митці. Один із них, Наполеон Орда (1807–1883), 
літератор, композитор, маляр і  графік, зали-
шив серію акварелей з  краєвидами Київщини, 
Волині, Поділля тощо. У  фондах Кам’янець-
Подільського історико-архітектурного заповід-
ника зберігається серія літографій з його аква-
релей, виданих наприкінці минулого століття 
у  Варшаві у  типографії Файянса. Кам’янецька 
фортеця Н.  Орди неначе прочинене віконце 
в  іншу епоху, де ретельно зафіксована наймен-
ша дрібничка. Робота наповнена світлом, про-
стором, добре прочитується повітряна перспек-

тива фортечної ведути (ведута — пейзаж міста).
Кам’янець приваблював і майстрів медальєр-

ної пластики. У ХVІІ–ХVIII ст. виготовлено кіль-
ка медалей з  барельєфним зображенням міста, 
фортеці й мосту, що сполучає їх. До нас дійшли 
імена авторів цих медалей — монетників Йогана 
Ґена та Мартіна Генріха Омейса [2, с. 59].

З  Кам’янцем пов’язаний один з  епізодів 
творчості Тараса Шевченка як художника. 1846 
р. на  завдання Київської археографічної комі-
сії він здійснив наукову подорож по Київщині, 
Волині й  Поділлю. У  Кам’янці-Подільському 
Т.  Шевченко був восени того року, цілий тиж-
день знайомився з його історією, архітектурни-
ми пам’ятками, довкіллям. На  жаль, записані 
ним народні переклади, легенди, пісні, зібрані 
відомості про пам’ятки архітектури, давні моги-
ли, виконані під час подорожі схеми й малюнки 
зникли після арешту 1847 р. [1, с. 396–397].

У ХІХ ст. Кам’янець малювали й такі худож-
ники, як М. Подолинський, М. Кулеша, К. Вру-
блевський, висвітлював фотограф М.  Грейм. 
Заслуговує на  увагу цикл акварельних ведут 
1912 р. польського митця М.  Тшебінського. 
З  ретельністю науковця він зображує архітек-
турні пам’ятки — від загальної забудови до дріб-
ної бруківки на першому плані. Кожний пейзаж 
М.  Тшебінського наповнений світлом, кожний 
має яскраві кольорові акценти.

У  перших десятиліттях ХХ ст. вирізняють-
ся високим художнім рівнем краєвиди Старого 
міста С. Світославського (1857–1931), М. Бураче-
ка (1871–1942) та  В.  Гаґенмейстера (1887–1938). 
Художник-педагог Володимир Гаґенмейстер 
виховав цілу плеяду майстрів образотворчо-
го мистецтва в  Кам’янець-Подільському дер-
жавному українському університеті, завідував 
місцевою художньо-промисловою школою, вів 
просвітницьку видавничу діяльність, пропа-
гував традиційне народне мистецтво Поділля. 
У  низці кольорових автолітографій (альбом 
«Старий Кам’янець-Подільський», 1930 р. та ін.) 
В. Гаґенмейстер, на відміну від інших художни-
ків, що  змальовували місто, лірично сприймає 
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архітектуру, відчуває своєрідність, незвичай-
ність, гармонійний характер кам’янецького архі-
тектурного ансамблю, зображує його докумен-
тально точно. Його твори не сплутати ні з чиїми 
іншими; автор, безперечно, належить до  най-
кращих «портретистів» Кам’янця [5, с. 27].

Кам’янець «портретували» також Михайло 
Дерегус (1904–1997), Анатолій Домнич (1924), 
Михайло Ліщинер (1912–1992), Сергій Кукуру-
за (1906–1979), Франц Пенюшкевич (1911–1979), 
Дмитро Брик (1921–1991), Анатолій Фесенко 
(1922–1994), Панас Триндюк (1932–1983), Збіг-
нев Ґайх (1923) та інші майстри. Учень М. Бойчу-
ка — С. Кукуруза створив цикл графічних ком-
позицій, присвячених кам’янецьким пам’яткам, 
та найбільше його як митця приваблював інду-
стріальний пейзаж у нових районах міста.

Упродовж ХХ — початку ХХІ ст. образ кам’я-
нецького пейзажу значно збагачується завдяки 
появі нових, сучасних художніх технік. З поши-
ренням модерністських мистецьких течій 
XX ст. в  Кам’янці з’являється свіжий талант, 
який привносить багато жвавих компонентів 
у  трактування архітектурного пейзажу Поді-
лля. Це  Олександр Ґрен (1898–1983). «Старе 
місто на  Поділлі» він намалював у  1981 р., але 
етюд до цього твору зроблено набагато раніше. 
Багатопланова композиція картини веде гляда-
ча в глибінь простору, перед ним розгортається 
панорама стародавнього Кам’янця, осяяного 
світлом. Це свято єдності природи, людей і мис-
тецтва, де  чисті локальні кольори виступають 
на перший план, посилено декоративне начало. 
Декоративність потрібна художникові, щоб опо-
етизувати його почуття любові до людей, землі 
й архітектурних пам’яток, що їх оточують і поєд-
нують. Ведута витримана в єдиному дусі й стилі 
до найдрібніших деталей, вона має підкреслено 
національний, «килимовий» характер.

Сучасний художник і  мистецтвознавець 
Д.  Брик — автор живописних творів, графіч-
них буклетів та  поштових карток із  зображен-
ням давніх архітектурних комплексів, окремих 
будівель тощо. Серед ранніх його графічних 

робіт знаходимо зображення оголених після 
воєнних руйнувань підпор Новопланівського 
мосту, що над Смотричем. Такий самий сюжет 
зафіксовано в  акварелі російського художника 
В. Давидова, який 1945 р. перебував у Кам’янці. 
Художник показує чудову сонячну днину, 
контрастно зіставивши світло і  темряву, пере-
дає радісний настрій людей, що  йдуть до  Ста-
рого міста маленькою кладкою через річку. 
Цей стафаж (фрагмент пейзажу із зображенням 
людей) органічно пов’язаний з панорамою ста-
родавнього комплексу. У глядача мимоволі зри-
нає думка: по війні життя триває.

Сучасний дух міста оживає в  графічних 
та живописних ведутах В. Яворського, М. Гуме-
нюка, у  плакатах О.  Горбаня та  згадуваного 
вже Б.  Негоди. Нестандартністю технік подачі 
вирізняються графічні кольорові аркуші київ-
ського митця В. Вечерського (1958). В рисунках 
«Замок у  Кам’янці-Подільському» та  «Церква 
на Карвасарах у Кам’янці-Подільському» вдало 
знайдено прийом образного трактування архі-
тектурного пейзажу. Всю поверхню зображень 
густо вкриває мереживо фактури, що  нагадує 
кракелюри — потріскані ґрунт, фарбу або лак 
на давній картині.

Більшість авторів зображують Кам’янець 
у реалістичній манері, відтворюючи найпотаєм-
ніші куточки давнього міста. Ю.  Юрчик (1946) 
майстерно володіє технікою олійного живопи-
су, акварелі, пастелі й гуаші. Один з його творів 
— «Осінь у Старому місті». Місто ще не зовсім 
прокинулось, мов тане у  ранішнім тумані, і  це 
надає ведуті особливої музичної гармонії. Фак-
тура дрібного мазка більшості краєвидів митця 
майже непомітна, проте неперевершено фіксує 
«подих» об’єктів зображення, допомагає витво-
рити безліч відтінків, м’яких напівтонів [5, с. 29].

Творам архітектора В.  Яворського при-
таманне глибинне розуміння архітектоніки 
міських споруд, своєрідне «бріо» — технічний 
ефект оголеного артистичного мазка, який 
зблизька справляє враження хаотичних штри-
хів, ліній і  плям, а  здалеку — постає живою, 
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тремтливою натурою зі  світлоносними пото-
ками. Майстер працює в  техніці олійного 
малярства й графічного кольоропису в сміли-
вій, відверто розкутій манері.

У своїх ведутах художник-педагог В. Павло-
вич (1947) сміливо оперує простором, полюбляє 
вертикальну композицію, завше акцентує панів-
ні архітектурні обсяги, майстерно використовує 
багатоплановість, що  надає його творам рис 
монументальності. А  головне, як  він трактує 
колір: звичайнісінька бруківка, стіна будинку 
або віконний отвір у  його творах набувають 
яскравого, власне неможливого в  реальності 
забарвлення. Так він намагається створити вра-
ження екстраполяції, бажання висловитись про 
натуру конкретною «кольоровою фразою».

До  сучасних майстрів романтичного пей-
зажу можна віднести О.  Горбаня (1963), який 
поєднує світ архітектури і  природи у  цілість. 
Його акварелі вишукані, прозорі, з  примхли-
вою грою мерехтливого світла. Акварельна тех-
ніка «по-вологому» дає авторові змогу погля-
нути романтично й  замріяно на  архітектуру 
в  природному оточенні. Акварельним ведутам 
цього майстра притаманні стриманий колорит, 
ніжність переходів з  одного вальору до  іншо-
го, делікатність зіставлення тонів (Краєвид 
з Покровською церквою). У декоративній манері 
працює А.  Лучко (1941), опанувавши надбання 
французьких майстрів, віддає данину імпресі-
оністичному етюдизмові. У полотні «Твердиня 
Поділля» (пастель) він органічно пов’язує при-
роду з  казково піднесеним образом фортеці-
твердині. Міцні контрфорси величезної скелі 
перегукуються з контрфорсами середньовічної 
споруди, її  площинним членуванням. Автор 
не підробляє свій твір під давнину, але давнину 
наповнює сучасним життям.

Свою сповідну реальність вибудовують 
в  авангардних полотнах молоді живописці — 
С. Нечитайло (1970) та А. Кліщ (1969). Про давні 
пам’яткові споруди в їхніх творах «Тільки міст 
перейти» і «Бабай вірменського кварталу» нага-
дують лише стилізовані або символічні компо-

ненти та вкладена в них метафорика, втім, вони 
легко прочитуються.

Сучасне декоративно-прикладне мистецтво 
трактує міський пейзаж своєрідно, відповідно 
до  можливостей обраної техніки. Барельєфне 
й контррельєфне зображення пам’яток архітек-
тури характерне для медальєрної керамічної 
пластики гончарів Д.  Шустера й  М.  Печеного. 
Випалені, але без поливи медалі являють собою 
стилізовані образи окремих забудов та ансамб-
левих комплексів малих і  середніх розмірів, 
закомпонованих у колах і овалах.

Потаємне життя кам’янецької архітекту-
ри — основна тема творчості А.  Бедункевича 
(1915). Майстер уміло використовує у  своїх 
композиціях кору різних порід дерева, мох, 
лишайник, сухе листя, пелюстки безсмертника 
й  фізаліса. За  характером його вироби можна 
порівняти з  олійним малярством, де  ретельно 
накладається мазок на мазок, взаємно підкрес-
люються блискучі й  оксамитні плями, досяга-
ються віртуозні імпресіоністичні ефекти. Автор 
тонко відчуває колір і  вирішує в  коропластиці 
складні колористичні завдання. Імпровіза-
ція з  фактурою, об’ємом і  кольором сповнена 
азарту гри й мимоволі захоплює несподіваним 
результатом. Оптичне враження одночасно-
го наближення і  віддалення планів, розмова 
простору й  архітектурних форм, які то  вини-
кають, то  тануть у  ньому, дозволяють бачити 
в  камерних композиціях певний вихід за  межі 
станкового мистецтва. Творчість кам’янецької 
художниці Лариси Заярної (1941) істотно роз-
ширює звичайні уявлення про можливості від-
творення архітектурних композицій у  «фрес-
ках на  тканині». Її  батикові есе відзначаються 
декоративністю й  монументальністю, а  водно-
час сприймаються легко й  органічно. Твори, 
що  розповідають про минуле, компонуються 
за  законами площинного живопису, який під-
креслюється тонкими волосяними, силуетни-
ми й  соковитими лініями, що  інколи перетво-
рюються на вишукані плями. Образи мисткині 
умовні, проте добре прочитуються. Око вихо-



337

Міський пейзаж у творчості сучасних митців Кам’янеччини НАТАлІя УРСУ

плює характерний, легко емануючий подих, від-
чутний внутрішній рух при зовнішній статиці. 
Кам’янецька ведута — її улюблена тема [5, с. 30].

Міський пейзаж часто буває головною дію-
чою особою у  виставкових залах Кам’янець-
Подільського історичного музею-заповідника. 
Місцеве відділення спілки художників часто 
влаштовує пленерні зустрічі. Саме на  пос-
тпленерних вернісажах прозвучали нові іме-
на А.  Штогрин (1967) і  В.  Рудюка (1967), котрі 
впровадили нове бачення старовинного кра-
євиду і  промовили на  живописних полотнах 
власне слово.

Висновок. Таким чином, можна зроби-
ти висновки про те, що  міський пейзаж 
у  творчих композиціях сучасних художників 
Кам’янеччини розвивається шляхом розши-
рення ареалу зображуваних архітектурних 
об’єктів, пошуку нових образотворчих технік 
та  матеріалів. Переважна більшість митців 

працює в  класицистичній манері, у  напрямку 
реалістичного втілення образів ведути; поряд 
з цим працюють кілька художників романтич-
ного спрямування. Водночас, в  останні роки 
молоді митці пропонують власні компози-
ції, виконані у  відверто розкутій, авангардній 
манері, використовуючи метафоричні ком-
поненти, акцентуючи увагу глядачів на  лако-
нічних символах, в  яких зашифрований код 
конкретного міського осередку. Сміливістю 
у трактуванні образів вирізняються представ-
ники декоративно-прикладного мистецтва, 
які, використовуючи місцеві природні матері-
али і  зберігаючи традиції рідної землі, ство-
рюють несподівані за  характером композиції. 
Як митці не можуть жити без міста, що надихає 
їх  на творчість, так і  місто ніколи не  залиша-
ється без художників, захоплених його красою 
й своєрідністю. Процес мистецького осягнення 
Кам’янця-Подільського триває.
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… Було влучно сказано: «Сутінки — це щіли-
на поміж світами». Але чому — сутінки, а не, ска-
жімо, світанок? Тому що людина — денне ство-
ріння, для котрого «інший світ» розверзається 

із завершенням дня: або забуття уві сні, або…
Ніч — символ Невідомого, сутінки — як дрі-

мота: швидкоплинна й  вузька щілина входу 
в Невідоме. Адже можна не спати й уві сні…

ЮРІй ЩеРБАК

Cутінки
За живописним циклом  
Миколи Нєдзєльського

Око
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Cутінки… Або: присмерки, присмерк, 
сутінок, сутінь, померки, смеркання, пример-
кання, смерк — можливо, «тремтіння» сенсо-
смислових обертонів, проступаючи крізь 
наведений синонімічний ряд, дещо посприяє 
точнішому «входженню в тему», котра на свій 
кшталт «субтильна» й — не встигнеш вхопити 
— «щезає» як смерк…

Розглянемо декілька творів із живописного 
циклу «Сутінки» сучасного київського автора 
Миколи Нєдзєльського.

Око. Ліве око. «Шлях лівої руки», як  це 
означено у деяких східних традиціях. Зіниця — 
Центр Ока, із  зіниці починається сутінковий 
перехід душі з одного світу в інший, а потім ще в 
інший й  ще в  інший… Хто вмирав і  народжу-
вався достатньої «кількості разів» — знає  це. 
Кожного разу «вихід з зіниці» — це подив і ост-
рах: необхідність адаптації у  цілковито нових 
і  несподіваних умовах виживання, існування 
й життя.

Народження. Прерогатива жінки. Тому 
маскулінний дух споглядає її  із «сутінкової 
далі». Її — жінки — «розпластаність» і «залом-
леність» її  тіла — це  страждання собі, йому 
й тому, хто буде. Це її стать і її доля. Її тіло й є 
та зіниця, крізь котру побачить народжена нею 
душа новий для себе світ. Інакше — не побачи-
ла б напевне ніяк. Тому тіло жінки — сакраль-
не. Тому жінка — Мадонна.

Королева Сутінок. Сутінкова сутність, 
що стоїть за Жінкою. Подивись їй в очі — уваж-
но. Перехопи її погляд і аромат, і ти, можливо, 
зрозумієш, про що йдеться.

Ліве Око. Кимсь колись було влучно ска-
зано приблизно так: настає етап — чи то певна 
фаза внутрішнього магічного зростання, коли 
Ліве Око мага набуває здатності схоплювати 
все, на що кине свій Погляд…

Й  жіночий профіль зліва — що  висловлює 
її обличчя? Покірність — але шляхетну покір-
ність — своїй жіночій долі, тоді як  Ліве Око 
мага…

Сон. Колись ми прокинемось десь [1].

Королева Сутінок

Ліве Око
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Сон

Народження
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1. Представлені окремі полотна Миколи Нєдзєльського із циклу «Сутінки», 
а також інші твори цього авторського циклу — див. сайт: nn.com.ua.

Анотація. Про живопис київського художника Миколи Нєдзєльського.
Ключові слова: сутінки, око, народження, сон.

Аннотация. О живописи киевского художника Николая Недзельского.
Ключевые слова: сумерки, глаз, рождение, сон.

Summary. About the painting of Kiev artist Nickolay Nedzelsky.
Keywords: twilight, eye, birth, dream.
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Віктор Шкловський згадував:
Приносять сценарій «Ревізор». У  кімнаті 

сидить Вс. Пудовкін. Не розгортаючи сценарію, 
Шкловський запитує Пудовкіна: як має почина-
тися самотечний сценарій «Ревізор»? Пудовкін 
відповідає: свиня чухається об стовп. Шклов-
ський розгортає текст і читає: «1) Крупно. Сви-
ня чухається об стовп» [1].

Гліб Вишеславський назвав нещодавній 
виставковий проект «Вікна» (липень 2010 р.).

Фізика і  метафізика дверей, входу (=вихо-
ду), вікна — точна тектонічна пауза для початку 
людського жесту у новому, незвичному для попе-
реднього контексті: як  готичні вікна у  рукопи-
сах Достоєвського. Це  початок сценарію. Поріг, 
вікно не  лише границя, а  й одночасне, момен-
тальне її  подолання, певний процес, акційний 

або потенційний, який перетворює один простір 
на інший «легким движением руки».

У  землеробський період «двері», «брама» 
означали матеріальну утробу та вульву; народ-
жуючи, жінка відкриває й закриває небесні две-
рі, і  через те Янус, бог дверей, призивався під 
час вагітності й розв’язував пологи.

Вікно — зумовлена архітектурною фор-
мою необхідність стороннього бачення. Жест 
випурхує крізь вікно, ламаючи перспекти-
ви й  озброюючи себе потойбічним досвідом 
сприйняття. Людина, перегинаючись через під-
віконня назовні, немовби роздвоюється: одна 
її  частина належить затхлому, інша повітря-
ному; уявна границя проходить немов скляна 
панель крізь живе людське тіло, крізь здатність 
її сприйняття.

АНДРІй ПУЧКОВ

Вікно у вікно 
Про Гліба Вишеславського 

у галереї «Bottega» 

Если искусство чему-то и  учит (и художника 
— в  первую голову), то  именно частности челове-
ческого существования. Будучи наиболее древней 
— и наиболее буквальной — формой частного пред-
принимательства, оно вольно или невольно поощря-
ет в человеке именно его ощущение индивидуальнос-
ти, уникальности, отдельности — превращая его  
из общественного животного в личность.

 Иосиф БРОДСКИЙ
Нобелевская лекция, 1987 г.
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Крізь вікно відштовхнутий замкненим про-
стором світ замахується на  інтим, ввалюється 
білесими зіницями у  кімнати, долаючи задуш-
ливу, людиною дозволену стіні мембрану. Вікно 
наочно дає зрозуміти позбавленість людини 
її  зовнішнього світу. Недаремно П.  Флорен-
ський в «Іконостасі» настійливо проводить ана-
логію між вікном та іконою. Вікно — найбільш 
містична з  усіх будівельних причандалів архі-
тектурної форми, єдиний зв’язок внутрішності 
приміщень з  зовнішністю світу за  зачиненими 
дверима. «Что окно — то икона» (Цвєтаєва).

Ты знаешь, что в твоем дому
Окно выходит в море взором,
Ты можешь подойти к нему,
Свободен вопреки затворам.

От пойманного пустяка
Пахнёт в лицо такая свежесть,
Что станет уж не так тяжка
Игра пророческих невежеств.

Георгий ОБОЛДУЕВ, «Окно», 1947 г.

Суцільне вікно вигадав не  Ле Корбюзьє: 
воно було відоме ще в Industrial Sity Тоні Гарньє. 
Втім, скляна стіна вже не  вікно: з  неї не  мож-
на викинутися; в  усякому разі вона не  вікно 
у  нашому розумінні — герані на  підвіконні 
й миття на Великдень.

«Вікна» Гліба Вишеславського — навмисна 
інсинуація погляду. Погляд, спрямований крізь 
вікно, це  подвоєння скла, розчахнута сорочка 
сприйняття, її  ґудзики розкидано всередині, 
тіло виставлене про людське око, що  назовні. 
Така собі камера обскура навпаки: уявний мале-
ча дивиться на  тебе, котрий дивиться на  ньо-
го, і  між вами суцільний подив можливістю 
бачити одне одного. Майже за Дюрренматтом. 
Це  через те, що  там, де  виставлена дихотомія 
понять, де  наявний дуалізм двох розрізнених 
речей або явищ, сповитих двома різними сло-
вами, завжди існує проміжок, як  те мовчання, 
що можна почути між словами. Таке мовчання 

— простір письма, обмежений встановленими 
поняттями: зовнішнє і  внутрішнє, командири 
і  політпрацівники, Клара і  Роза, роза і  хрест, 
коріння і  зірки, сирий і  варений, розумники 
й простуни. В іншій площині: автор і його твір, 
твір і  глядач, глядач і  критик, критик і  читач, 
читач і  автор: замкнене коло спарованих кате-
горій, придатних для вживання, котрі, як  діти 
у  школу, парами входять у  свідомість завдяки 
тому, що  у цій свідомості розставлено полиці 
для сприйняття нового через звичне.

Наші захоплення творами Г. Вишеславсько-
го стосуються не  стільки його художніх ідей, 
скільки нашого враження стосовно них, котре 
й  розряджається захопленням, компенсуючи 
гальмо слабкого безпосереднього розумін-
ня. Якщо казати про глядацьку співтворчість 
у процесі сприйняття художнього твору, це зух-
валий трюїзм, але здатність віддати собі звіт 
у  тому, що  побачив, — кожного разу не  стіль-
ки внутрішньо емоційна робота (на яку багато 
хто здатний), скільки праця з  розречевлення 
понять, котрими схоплено репрезентовані яви-
ща. Тобто робота розумова. «Открыть окно — 
что жилы отворить», але навпаки: лише за зату-
леним вікном лишаєшся наодинці з собою. Саме 
тоді свиня починає чухатися: asinus asinum 
fricat; manus manum lavat. Щось відбувається 
саме з тобою.

Гете вважав, що усе розумне вже передума-
не, слід лише спробувати це передумати ще раз. 
А як бути з тим, що породжується на твоїх очах 
та іще й входить у твій розсудок з такого боку, 
на існування якого ти навіть не очікуєш? Невже 
це так само, за словом Л. Пінського, як просвіта 
входить у народ: немов їжа в організм?

Що  бачить міська, урбанізована людина, 
виглядаючи у вікно? Вікна будинків, які стоять 
навпроти, увечері заміняють людині зоряне 
небо, спотворюючи моральний закон: заяложе-
на кантівська вертикаль перетворена на  гори-
зонталь, і працює з людським матеріалом не як 
феєрверк, а як постріл у спину.

Ідейний вектор творів Вишеславського 
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не  збігаєтся з  трьома популярними у  ХХ  сто-
літті (і — ясна річ — на початку теперішнього) 
векторами інтересів — соціальним, технічним, 
елементаристським. Редукція явищ культури, 
мистецтва, архітектури до соціальних мотивів, 
технічного прогресу та  елементарних стихій 
(які особливо багато успіху дали фізиці й мате-
матиці) для Вишеславського є сторонньою. Він 
художник синтетичного складу, і  хоча в  цьому 
теж не є одинаком, — все ж таки його фарбовані 
в  індивідуальне синтетичні проекти відрізня-
ються саме недостатньо розгорнутим інтересом 
до  соціальності, техніки й  теоретичного еле-
ментаризму. Якщо б порівняння з метеоритом, 
що впав на землю, можна зарахувати як влучне, 
живописна творчість Вишеславського — немов 
отой метеорит: сліди вибуху наочні, а що при-
звело до цього вибуху, ненаочне.

З  усіх талантів, якими Господь нагородив 
Гліба Вишеславського, йому бракує лише зді-
бності вибирати щось одне. Він не міг би, поді-
бно до  Кандінського, зводити живопис до  лінії 
та  точки на  площині, подібно до  Малевича, 
пророкувати культ космічної геометрії, подібно 
до  конструктивістів, обожнювати машину. Він 
сприймає і точку, і лінію, і геометрію, і машину 
(цепелін), і багато чого іще, — але Глібові й у голо-
ву не  може прийти жертвувати чимось заради 
них. Це знаряддя, підручний гній.

Світобудова, на  наш погляд, уявляєть-
ся Вишеславським певним художнім твором 
(на давньогрецький кшталт), з  якого нічого 
не можна видалити, а от якою мірою до нього 
можна щось додати, — задача, яку намагається 
розв’язати авангард, — тема, котру наш митець 
навмисно чи ненавмисно лишає осторонь сво-
го звивистого творчого шляху. Якщо це пози-
тивізм, то  — розумовий позитивізм, якщо 
метафізика, то  точно не  в арістотелівському 
сенсі. Скоріше, це  та сама риторика, заради 
якої античні хлопчики ходили до  еллінських 
балакливих мужів: аби формулювати для себе 
і для інших те, чого не можна висловити про-
стою мовою. Ні, «слова в простоте не скажет», 

— це  не про Гліба. Користуючись простим, 
навіть традиційним знаряддям художньої 
праці (полотно, олія, пензлі), Вишеславському 
вдається репрезентувати глядачеві таке уяв-
лення про устрій виробленої ним художньої 
форми, в ягнятчих щелепах якого утримуєть-
ся у  нестійкій нерівновазі досить натурфіло-
софське уявлення про світ. Як не нагадати тут 
філософське скигління Августина Блаженно-
го? — «То, что я  мысленно себе представлял, 
было бесформенным не  по отсутствию вся-
кой формы, но по сравнению с формами более 
красивыми. Здравый разум убеждал меня 
совлечь начисто всякий остаток формы, если 
я  мысленно хочу представить бесформенное, 
но я  не мог. Я  скорее счел бы лишенное вся-
кой формы просто не  существующим, чем 
мысленно представил себе нечто между фор-
мой и  “ничто”: нечто не  имеющее формы, но 
и не “ничто”, — почти бесформенное “ничто”» 
(Сповідь 12, VI [2]).

Твори Г.  Вишеславського — рух регулю-
вальника серед товпи автоматичного бездум’я. 
Погляд згори вниз: «Дахи РОЛІТу» (2007), 
«Дахи ’2» (2007), «Ранок» (2007); погляд у гори-
зонтальній площині: «Крига в  горах» (1988), 
«Мандрівник» (1989, 2010), «Сходи» (2006), 
«Мінарет» (1989); погляд знизу уверх: «Над 
Парижем» (2004), «Над Тайгою» (2004); влас-
не «Вікна» (1989) — те, що об’єднує усі ці зоро-
ві промені у  єдину світоглядну композицію, 
якщо поняття «композиція» можна застосувати 
до влаштування людського світогляду.

Щось у цій трактовці процесів погляду є від 
синергетики. Синергетика розглядає випадкові 
кавітації, що порушують детерміністські проце-
си й породжують нові стійкі зміни. Але випад-
кові процеси лише частина складнощів у будові 
організму. Не менш важливим є взаємодія еле-
ментів усіх щаблів його будови, «вирахувати» 
яку практично неможливо без умовної редукції 
самого організму до якоїсь вибраної сукупнос-
ті процесів. Спроби впоратися з  цими видами 
складнощів відбувалися у  системному русі 



346

2010, випуск сьомийСУЧАСНе МИСТеЦТВО

на рівні побудови моделей зі зворотнім зв’язком, 
із  застосуванням комп’ютерів і  математичного 
моделювання, згодом у  методології сходження 
від абстрактного до конкретного.

У грудні 2009-го Г. Вишеславський як кура-
тор виступив в  Інституті проблем сучасного 
мистецтва НАМ України з експозиційним про-
ектом декількох інших наших співробітни-
ків (В.  Сидоренко, А.  Сидоренко, О.  Чепелик, 
О.  Клименко) під назвою «Метаморфози про-
стору». Це  була дослідницька студія. У  цьо-
му дослідженні з’ясовувалося, що  зрозуміння 
роботи складного організму передбачає той 
або той спосіб його взаємодії і  з дослідником, 
і  з автором, і  з глядачем, тобто антропний 
принцип, який неявно присутній у концепціях 
Вишеславського.

Проголошена Глібом індивідуація опи ня-
ється не  тільки зовнішнім об’єктом опису-
вання, а й  ситуацією самого опису, хоча саме 
у теоретичному уособленні своєї індивідуаль-
ної позиції Вишеславський, як  нам здається, 
не  зміг категорично й  розбірливо протиста-
вити себе іншим течіям у  контемпорарі-арт 
та філософії мистецтва, залишившись на рівні 
радше методологічних, ніж теоретичних уяв-
лень. Тим самим він полишив свою точку зору 
без назви, що надто б спростило для нас розу-
міння його унікальності.

Складність творчого акту в  уявленні 
Г.  Вишеславського, напевно, перевершує інші 
сучасні йому можливі варіанти. Парадокс 
у тому, що, споглядаючи цей щабель складнос-
ті, Гліб не наважується уявити собі спосіб його 

Гліб Вишеславський. Над Парижем. 2004
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творчого засвоєння. Він здається насамості 
зі своїми ідеями, не притуляючись до наявних 
творчих течій. Звісно, це  через те, що  у твор-
чості Вишеславського ми зіштовхуємося з про-
блематикою співвідношення інтелектуальної 
рефлексії та ін ди відуального самовиразу, котра 
у найближчому майбутньому може стати долею 
вже не конкретного художника-одинока, а усієї 
професії. Сподіваємося, цього не трапиться.

Різнобарв’я векторів творчості Г. Вишеслав-
ського можна порівняти з природою віршування.

Відомо, що  у будь-якій поетичній систе-
мі конфлікт метрики і  ритму динамізує вірш. 
Метрико-строфічний принцип раціональний: 
він втілює авторитарність традиції, що  стала 
каноном; ритмічна свобода всередині окремо-
го твору віддзеркалює летючу примхливість 

емоції. Інакше кажучи, метрика і строфіка вті-
люють позаособистісне начало, завдане поетові 
умовністю канону; ритм, що  вступає з  метром 
у своєрідний однобій, є індивідуальним; це про-
дукт особистої творчості поета. З цього спосте-
реження, якщо вважати його переконливим, 
витікає, що  кожний рядок класичного вірша 
являє собою протиборство загального й  осо-
бистісного, спадкоємного і  створеного, розу-
мового й  емоційного. Зіткнення контрастних 
груп репрезентує емоційний рух, навіть вибух, 
з’єднання схожих, симетричних — стійкість або 
байдужість. Це — від розуму.

«Вікна» Г. Вишеславського розкрито на різні 
речі: користуючись версифікаційними понят-
тями, можна бачити тут і  дольник, і  тактовик, 
і  акцентний вірш, і  верлібр, і  навіть класич-

Гліб Вишеславський. НадТайгою. 2004
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ні двоскладові і  трискладові віршові розміри 
(цікаво, які саме твори Гліба читач наважиться 
підставити під цю віршову метафорику). Зда-
ється навіть, що презентовані полотна написані 
різними людьми. Але тільки здається. Вміння 
версифікувати у  різних розмірах це  свідчення 
значної творчої наснаги віршувальника: «збіж-
жя, навильник за навильником, / летіло у вели-
чезну пащеку, / миші розбігалися навсібіч, / і за 
хвилину від копиці лишався / лиш круглий знак 
на  стерні» та  «заклеены окна. запасен уголь. / 
котейко у жаркой печки зевает. / бабай на греч-
ку поставлен в угол. / спи, родная», — написані 
поетом [3]. Чи не через те, що милозвучність спо-
ріднених мов забезпечує передовсім гнучкість 
словозастосування, яка має різний характер 

виявлення: виразну повнозвучну вимову голо-
сних і приголосних у сильних і слабких позиці-
ях, порівняно незначну кількість збігів кількох 
приголосних, плавну акцентно-ритмічну струк-
туру слова, наспівну мелодику та  ін.? Мабуть, 
що через те саме. «криза — це коли сам у вагоні 
/ на тригодинному перегоні, / криза — це коли 
степова гроза / від залізниці убік відповза, / 
а  тобі здається — від тебе тікає», — це  вікно 
відкрите сучасним поетом на ті самі краєвиди, 
на які відкриває вікна урбаністичний художник 
Вишеславський (наприклад, «Сходи», 2006).

Прагнення об’єднати протилежні начала, 
створюючи оманну видимість їх  благополуч-
ного співіснування, — таким є, на наш погляд, 
зерно живописної поетики Гліба Вишеслав-

Гліб Вишеславський. Дахи РОЛІТу. 2007
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ського. Це  зерно відшукується (таким собі 
малесеньким курчатком глядацького інтер-
есу) у  всіх його роботах не  шляхом завдан-
ня, а  шляхом надзавдання. У  цьому полягає 
реакція художника на поступ художнього часу, 
його уявлення про його статику й  динаміч-
ність. Особливо наочною статичність часу є у 
невідмінності культурних епох: вони лиша-
ються в  історичній і  художній пам’яті люд-
ства і нашаровуються, просвічують одна крізь 
одну. Втім у  свідомості людей відбувається 
відбір: минулі епохи не  в усьому відповіда-
ють потребам пізніших, навіть заперечують 
їх. Це  не «еволюція», не  «розвиток мисте-
цтва», з  понять про які зловтішався Осип 
Мандельштам. Просто «ярко своеобразные 

люди встречались… конечно, везде и  всюду. 
Надо предполагать их даже в палеолите, иначе 
мы до сих пор там и оставались бы» [4]. Це не 
свідчення про якийсь міфічний розвиток або 
еволюцію форм мистецтва — від мустьєрської 
доби до контемпорарі-арт, начебто знизу дого-
ри, — це свідчення пошуку у різних напрямах. 
Якщо більшовики базували соціальну утопію 
на рівності усіх людей між собою (по горизон-
талі), а слід базувати будь-які форми суспіль-
ного устрою на  рівності усіх перед Богом (по 
вертикалі), художник, вміщений у  цей кон-
текст, є й утопістом найвищого ґатунку, і праг-
матиком: усі художники є рівними між собою 
і перед Богом. І поняття історичного часу тут 
ні до чого.

Гліб Вишеславський. Мінарет. 1989
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Втім, саме час для Г.  Вишеславського, 
як  для кожної мислячої людини, це  філософ-
ська й  екзистенційна категорія, що  змикаєть-
ся з  поняттям простору: через те, напевно, 
«И  раскрывается с  шуршаньем / Печальный 
веер прошлых лет…» (Мандельштам), і  ство-
рюється перед здивованим глядачем нова 
форма представлення епохи в  її контаміно-
ваних рисах: тотальність інтелектуально-
го освоєння дійсності є  неодмінною умовою 
його істинності. Чому? Через те, що  «произ-
ведения изобразительных искусств, пока они 
не  прочитаны и  не осуществлены во времени, 
вообще для нас не  стали художеством. В  этом 
смысле они не  более понятны музыкальной 
партитуры, если таковая, будучи сама в  себе 
лишь родом плоского орнамента, не зазвучала 
ритмически инструментальным или внутрен-
ним чтением… Изобразительное произведе-
ние есть не более как запись некоторого ритма 
образов, и в самой записи даются ключи к чте-
нию ее» [5]. Скажімо, Л. Пінський вважав, що у 
музиці можна передати світовідчуття через 
форму, оминаючи предмет. У музиці, а не в пар-
титурі. Напевно, те саме — якщо і  не повною 
мірою — можливе і  в сучасному живопису. 
Де  «звучить» живопис? Всередині глядача, 
назовні його нечутно. Чому? Тому, що будь-яка 

художня форма породжує почуття, а  почуття 
спонукають до  фантазії. «Ибо чувства мои — 
реальные чувства, не  эстетические, которых 
у  меня нет! — достаточно опытны и  умеют 
отличить настоящую собаку — суку или деви-
цу — от неправдоподобной; живописец должен 
уметь эти мои чувства обмануть… В сфере воо-
бражения я сам иду ему навстречу и его задача 
сводится только к изобретательности его, более 
развитой, чем у меня, фантазии» [6].

У  митця є  декілька свобод стосовно мате-
ріалу побуту: свобода вибору, свобода виміру, 
свобода неприйняття.

Цими свободами митець користується або 
не користується.

Творчість Гліба Вишеславського — вда-
лий, влучний приклад того, як  мало значить 
матеріал і  як багато значить художник, який 
цей матеріал змінює. Досить порівняти його 
з кимось іншим: майстерність та сама й кольо-
рові рішення ті самі, а художній витвір опиня-
ється різним.

Вишеславський працює, застосовуючи 
прийом економії, навіть заощадження творчої 
енергії глядача. Він передає настрій, оминаючи 
предмет.

Він створює тотальний художній театр уяви. 
Як у «Ревізорі».
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…Коли трапляється вдалий збіг — мисте-
цтво якісного художника експонується у  пе ре-
конливій і  тому, потенційно, перспективній 
галереї (а галерея — це насамперед атмосфера, 
що  створює мистецтву ореол, котрий є, окрім 
іншого, певним «важелем» набуття мисте-
цтвом цілком самобутньої соціальної цінності 
й — недалекозоро було б цим нехтувати — суто 
матеріальної вартості), — виникає яскрава мис-
тецька подія.

Такою подією стала виставка у липні 2010 р. 
сучасного київського художника, теоретика 
й  історика мистецтва Гліба Вишеславського, 
онука визначного київського поета Леоніда 
Вишеславського (ця родинна трансмісія має 
вагомий сенс — це  рідкісний на  наших тере-
нах випадок неперерваної традиції зв’язку 
із поетично-мистецьким Срібним віком) у гале-
реї «Bottega» (італ. «майстерня»: вдала, як  на 
наш погляд, назва й за змістом, і за звучанням 
в  білінгвістичному українсько-російському 
київському (недаремно наше місто — «мать 
городов русских») мовному полі [назва має 
первинне значення для реноме галереї, котре — 
вирішальний чинник у галерейній справі]).

Як охарактеризувати враження від виставки 
Гліба Вишеславського?

…Враження викликає бажання — як  це 
й  буває у  випадку несподіваного знай ом    ства 

з  якісним мистецтвом — хоча б  «імпресіоніс-
тично» продумати певні питання, пов’язані 
з  образотворчим мистецтвом — його долею 
й історією — взагалі.

Зокрема — про напрямки, про «-ізми».
Тут є важливим насамперед звучання.
І є невипадковим, що першим з «-ізмів» спа-

дає на думку імпресіонізм.
Якщо взяти символічно, імпресіонізм — 

це  «Спалах Поверхні», «ранок у  сутінках» — 
у  сутінках завершення (ХІХ ст.) великого ета-
пу європейського образотворчо-живописного 
стилю.

…Й далекосхідна асоціація — хоку Басьо:

И осенью хочется жить
Этой бабочке: пьет торопливо
С хризантемы росу [1].

Й  асоціація київська — з  поезії Леоніда 
Вишеславського:

А бражник жадно, трепетно и смело —
лучистый сок, таящийся в цветке,
пил на лету, вися над чашей белой,
которая цвела в моей руке [2].

…Після імпресіонізму в  історії мистецтва 
було багато різноманітних

ЮРІй ЩеРБАК

Спалах поверхні 
Живопис Гліба Вишеславського 

у галереї «Bottega»
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«-ізмів», але, погодьмося, «імпресіонізм» 
звучить якось по-особливому, й це невипадко-
во: «Спалах (візуальної) Поверхні» — це, при 
уважному продумуванні, «запалення» тонкої 
«плівки» між Життям і Смертю.

Тому це  вже не  тільки певний етап-
напрямок в історії мистецтва, а й виокремлена 
лінія образотворчості, котра, видозмінюючись, 
набуваючи нових і  нових форм та  відтінків, 
й по сьогодні є виразною у своєму вразливому 
— як  метелик, як  бражник, — але мистецьки 
переконливому існуванні.

…Розгляньмо трохи уважніше (проте 
стисло-«імпресіоністично», оскільки цього 

разу, як  видається, буде доречним саме такий 
стиль подачі: відкриття — для себе — справді 
якісного сучасного художника — несподівано 
«імпресіоністична» пригода) декілька творів 
Гліба Вишеславського, експонованих у  галереї 
«Bottega».

Гліб Вишеславський. Ранок. 2007 …Ранок 
— те, що  розділяє Темряву й  Світло. Червоне 
й  Жовте — кольори нашого — «Тут» — життя 
на тлі «сірого», але й синього і зеленого (кожний 
колір Райдуги — символічний).

Гліб Вишеславський. Дахи 1. 2007. Дах — те, 
що відділяє Споруду від Неба. Так само, як капе-
люх (або й  кепі-«восьмиклинка») «захищає» 

Гліб Вишеславський. Вікна. 1989 Гліб Вишеславський. Крига в горах. 1988

Гліб Вишеславський. Мандрівник. 1989–2010 Гліб Вишеславський. Дахи ’2. 2007
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пристрасне «Я» від Неба, де «Я», вже спаливши 
всі пристрасті, «розчиняється» у Вічності. Тому 
дах — червоний, колір пристрасті.

Гліб Вишеславський. Дахи 2. 2007. Продо-
вження мотиву «Ранку» (див. вище) — черво-
не й  жовте на  «протилежному» тлі. Близьке 
— життя — й… далеке… «Здалеку» дивимося 
на близьке.

…Червоне — як  «перерізані вени» на  візу-
альній поверхні світу.

Гліб Вишеславський. Вікна. 1987 …Вікно 
— погляд спочатку й  насамперед на  візуальну 
поверхню життя.

…Але коли «спалахує» й  «згорає» імпресі-
онізм Поверхні — раптом крізь «Вікно» Око 
бачить — або «проривається Поглядом» — 
потойбіч в Глибину.

Але «кров» уже (чи «тоді» — у змістовному 
розвитку серії образів Гліба Вишеславського, 
що  їх розглядаємо не  за хронологічним, а  за 
змістовно-символічним принципом) — див. 
живописну композицію «Вікна» — біла (всі 
кольори Райдуги — у злитті).

А що — Там? Там — індивідуальна й непо-
вторна магічна пригода твого неповторного 
індивідуального «Я».

Символ Неба відмінний від символу Гли-
бини. Хоча обидва — невичерпно багатошарові 
й  багато в  чому «інтерферують». Проте, якщо 
Небо — це  Вертикаль, піднімаючись котрою, 
рано чи пізно «спалахує» «Я», «звільняючись 
від себе», то Глибина — це символ Безкінечної 
«пульсуючої» (крізь вмирання й  народження) 
Я-Пригоди.

…Ось, наприклад: Гліб Вишеславський. Ман-
дрівник. 1988. Він — Мандрівник — «по ходу 
руху» споглядає «велосипедно-гімнастичні» 
вправи «людей-дітей». Цікаво…

Або: Гліб Вишеславський. Крига в  горах. 
1988. Якщо Скло («Вікно») — («буває») «розби-
вається», то  Крига — тане («позасезонно» збе-
рігаючись — це  символічно — лише у  «зонах 
вічної мерзлоти» та  на вершинах гір (див. 
назву)). Рукотворне й природне, вступаючи між 
собою у багатовимірну символічну «сенсо-гру», 
провокують Мандрівника запитанням: «куди 
ти йдеш «крізь» нас?»

Гліб Вишеславський. Сходи. 1988. Куди вони 
— коричнево-золотаві з червоним вкрапленням 
Сходи — його, Мандрівника, ведуть: «на» он те 
синє Небо, або — «повз» нього — у пригодниць-
ку Далечінь?

Гліб Вишеславський. Ранок. 2007 Гліб Вишеславський. Сходи. 2006
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Стрибок — фігура завмирання «над прір-
вою». Біг — вервечка таких стрибків, та  вже 
наче без «прірви». Футбол — візерунки бігу, 
урізноманітнені до  запаморочливості, і  таке 
інше. Популярність спорту, окрім усього іншо-
го, пояснюється парадоксальним (оксюморон-
ним?) поєднанням грубої сили та  щемливої, 
тремтливої екзистенції, якій вже за  означен-
ням будь-яка сила протипоказана (як і  спор-
ту — тремтіння й  щем). Відтак спорт володіє 
могутньою потенцією означення, самоперетво-
рення на  метафору другого, третього ступеня. 
Ті, хто відгукуються на його феномени, часто-
густо не  є навіть вболівальниками, та  в цьому 
і  потреба відсутня. Містка матриця буття, він 
однаково притягує як  прихованих симпатиків 
агресії («комплекс Ріфеншталь»), так і її проти-
вників (об’єднаних дивним гаслом «о, спорт, ти 
мир!»). Найчастіше ж — потужний, але привід. 
Величний, але поштовх: першо-поштовх. Траєк-
торія подальших обертів визначається не «трі-
умфом», а «свободою волі». «Свободою», однак, 
позірною…

Так, нову серію Віктора Сидоренка, названу 
ним «Ultra C», можна назвати якою завгодно, але 
не тематичною, хоча сюжети її «надавала» саме 
радянська спортивна практика 1930–1950-х. 
З одного боку, автор закінчує свій «фантазміч-
ний період», з тільки йому властивими химер-

ними протуберанцями, вигадливими колірни-
ми пуголовками, які зловісно мережили тло дії 
«Цитохронізмів». (Ознаки колишнього прийо-
му трапляються лише в перших полотнах нової 
серії, невдовзі ж зникають безслідно, відтак ці 
полотна відступають в  бік «Цитохронізмів».) 
З іншого боку, спостерігаємо народження нової 
мультипоетики, багато в  чому спертої на  здо-
бутки та матеріали тих самих «Цитохронізмів», 
але ближчої, проте, «Жорнам часу». В останньо-
му випадку маємо на увазі, звісно, не малярське 
полотно, чи, поготів, інсталяційний об’єкт, але 
фотографічні реді-мейди, віднайдені худож-
ником в  архіві якогось військового санаторію, 
чи, може, «санаторійної зони». Може скластися 
хибне враження, ніби стоїчно-трагічний топос 
шпитального страждання на  іншому полюсі 
творчості спричинив оптимістичний пафос 
неприхованого, бурхливого, вагітного дійсни-
ми пересуваннями у просторі, здоров’я, образи 
якого теж викресані з  скарбниць фотопракти-
ки минулих десятиліть. Гадаю, це  таки правда 
— але правда дуже часткова. І  нею зміст серії 
«Ultra C» не вичерпується.

Можливо, виникла потреба чистого, мов 
аркуш, висловлення? Чистота якого, до речі, аж 
ніяк не передбачає поверхневої чистоти факту-
ри. Навпаки: очищення палітри від колишніх 
«домислів» (доречних саме у  світі маревному, 

ОлеГ СИДОР-ГІБелИНДА

Над прірвою 
поза життям і житом



357

Над прірвою: поза життям і житом ОлеГ СИДОР-ГІБелИНДА

оніричному, напівснодійному), спонукає авто-
ра до  виняткової довіри фактурам, привнесе-
ним іззовні, «чужим». Якщо Міммо Ротелла, 
вдаючись до подібного методу, соромливо ком-
пенсував його композиційною деструкцією, 
то  нашому сучаснику ближчим є, задається, 
«нульовий градус письма», вдаване відсторо-
нення. При тім, що  за тривалого споглядання 
глядачеві відкриваються «другі сенси» написа-
ного (і автор не міг цього не передбачати), як-то 
химерні стовбури-гіляччя кракелюрів (тріщини 
— легалізація «спіднього виміру», його узвича-
єне оприлюднення на  фасаді явища), що  поде-
куди змагаються з  шаром власне зображення, 
а подекуди — перемагають його. Народжені під-
кладкою, призначені, в кращому випадку, тлом 
— вони оплітають веселі та  бадьорі постаті 
рухливих героїв чіпкою та загрозливою в’яззю. 
Персонаж буквально в’язне (соррі за  тавтоло-
гію) у  середовищі, що, парадоксальним чином, 
ніби й  виштовхує його з  себе, у  максимально 
різких формах руху-пересування, а, водночас, 
гальмує на  найнесподіванішій фазі виштовху-
вання за  власні межі. І  це зовсім не  традицій-
на застиглість малярського жесту, «кошмар 
Лаокоону», переведений у  режим вдаваного 
оптимізму (ким здаються сьогоднішні троян-
ські герої, як не борцями-невдахами, що їх здо-
лав серпент?.. Лессінг просто не  бачив справ-
жніх борців у  своєму тевтонському захолусті, 
а то взяв би іншу емблему для свого трактату), 
а заздалегідь розраховане митцем «тупикувап-
ння» ситуації, що за інших обставин виглядала 
би ідіотичною, в кращому випадку — іронічною. 
Тут на перший план виходить трагізм.

Герої біжать, спішать, спотикаються, під-
тягуються на  перекладинах, утворюючи ефе-
мерну та  безглузду паралель землі, а, може, 
буттю, яке однаково штурхоне його геть за усі-
ма законами фізики, та  й політики теж. (Стан 
левітації як  екзистенційного визволення роз-
крито у  іншому, попередньому — «червоному» 
циклі його полотен, з  яким він кореспондує 
меншою мірою, ніж з  тим, який ми  називаємо 

далі — «за дужками»). Якщо героям попередніх 
«ретро-серій» Віктора Сидоренка ще лишалися 
рятівні рекреації у вигляді домашнього затиш-
ку чи риболовлі з  друзями, то  герої оцих сцен 
роковані публічністю, яка з  самого початку 
заперечує будь-яку рекреаційність. Ці спортс-
мени, — швидше, фізкультурники-аматори, — 
віддані на  поталу безжалісному погляду, який 
не припускає мрійливих затемнень — доречних, 
ба — необхідних на  заміській дачі чи на  став-
ку, а, отже, не  прощає помилок. Звідси «битва 
за здоров’я» перетворюється на самокатування, 
співставне з сюжетами світлин в «Жорнах часу». 
Homo ludens мутує до рівня «хоми виграного», 
життям зґвалтованого, сто-разів-обдуреного. 
Соц-артівська іронія та холодок ніколи не були 
орієнтирами творчості нашого співвітчизника, 
хоч він запозичував теми з їхньої схованки, але 
розігрував відому п’єсу за  власними нотами. 
Кракелюр, ним зімітований, уподібнюється 
не тільки і не стільки патині часу (про неї глядач 
і  так здогадується з  химерних ракурсів героїв: 
наші родченки так нині не знимкують), скільки 
зморшкам часу, які наповнюють нас немодним, 
несучасним, але таким прекрасним і людяним 
співчуттям до «пропащої сили» другої третини 
— середини ХХ ст.

Не  зразу, але проступає-таки вразливість 
цих персонажів, у  яких біг непомітно пере-
тікає у втечу, а в стоянні на голові раптом роз-
пукується щось фатально-йогівське. (Ситуація, 
натоді хронологічно неможлива — а проте.) Під-
тягуються, тамуючи болісне кректання. (І  тоді 
кракелюри обертаються виразками та  шра-
мами, тотальність яких для людності не  є 
їхнім виправданням). Стрибають, підстри-
бують, перестрибують, готуються плигнути-
стрибнути. Стрибок завмирає над прірвою, яку 
не  вартує жоден «ловець»; о, ця мить тріумфу, 
коли пейзаж опиняється просто під твоєю 
промежиною, аби тут-таки знову вигулькнути 
на своєму звичному місті, флоральною домінан-
тою довкілля. Стрибків, здається, в  серії най-
більше. (І скачуть навіть не  «в  гречку», не  для 
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Галочки, а заради «галочки» і безмозкого натов-
пу, який очікує видовища). Спорт, який часто 
видають за  апофеоз життя, насправді є  його 
потаємним запереченням. Незграбна конвуль-
сивність фаз — найболючіший вирок для ньо-
го. Територія життя, з  його «житом», завжди 
безмірно ширша території змагань. (На  жаль, 
це властиво і нашому сьогоденню, в якому кате-

горія профанного «успіху» перекреслила навіть 
безумовну, здавалося би, категорію «якості».) 
Кому, як  не митцеві, відкривається прекрасна 
очевидність цього висновку. Як  і те, що закар-
бування трагічно-травматичного явища може 
спричинити глядацький катарсис. Як, власне, 
і відбувається з «Ultra C».

Анотація. Стаття Олега Сидора-Гібелинди досліджує серію художніх робіт Віктора Сидоренка 
«Ultra C». У дописі розглянуто народження в серії нової мультипоетики.

Ключові слова: Віктор Сидоренко, «Ultra C», соц-арт.

Аннотация. Статья Олега Сидора-Гибелинды исследует серию художественных работ Виктора 
Сидоренко «Ultra C». Рассматривается зарождение в серии новой мультипоэтики.

Ключевые слова: Виктор Сидоренко, «Ultra C», соц-арт.

Summary. Oleg Sidora-Gibelinda’s article investigates a series of artworks of Victor Sydorenko 
«Ultra C». Origin in a series of new multipoetics is considered.
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Поява таких досліджень завжди привертає 
увагу — а ще й тоді, коли вони написані безпо-
середнім учасником творчого процесу, а не лише 
його відстороненим свідком. Фактор цей — не з 
останніх. Здається, ще  трохи — і  нас навчати-
муть «як дивитися арт» гіперерудовані та  без-
крилі культурологи, які двох слів не  зв’яжуть, 
не  згадавши всує Вірілліо чи Славоя Жижека 
(учора ще — Дерріду та Бодріяра; мода на філо-
софів змінюється не так хутко, як мода на капе-
люшки), у той час, коли треба подбати про саму 
«плоть мистецтва». Простіше кажучи, її  треба 
рятувати від руйнівного забуття, легітимуючи 
те, що не втрачено безповоротно — і пояснюючи 
все те, що підлягає поясненню. Таким є західний 
принцип призвичаєння мас до альтернативного 
мистецтва: на  власні очі бачив урок, присвяче-
ний творчості Рене Магрітта в  одному з  віден-
ських музеїв — для дітей 10–12 років. Оскіль-
ки не  лише Магрітт, але й  Пікассо з  Матіссом 
та  Клеє, Поллаком, Варголою, майже не  пред-
ставлені в наших музеях (у Пархомівці є Пікассо? 
— і його ж графіка в зібранні Градобанку?), роль 
просвітителя на  себе бере Книга — значущість 
якої не похитнув підступний віртуал.

«Візуальне мистецтво від авангардних зру-
шень…» саме і  є зразком такої книги. Навчи-
тельний первень її  — визначальний, головний. 
Навіть хронологічно мова бере початок (при-

наймні, в додатку до основного тексту, літописі 
художніх явищ на Україні та у світі) від заснуван-
ня Рисувальної школи Миколи Мурашка, що ста-
ла колискою, окрім інших митців, і для киянина 
Казимира Малевича (с. 154), а у фіналі вже йдеть-
ся про відкриття Алеї Малевича у цьому ж місті 
— 133 роки по тому (с. 178). Коло, кільце замкну-
лося — хоч є і про власне «Кільце» (с. 157). На сто-
рінках дослідження багато йдеться про художні 
об’єднання, творчі угруповання, видавничі про-
екти, навчальні інституції тощо. У  цьому сенсі 
«Візуальне мистецтво…» є подібним до класич-
них монографій Георгія Стерніна про «Художнє 
життя Росії» — упродовж кількох дореволюцій-
них десятиліть, з  тою різницею, що  російський 
автор уникав детального аналізу художніх тво-
рів, «ми» ж  собі не  можемо дозволити «таку 
розкіш». (Тема окремої розмовим, з  яких саме 
причин, бо їх  чимало). Прикметно, що  нашим 
автором виставлено іншу «дату кінця / початку», 
«розпаду  /  розквіту» — а  саме початок Першої 
світової війни, яка «ламаючи українські культур-
ні заклади й осередки, одночасно заклала умови 
нового культурного піднесення» (с. 24, 25). Зазви-
чай в історіях мистецтв радянської доби — дуже 
ретельних, академічно зважених — творчість 
західноукраїнських земель розглядалася в окре-
мому розділі, а то й спецпідрозділі, що нагадував 
інтелектуально-текстуальне гетто.

ОлеГ СИДОР-ГІБелИНДА

Вчасно, влучно, лаконічно
Книга Віктора Сидоренка «Візуальне мистецтво 

від авангардних зрушень до мистецьких спрямувань» (2008)
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Особливість же книжкового дискурсу Віктора 
Сидоренка — у відчутті нерозривності усіх укра-
їнських (дореволюційних, підрадянських, діа-
споральних, новочасних) явищ — за можливос-
ті, в перегуці з явищами світового рівня. (Звідси 
назва однієї з «наукових новел» книги: «Україн-
ське мистецтво у світі», с. 88). Наприклад, згадав-
ши пуантилістичний метод французьких митців 
1880-х, автор зауважує: «Така барвиста мозаїка 
кольорових крапок… в  українському мисте-
цтві виявилася більш як п’ятдесят років по тому 
у творчості буковинця Петра Мегика, який зго-
дом мешкав у Варшаві та США, видавав журнал 
“Нотатки з мистецтва”, очолював з 1952 р. ново-
засновану Студію мистецтв у Філадельфії» (с. 18). 
Себто, стрибок думки в часі майже карколомний, 
дистанцію у 66 років подолано між іншим… а в 
наступному абзаці повертаємося у  «ближчий 
нам» 1900-й  рік. Так само, після прізвищ Берг-
сона та Фрейда — у свою чергу покликаних, аби 
по-новому висвітлити творчість загалом відо-
мого нам, хоча б за ім’ям, Олександра Архипенка 
— натрапляємо на пізнавально-насичений абзац 
про Івана Кулеця (с. 32), який «не може похвали-
тися» подібною популярністю серед нашого інте-
лігентського загалу, про інший і казати не варто. 
Після аналізу творчої діяльності Михайла Бой-
чука, якого, хоч так, хоч як, та вдалося вже ввес-
ти до нашого «культурного обігу» — міні-пасаж 
про його учня, «художника імпресіоністичного 
спрямування» — з  акцентуацією на  виставці 
1947 р. у мюнхенській Пінакотеці, де «серед мис-
тецького розмаїття вирізнялася картина Миколи 
Неділка “Над Дніпром”, сповнена гарячістю над-
вечірнього повітря, переданого густими мазка-
ми колористичних переливів» (с.  41), тут стри-
бок у часі захопив «лише» біля двадцяти років. 
Метод нарації Віктора Сидоренка можна було би 
визначити як  хронологічно-асоціативний. Він 
вільно переходить від інституції до  персоналії, 
од виставки до окремого полотна, що було на ній 
представлене.

Особливої цінності його дослідженню нада-
ють емоційні мемуарні фрагменти, передусім, 

про його славетних земляків-харків’ян — можна 
хіба пошкодувати, що  їх тут так мало. Як  захо-
плюючий детектив читається історія похован-
ня Василя Єрмилова (с. 47, 48). Чи, вже без імен, 
«анекдотичний випадок», що  стався з  якимось 
роменським митцем, котрий без упину перепи-
сував власний твір «Приїзд Гамарника у Ромни», 
щоразу «змінюючи образ» (с. 71). Не кажучи вже 
про сповідь Бориса Косарєва, якою він звірився 
автору книги, на тему «як він уник ідеологічно-
го контролю» (с.  85). Слід зазначити шляхетну 
точність автора, який щоразу називає джерело 
своєї культурної інформації, за  інших обста-
вин аргументуючи анонімність. Так, у  першо-
му випадку посилання зроблено на  приватну 
розмову з  художником Є.  Соловйовим (с.  47). 
В  інших — читаємо: «я ще  пам’ятаю ту атмос-
феру, яка панувала в  місті наприкінці 1960-х 
— початку 1970-х» (с.  69), «якось нам, молодим 
студентам, професор кафедри живопису цілком 
серйозно розповідав…» (с. 74) і т. і. Наукова скру-
пульозність дається взнаки й  за інших обста-
вин: так, подаючи склад творчого об’єднання 
«Живописний заповідник», автор книги не забу-
ває додати до списку з усім відомих імен напів-
забутого у  нас С.  Семерніна, нині — емігранта 
в США (с. 130). З усіх джерел про це об’єднання 
опанованих мною (самому не  раз доводилося 
про нього писати, тож для мене подібний нюанс 
був відкриттям), це, на даний момент — єдине, 
де  згадується майстер, вилучення особи якого 
з історичного контексту виглядає тим невиправ-
данішим, що еміграція, на щастя, не є вже ганеб-
ним тавром в  біографії будь-якого художника. 
(Не призвела ж вона до забуття поряд згаданого 
Павла Керестея!) Дрібниця, скажете? Але історія 
мистецтва й складається з от таких дрібниць… 
цеглинок, сходинок, кавалочків, фрагментиків. 
Чого варта хоча б така деталь, яка красномовно 
характеризує процес «демократизації суспіль-
ства» за  часів перебудови: «Просто неба в  саду 
Шевченка на риштуваннях створили справжній 
павільйон, де кожен міг побачити картини різних 
напрямів і стилів та власноруч написати відгук 
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на величезній повітряній кулі» (с. 98). Маленька 
фраза, менша за абзац, вартує кількох сторінок!

Про вітчизняну образотворчість Віктор 
Сидоренко розповідає загалом стримано, часом 
сухувато, розважливо, неквапливо — попри 
вимушено обмежений обсяг самої розповіді. Сло-
вом, лаконічно та влучно, бо, як випадає слушна 
нагода, за словом у кишеню не лізе. Фраза спала-
хує феєрверком метафори: «У часи голодомору 
постаті на його (К. Малевича. — О. С.-Г.) полотнах 
зарухалися, але то  були передсмертні конвуль-
сії бігу поміж скривавленим мечем і  хрестом» 
(с. 45); залюбленість у цього автора, як пригадує-
мо, не випадкова: наш сучасник присвятив йому 
серію вуличних скульптур, звідси — геть позірну 
байдужість, вона тут не до речі! — Або ж суто опо-
відне речення висвітлюється мерехтінням при-
кметникового означення на  кшталт: «гоноровий 
і манірний Всеволод Максимович» (с. 55), «течія 
легкого гротеску» (с.  91, цього разу йдеться про 
Миколу Бутовича). Так і  у ширших, глобальні-
ших висновках — як про «духовний світ постійно 
нашорошеної… людини» (с. 58, тут — про людину 
радянської доби — О. С.-Г.)

Важко сперечатися з  твердженням автора 
про те, що «своєрідність українського актуаль-
ного мистецтва в  тому, що  воно все ще  лиша-
ється актом альтруїстичним» (с.  113). Як  про 
РЕП-ів ську «простоту, що  не є  творчим прин-
ципом, а  скоріше втратою професійного рів-
ня» (с.  139); події останнього часу тільки під-
тверджують сумний прогноз. Нарешті, з  тим, 
що «лишаються проблеми, пов’язані з невизна-
ченістю статусу актуального мистецтва в нашій 
державі…» (с. 110). Можна лише небезпідставно 
припускати, що на зменшення питомої ваги цієї 
воістину болючої, застарілої проблематичності 
впливатиме вихід у  світ хороших, насичених 
думкою, пізнавальних досліджень з мистецтва, 
одне з яких і пропонуємо вашій увазі.

На окрему згадку заслуговує науково-до по-
міжний апарат цієї, без сумніву, визначної, книги. 
Цього разу він сам по собі непересічний однією 
своєю «трирівневістю». Бачимо на  завершення 

основного тексту «Візуального мистецтва…»: 
список літератури з  288 позицій; як  було вже 
сказано вище, «Хронологію мистецьких подій», 
з  1875 по  липень 2008 року включно; нарешті, 
«Покажчик імен» на дев’яти сторінках, не кажу-
чи про багатющий наочно-візуальний ряд (на 
прикладі якого спостерігаємо інтригуючі ком-
поративістичні співставлення на кшталт світлин 
Сінді Шерман та Бориса Михайлова (с. 134, 135), 
чи, більш передбачувано, Архипенка з Матіссом 
(с.  30, 31), деякі з  ілюстрацій майже раритетні, 
як, наприклад, «Пристрасть» Станіслава Сичова 
(с. 75) — такі ж раритетні, як дві публікації з поль-
ського часопису «Формат», наведені у бібліогра-
фічному списку (с.  153). Якщо ви гадаєте, ніби 
це є усталеним стандартом для подібного штибу 
видань, то ви, на жаль, дуже і дуже помиляєте-
ся. Наприклад, у класичному і цікавому виданні 
Катрін Мілле «Сучасне мистецтво Франції» (рос. 
пер. — Мінськ, 1995), є в наявності лише «покаж-
чик…» — що, звісно, не применшує ролі цієї кни-
ги, але читачеві за таких умов од того не легше. 
А  скільки ж  є прекрасних видань, які цілком 
ігнорують будь-які «лоцманські принципи», 
перетворюючи акт читацького пізнання на сеанс 
садомазохізму в друкарському просторі…

Тут, навпаки, для читачів створені всі спри-
ятливі умови. Черга тепер за  ними. Читайте, 
дізнавайтесь, сперечайтесь. Ніхто не забороняє 
також робити нотатки на книжкових берегах.



362

Першою особливістю монографічного до -
слід  ження Оксани Чепелик [1] є  те, що  воно 
здійснене митцем-практиком, дослідником 
і критиком мистецтва в одній особі. Сам по собі 
цей факт уособлює ситуацію, яка своєрідно 
відображає єдність феноменології художньо-
го втілення та  теоретичної самосвідомості 
сучасного мистецтва, що  являє собою певний 
самостійний інтерес в  аспекті практичного 
та теоретичного обґрунтування його (сучасно-
го мистецтва) суб’єктивних та соціокультурних 
прагнень, а також художніх засобів. 

Збіг суб’єктивного випадку та  об’єк тив-
ної необхідності у  даному разі опредметнен-
ні через особливу форму свободи, яка втілена 
у  монографії О.  Чепелик не  лише через вільне 
володіння матеріалом, а  і через вдале засто-
сування принципу дослідження та  способу 
викладу. Незважаючи на  поліструктурність 
та  багатошаровість проблемного простору 
розвідки, таке застосування утримує єдність 
та  цілісність основного вектора теоретичних 
рефлексій авторки, і  цим допомагає читачеві 
не  загубитися у  величезному обсязі матеріалу 
і не розгубитися у семантичних значеннях, які 
виступають стрижневою пізнавальною лінією 
змісту. У свою чергу, це дозволяє авторці бути 
доступною широкому загалу читачів без потре-
би профанованої популяризації змісту, що, без-

перечно, є  ознакою втілення логіки предмета-
дослідження у логіці понять та доведення її до 
логіки мислення. У цьому аспекті цілком зако-
номірно, що дослідниця окреслює спектр про-
блем сучасної художньої освіти, які потребують 
нагального вирішення [2]. 

Зауважу, що досягти такого ефекту з де кіль-
кох причин, основні з яких є наступні: по-перше, 
парадоксом сучасного мистецтва виступає те, 
що воно є емпіричним навіть тоді, коли вважає 
себе абстрактним (оскільки абстрактне мисте-
цтво зводиться до  емпіризму опредметнення 
уявлення суб’єктивності митця, яке зумовлю-
ється гіпертрофією «предметності» власної 
семіотичності), і абстрактним навіть тоді, коли 
є емпіричним (у даному разі об’єктивні зв’язки 
«субстанції» твору розірвані і  свавільно вста-
новлюються у  штучному «конструкті» того 
ж  суб’єктивного уявлення); по-друге, виведен-
ня, узагальнення та  пізнавальне розречевлен-
ня семантики сучасного мистецтва потребує 
подвійної абстракції та опосередкування зміс-
тів і, відповідно, зняття подвійної абстракції 
та опосередкування таких змістів у пізнаваль-
ному процесі суспільства та  окремого індиві-
ду. Адже, як слушно доводить авторка, сучасне 
мистецтво не є простором естетики, що потре-
бує ще  осмислення у  контексті його статусу 
та  внутрішніх трансформацій, внаслідок яких 
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його віртуальні кульбіти переміщують сучасне 
мистецтво у зону необхідності переосмислення 
його статусу і  абсолютно не  віртуальної адек-
ватності самоідентифікацій.

Немає необхідності перераховувати спектр 
проаналізованого О. Чепелик матеріалу, який, 
поза сумнівом, надасть читачеві змогу не лише 
суттєво розширити свої знання, а й  само-
му навчитися розшифровувати зміст творів 
і  — нерідко — витворів сучасного мистецтва. 
Враховуючи широкий спектр проблем, які уна-
очнені О.  Чепелик, або підказують себе на  їх 
фоні, необхідно зупинитися на  декількох, які 
представляються найважливішими. Ці про-
блеми стосуються саме граничних меж існу-
вання сучасної людини, соціуму та історії, які 
пересуваються у простір сучасного мистецтва 
та трансформуються на його власні межі. Спе-
цифіка останніх полягає у  тому, що  їх супер-
ечності не  розв’язуються ані в  об’єктивній, 
ані в  художній реальності, а  тому граничне 
існування як  існування в  межі трансформу-
ється на  особливу форму обмеженого існу-
вання, яке, будучи безпідставним, провокує 
ситуацію безпідставної свідомості і  безпід-
ставності форм суспільної свідомості у цілому, 
мистецтва зокрема [3]. У  випадку сучасного 
мистецтва така безпідставність намагається 
компенсувати безпосередньою «підставою» 
суб’єктивності самого митця, що  надає йому 
можливість звільнитися від необхідності роз-
виваючого принципу естетичного як  часо-
простору суспільного розвитку.

Отже, визначальною новизною досліджен-
ня О. Чепелик є те, що воно не лише відобра-
жає ситуацію «згортання» видів мистецтва, 
але й є спробою розкрити сучасні форми тако-
го згортання і  усвідомити його атрибутивні 
модальності. Враховуючи складність утри-
мання у єдності багатовекторності означеного 
процесу, як  і обумовлену ним складність лек-
сичного та  понятійного розкриття, необхідно 
зазначити іманентність «мови тексту» стриж-
невій «лінії» його розгортання від проблема-

тики першого до  проблематики останнього 
розділу. Таким чином, матеріал не  закупоре-
ний у  штучно поєднанні «структурні блоки», 
а  представлений у  органічній цілісності схо-
дження та  одночасного поглиблення у  логіч-
ні підстави та  змістовні суперечності відо-
бражених мистецьких явищ. У  цьому аспекті 
не  можна не  відмітити і  багатий ілюстратив-
ний матеріал, який додається до кожного роз-
ділу, доцільність якого виправдана особливо 
у  випадку дослідження феноменів сучасного 
мистецтва.

Іншою перевагою монографії є спрямуван-
ня авторки на  розкриття особливостей вза-
ємообумовлення та  взаємокомпенсації стану 
сучасної суспільної свідомості та  сучасного 
мистецтва як  ефекту соціалізації мистецтва. 
Інша справа, що  означені взаємообумовлен-
ня та взаємокомпенсація постають сутнісним 
взаємоперекресленням і, одночасно, ілюзій-
ним «взаємокорегуванням», адже у  цьому 
зустрічному русі жодні з  цих сторін не  усві-
домлює природу означених вище суспільних 
і  історичних меж, у  які вони свідомо і  несві-
домо замкнені. У  такому разі, використання 
новітніх технологій, за допомогою яких люди-
на бачить себе зверху-вниз, створює ілюзію 
самоспостереження — який сенс у  такому 
«погляді» на себе? Утворення цього штучного 
простору самоспостереження екстрагує люди-
ну з часу, а не укорінює в ньому. Разом з тим, 
фіксація цієї ситуації спроможна і  повинна 
спровокувати усвідомлення семантичного 
«звуження» історичної самосвідомості люди-
ни, яка обмежується відображенням у  моні-
торах, які, розташовані з  метою створити 
об’ємний простір, залишаються все ж  таки 
«пласким дзеркалом».

Третя перевага, яку хочеться відмітити (але 
яка не  є останньою у  монографії О.  Чепелик) 
стосується фіксацією особливостей трансфузії 
та  особливого симбіозу суперечностей форм 
«постмодерністської» реальності та  їх відо-
браження і відтворення у сучасних художньо-
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освітніх та архітектурних практиках. Авторка 
відмічає феномен «суперечності у суперечнос-
ті», який, стосовно предмета дослідження, про-
являє себе як  єдність внутрішніх та  зовніш-
ніх суперечностей, які утворюють віртуальну 
єдність фрагментованої реальності та  спосо-
бу її  відтворення. Незважаючи на  відсутність 
у  сучасному мистецтвознавстві методологіч-
них розвідок цього спрямування (а саме при-
роди суперечностей та трансформації їх форм 
у  сучасному художньому процесі), за  допо-
могою аналізу та  узагальнення широкого 
кола вдало підібраних арт-фактів дослідниця 
окреслює багато аспектів віртуального і реаль-
ного поєднання внутрішніх і зовнішніх супер-
ечностей. Інша справа, що, не  рефлексуючи 
субстанційні підстави, і навіть соціальні пере-
думови самого себе, сучасне мистецтво та мис-
тецтвознавство не  рефлексують, і  феномен 
розірваності такої основи — у власних творах. 
А саме така рефлексія необхідна для подолан-
ня ситуації загубленої семантики та розвитку 
самосвідомості естетичного. 

Незважаючи на відсутність такого типу реф-
лексій у сучасному мистецтвознавстві, авторка 
визначає його «кінцевий» результат як  сучас-
ної форми штучного симбіозу внутрішніх 
та  зовнішніх суперечностей у  спільну основу, 
яка все ж таки не може бути для них спільною. 
Отже, неприродний дуалізм матеріально-
практичної та  ідеально-теоретичної проти-
лежностей єдиної сутності людини, що  видає 
себе за  єдність їх  відчуженого відношення, 
не  має спільної субстанційної основи і, вод-
ночас, виступає не  лише позірною, а й реаль-
ною. Врешті-решт, цей дуалізм конституював-
ся у  вигляді остаточної поляризації названих 
філософією «сутнісних сил людини» на дві вза-
ємовиключаючі та вазємообумовлюючі форми 
їх розпаду: «У світі панують два начала: шизо-
їдне начало творчого становлення та  параної-
дальне начало задушливого порядку. Для опису 
ситуації постмодерну Делез і Гватарі запропо-
нували модель «ризоми» — безмежної хаотич-

ної мережі неявних і не ексклюзивних зв’язків 
неієрархічної системи, що  перебуває у  постій-
ному становленні» (с. 122). Разом з  тим, при-
йняття в якості теоретичної засади вирішення 
означеної проблеми позицію постмодерністів, 
які «переконалися у  марноті модерністських 
спроб поліпшити світ, втратили ідеологічні 
ілюзії, вважаючи, що людина позбавлена змоги 
не лише змінити світ, а й осягнути, системати-
зувати його. Прогрес визнається лише ілюзі-
єю, з’являється відчуття вичерпності історії, 
естетики, мистецтва. Будь-яка подоба порядку 
потребує термінової деконструкції — вивіль-
нення змістів, шляхом інверсії базових ідеоло-
гічних понять, якими просякнута вся культура, 
згідно з  ідеями основного теоретика декон-
структивізму Дерріда» (с. 123), тобто прийнят-
тя за логічну основу вирішення такої проблеми 
логічну підставу некласичної філософії (а саме 
вона є  підставою постмодерністів) не  дасть 
ніякої можливості для подолання означеного 
вище дуалізму. Більше того, саме епоха постмо-
дерністської історії, разом з  ідеальними іпос-
тасями постмодернізму довели цю крайність 
до завершеної нестерпності. Тому в соціально-
му вимірі і  соціальній перспективі прийняття 
логічних засад некласичної філософії є не тіль-
ки хибною, а й  являє глухий кут для гуманіс-
тичних завдань дослідницьких робіт, які усіма 
їх авторами оголошуються у передмовах своїх 
досліджень.

Будь-яке завершене є  незавершеним саме 
своєю завершеністю, адже вона (завершеність) 
визначає певну межу, яка вимагає подолання — 
переходу в  іншу основу. Часто означення такої 
межі завершеністю дослідження переводиться 
у значення його недоліків. Насправді, воно уна-
очнює таку завершеність тексту, критерієм яко-
го виступає не лише обумовленість подальшого 
розвитку його предметної області, а, у  даному 
випадку, зміну рефлексії цієї предметної облас-
ті у  просторі трансформованої об’єктивності 
взагалі, включаючи і трансформованість сучас-
ного мистецтва. 
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До  теоретичних і  практичних проблем 
мистецтва, на  які виходить ідейний арсе-
нал монографії, відносяться фундаменталь-
ні суперечності згортання видів мистецтва 
у  його загальному сучасному стані, і  з при-
родою яких воно не  дає собі раду у  своїй 
теоретичній самосвідомості. Сучасне мисте-
цтво виходить за  межі класичних форм, але 
не виходить за межі регресивного і депресив-
ного емпіризму — у ньому не присутня творча 
інтенція майбутнього, а  лише песимізм про-
гнозів та  передчуття абсолютної катастро-
фи, існуючої не  лише у  системі поєднаних 
комп’ютерів, а, передусім, у  системі харак-
теру суспільних відносин. Як  стверджує 
дослідниця, простори інсталяції функціо-
нують метаморфічно, як  маніфестація соці-
ального феномену. Але, додамо, вони функ-
ціонують водночас і  як результат «творчої 
уяви» у її сучасній знаковості — такої форми 
«творчого» свавілля, яка виступає і  причи-
ною, і  наслідком позбавлення становлення 
та  опосередкування ідеальним у  розумінні 
конструктивної загальнозначущості його 
ідейного простору (деструктивність такого 
виступає «наявним буттям» ніщойності від-
сутності становлення, що  обумовлює його 
ре-інверсію, яка у  свою чергу, не  є повернен-
ням в  основу естетичного, а  віддаленням 
від нього і  одночасною руйнацією). Феномен 
переміщення негативності небуття на  місце 
сутнісного позитивного буття, коли у  певно-
му об’єкті виникає особлива форма хибного 
поєднання знецінених та  збіднених ідеаль-
ності і чуттєвості, що не пройшов становлен-
ня, названий К.  Розенкранцем «das rohas», 
і  тлумачиться теорією потворного як  одне 
з явищ «ординарного» як ступеня деформації. 
Авторка фіксує цю ситуацію у  багатьох при-
кладах, у тому числі у наступному твердженні: 
«Сприймаючи тотальний нагляд як метафору, 
робота запрошує нас заново переосмисли-
ти терор медіа, що  живить культуру страху. 
Тимчасова інтервенція художників у  простір 

заводу ставить під запитання вкорінену ідею 
«камери спостереження», як  гарантії безпе-
ки та  показника реальності. Проект виявляє 
механізми, які стають платформою декон-
струкціі звичайних зв’язків, неконтрольова-
ної поведінки та дезавуюють феномен сприй-
няття візії терору». Але, як  на мій погляд, 
соціальна спрямованість мистецтва у такому 
разі «лікує» своєрідним естетичним звикан-
ням до  існуючого стану речей і  цим забезпе-
чує скасування реального протесту через його 
чуттєву віртуалізацію. 

Інша проблема, на необхідність осмислен-
ня якої наводить дослідження О.  Чепелик, 
відноситься до  дійсного статусу та  фунда-
ментальних завдань сучасного мистецтва. 
Передусім, потребує осмислення феномен 
мультимедійної утопії, який, як на мій погляд, 
є  формою утвердження соціальної поразки 
базових ідей (у тому разі, коли вони «мають 
місце бути») сучасного мистецтва. У  точнос-
ті філологічного перекладу терміна «утопія» 
закралася і  дотепер зберігається одна прин-
ципова неточність — в  історії філософії епо-
хи Відродження термін «утопія» вживається 
у  значенні міста, якого немає не  в розумінні 
його неможливості, а в розумінні міста, якого 
немає, але яке повинно бути у розумінні його 
належності. Цією належністю, яка продуку-
ється об’єктивними закономірностями роз-
витку, «утопія» не є запереченням існування 
чогось, чи необхідністю його штучного моде-
лювання у  віртуальному часопросторі (як 
тлумачиться у сучасному мистецтві), а модел-
лю майбутнього, що  потребує реалізації [4]. 
Звідси засади наукової футурології. Віртуаль-
на сучасність — це  «у-топос» як  місце, якого 
немає, але є — це матеріальна процесійність 
небуття, яка, за  допомогою найновітніших 
технологій, намагається конституюватися 
у  статичну форму («О, как безумный лоск 
небытию идет», Бодлер) [5]. Ця трансгресія 
простору у наявність часу небуття (а не небут-
тя часу і не буття часу) відправляє мешканця 
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міста-Земля не просто у заслання вщент зни-
щеної семантики життя, а у її негативні реаль-
ності, які перетворюються на «другий», часто 
— визначальний часопростір буття. Порожне-
чі тут є реальними — реальне стає реальним 
лише через опосередкування себе нереаль-
ністю. Авторка частково фіксує цей момент 
жахливої підміни у  наступному міркуван-
ні: «На  запрошенні та  обкладинці каталогу 
Празької бієнале — фрагмент роботи фран-
цуза Жан-П’єра Хазема «Мона Ліза жива». 
Не можна певно сказати, чи то для художника 
риси Джоконди занадто досконалі, щоб бути 
явленими, і  він вкриває її  обличчя маскою 
з  її лицем, а може в його Джоконди арабське 
обличчя, чи це  в масці Мони Лізи модель, 
що  тільки прикидається живою істотою… 
Результат стирає різницю між людським 
і штучним, де невизначена різниця між реаль-
ністю та  клоном, між істиною та  неправдою. 
У цій роботі ми конфронтуємо з реальністю». 
Отже, означена вище підміна — це  не пара-
лельні світи, які також існують, породжуючи 
культурну шизоїдність історичної свідомості. 

Це  паралелі, які перетинаються у  відчут-
ті втрати субстанціальності і  мертвої звички 
до такої втрати, що стає діагностикою почуття 
«аби бути». Таким чином, архітектурна коре-
ляція різних культурних форм з досить відре-
дукованим змістом є, насправді, корегуванням 
фундаментальної культурної самоідентифіка-
ції сучасної людини, яка, обмежуючись певни-
ми етнічними формами і заспокоївшись ними, 
не  поглиблюється до  основи культури почут-
тів як олюднене відношення, яке, у свою чергу, 
унеможливлюється ідеологією та  політичною 
економією сучасної глобалізації, як  і із  ство-
ренням гуманного суспільства. Периферії тут 
стають центром у  тому розумінні, що  центр 
не тільки не став всюдисущим, а й розчинив-
ся, не  витримавши власного розповсюдження 
і впавши у трансформацію логіки такого розпо-
всюдження на особливий ірраціоналізм семан-
тичної дифузії. Куратори ставлять запитання: 

«Чи має ще сенс наполягати на територіальній 
чи локальній приналежності, коли найбільш 
значний досвід займає векторну позицію між 
«усередині» і «зовні»?» [С. 305]. Але периферія 
— поняття логічне, а  не географічне. Транс-
формація її  на центр констатує лише розпад 
Логосу у  його сучасній історичній деформа-
ції, яка супроводжується трансформованою 
естетикою недіалектичного самозаперечення 
субстанції форм чуттєвості, оберненість якої 
у  трансценденцію несубстанційного, а  тому 
штучного змісту художньої рефлексії та прак-
тики, коли рефлексія не має ніякого втілення, 
окрім «замкненої практики» «конструкта». 
І хоча йдеться про наслідки позірного пересу-
вання периферійних (по місту, що  вони посі-
дають у  просторі світової історії), ситуація 
віддзеркалює не лише стагнацію, а й унемож-
ливлення «повернення ідеального у матеріаль-
не» на таких засадах. На цьому шляху мисте-
цтво прирікається самою історією вирішити 
питання своїх майбутніх перспектив. 

Багатоаспектний синкретизм теми дослі-
дження Оксани Чепелик обумовив насиченість 
тексту, а рівень постановки і спосіб досліджен-
ня — категоріальність та стислість його лекси-
ки. Разом з тим, цей складний текст є цілком 
доступним уважному читачеві, на якого чекає 
вдале «вкладення» такого капіталу, як  час 
власного розвитку.
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в  силі, але постмодерний спосіб буття демонструє, що  небуття можна відчувати, 
а  сучасне мистецтво може його представити. Тому, проблема перетворення 
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Ідеться про місто майбутнього у  художній трансляції і  інсталяції наукової 
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історії.
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