
Академія мистецтв України Інститут проблем сучасного мистецтва

Науковий збірник. Випуск VI

2009
К И Ї В

Сучасне мистецтво



УДК 7.072.2:7.036

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
В. Д. Сидоренко, акад. АМУ, нар. художник України, канд. мист., проф. (голова редколегії)
О. О. Авраменко, канд. мист.
І. Д. Безгін, акад. АМУ, засл. діяч науки і техніки України, д-р мист., проф.
О. В. Босенко, канд. філос. наук
О. М. Голубець, д-р мист., проф.
Г. І. Веселовська, д-р мист., проф.
М. О. Гринишина, канд. мист.
І. Б. Зубавіна, канд. мист., доц.
А. М. Карнак, канд. мист.
О. Ю. Клековкін, засл. діяч мист-в України, д-р мист., проф.
М. О. Криволапов, акад. АМУ, засл. діяч мист-в України, канд. мист., проф.
М. О. Протас, канд. мист.
А. О. Пучков, акад. УАА, канд. архіт., ст. наук. співроб., доц. (заст. голови редколегії)
О. О. Роготченко, засл. діяч мист-в України, канд. мист.
В. В. Рубан, чл.-кор. АМУ, засл. діяч мист-в України, д-р мист., ст. наук. співроб.
О. В. Сіткарьова, канд. архіт. (відп. секретар)
М. Є. Станкевич, чл.-кор. АМУ, д-р мист., проф.
О. А. Тарасенко, д-р мист., проф.
О. В. Чепелик, канд. архіт.

Друкується за рішенням Вченої ради Інституту проблем сучасного мистецтва АМУ
від 17 грудня 2009 р., прот. № 6

Сучасне мистецво: Наук. зб. / Ін-т проблем сучас. мист-ва Акад. мист-в України; 
Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), О. О. Авраменко, І. Д. Безгін та ін. — К.: Фенікс, 2009. — Вип. VI. — 400 с.: іл.

Збірник-щорічник «Сучасне мистецтво»,  заснований  Інститутом проблем сучасного мистецтва Академії мис-
тецтв України, має за мету широке висвітлення багатоманітних явищ сьогодення крізь призму мистецтвознав-
ства і культурології, а також виокремлення, класифікацію, виявлення засад теоретичної постановки й магістралі 
пошуку шляхів практичного розв’язання складних і неоднозначних проблем мистецтва. Це є тим паче важливим 
у бурхливий період радикальної зміни як культурної, так і мистецької парадигм з огляду на становлення нових 
розумових форм у ставленні до сучасного мистецтва як своєрідного культурного явища.
Видання розраховане на знавців і практиків мистецтва, а також на широкий загал його шанувальників.

На першій сторінці обкладинки: Арсен Савадов. «Венера». 2005

© Автори статей, текст, фото, 2009

© ІПСМ АМУ, 2009



3

Зміст

Олег СИДОР–ГІБЕЛИНДА 
Звоторній бік арту .......................................................................................................................................................7

Олеся АВРАМЕНКО 
Художні світи для Венеції, або ВБ-53 ..................................................................................................................11 

Оксана ЧЕПЕЛИК
53-я Венеційська Бієнале: особливий погляд ..................................................................................................26 

Гліб ВИШЕСЛАВСЬКИЙ
Відео-арт .......................................................................................................................................................................53 

Наталія БУЛАВІНА
Фактор покоління в сучасному мистецькому процесі України .................................................................71

Алексей РОГОТЧЕНКО
«Стена»: Выставка Виталия Васильева и Евгения Матвеева ......................................................................76

Мифологическое мышление художников миллениума ...............................................................................79

Марина ЮР
Абстрактний живопис України: світові тенденції та національні традиції .........................................90 

Олена ГОЛУБ
Релятивізм як методологія сучасного мистецтва ....................................................................................... 104

Александр КЛИМЕНКО
Метафизика, декаданс и ирония в современном украинском искусстве ............................................110 

Марина ПРОТАС
Модернизация бытия искусства как апория метафизики культуры 
и свободы «воли к безмерному» ........................................................................................................................ 135

Андрій ТАРАСЕНКОАндрей ТАРАСЕНКО



4

Марина ГРИНИШИНА
Чехов — ХХІ: Театрознавчі нотатки до ювілею ............................................................................................ 154 

Ганна ВЕСЕЛОВСЬКА
На терезах епохи. Конструктивізм як ідеологія життя і мистецький прийом 
у театральній практиці України 1920-х рр. .....................................................................................................165 

Андрій КАРНАК
Періодична система мистецтв Б. Галєєва: витоки та перспективи ........................................................179 

Галина СКЛЯРЕНКО
«Нова хвиля» і українське мистецтво кінця ХХ століття ..........................................................................188 

Андрей МЕТЛЁВ
Контр-контемпоральность, или Сопротивление времени .......................................................................197 

Лариса САВИЦКАЯ
Монологизм яка форма бытия украинского искусствоведения ............................................................ 209

Марина КОНДРАТЬЄВА
Основи кіномонтажу як одного із головних засобів кінорежисури ......................................................215

Богдана ПІНЧЕВСЬКА
Легітимність присутності біблійних мотивів у сучасному мистецтві: 
творчість Олександра Ройтбурда 2008–2010 років ......................................................................................219

Андрей ПУЧКОВ
Небоскрёб как расшевеление окоченевшей традиции .............................................................................. 233

Юрій ЩЕРБАК
Ламії. Образи-візії Миколи Нєдзєльського .................................................................................................. 239 

Марина ПРОТАС
Пластичні парадигми духовних сходжень Ю. Миська .............................................................................. 245 

Ольга КОНОВАЛОВА
Хил-арт (Hill-Art) «Фиктивной Галереи Экспедиция» (FGE) как уникальный синтез
трансценденций художественного мышления и киевского ландшафта ..............................................261

Олена КАШУБА-ВОЛЬВАЧ
Неочікуване мистецтво: історія виставки «Ланка» ................................................................................... 266 

Глеб ВЫШЕСЛАВСКИЙ
Наследник традиции классического авангарда: Михаил Феоктистов ............................................... 286 



5

Олена ТИТАР
Мистецтво і культурна ідентичність: візуальні стратегії модерну та постмодерну ....................... 293

Оксана ПУШОНКОВА 
Актуальні проблеми досліджень візуальної антропології ....................................................................... 300

Богдана ПІНЧЕВСЬКА
Польща, Ізраїль, Україна: прогулянки виставками .................................................................................... 306 

Марина КОНДРАТЬЄВА
«Не вірю» .....................................................................................................................................................................319 

Марина ПРОТАС
«Парадокс лжеца» в пространстве критики: Трансформация или эвтаназия? ................................ 323

Валентина МИТИНА, Евгений АНДРУХОВ
Павел Верисаг об искусстве как эмоционально-духовном познании мира ....................................... 339

Олена УЩАПКІВСЬКА
Творчість Є. Петриченко: до проблеми визначення основних параметрів 
стилю композитора ................................................................................................................................................ 349

Наталія КОНДЕЛЬ-ПЕРМІНОВА
Трансценденції у сучасній архітектурі України ........................................................................................... 356

Іванна ПАВЕЛЬЧУК
Витоки абстрактної творчості Карла Звіринського .................................................................................... 366

Наталія МУСІЄНКО
Національна ідея у дискурсі масової культури .............................................................................................371

Людмила ГОРБАТЕНКО
Світлотональність як засіб виразності художнього твору стилю тенебрізм ..................................... 377

Вікторія МИРОНЕНКО
Проблеми аналізу творів фотографії в контексті фотомистецтва Києва та Львова 
кінця 1980-х — початку 1990-х............................................................................................................................381

Ліліана ВЕЖБОВСЬКА
Ґрааль із Жолдакової чаші, викопаної із нетрів підсвідомого, 
або Авангардні трансфузії у мистецтві майбутнього ................................................................................ 387

Наталя ЄРМАКОВА
Рефлексії російського театру в мистецькому досвіді Леся Курбаса ...................................................... 395



6

ВІктор СидореНко

Вступ

Шостий збірник «Сучасне мистецтво» 
продовжує серію фундаментальних наукових 
розвідок з  актуальних проблем образотвор-
чого мистецтва, кіно, театру, музики, архі-
тектури, естетики, що  їх послідовно здій-
снює Інститут проблем сучасного мистецтва 
Національної академії мистецтв України. 

Представляючи увазі читачів дане видання, 
вважаємо за необхідне зробити декілька заува-
жень щодо його змісту і структури. У порівнян-
ні із попередніми випусками, тут до певної міри 
змінилося й  ще більш розширилося коло авто-
рів і тематики студій, що, відповідно, суттєво 
збільшило і адресну аудиторію книжки. 

У  шостому випуску нашого щорічника так 
само збережено структуру попередніх випусків, 
однак до вже традиційного тематичного напо-
внення додано статті, що  торкаються акту-
альних питань функціонування інституцій 
художньої критики й естетики. Вже зазвичай 
достатньо розгорнуто репрезентовано праці, 
присвячені сучасній візуальній творчості, які 
концентруються навколо малодослідженого 
на  сьогодні кластеру проблем: аналіз і  теоре-
тичне осмислення масиву сучасних мистецьких 
творів, явищ, інтерпретації подій, загальної 
культурно-мистецької симптоматики часу. 

Різноманітність підходів до  окремих фак-
тів творчості і  звернення до  широкого спек-

тру дослідження вирізняє статті, в  яких 
препаровано теоретичні проблеми та  прак-
тичний досвід творення у вимірі театру. 

Заслуговує на  увагу блок праць із  фаховим 
поглядом на обставини буття і функціонуван-
ня сучасного кінематографу. Симптоматика 
поточного кінопроцесу досліджується на  при-
кладі специфіки складових кіномонтажу. 

Окрім того, у збірнику присутні матеріали, 
присвячені питанням музичного мистецтва, 
артикулюються наріжні питання естети-
ки, чи не  вперше у  випусках «Сучасного мис-
тецтва» накреслюються провідні тенденції 
сучасної архітектурної практики.

Широкий діапазон матеріалів, введен-
ня в  обіг нових імен, синхронне теоретичне 
осмислення подій і явищ наявного мистецького 
процесу, власне, того, що  відбувається «тут 
і зараз», різноманітність дослідницьких підхо-
дів і позицій (в тому числі мистецтвознавчої 
футурології) правомірно вирізняє цю книжку.

Сподіваємося, що презентовані фахові роз-
відки стануть у  нагоді мистецтвознавцям, 
культурологам, представникам інших сфер 
гуманітарного знання.

Академік Віктор СИДОРЕНКО
директор Інституту проблем 
сучасного мистецтва НАМ України
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 Моя розповідь (доповідь, роздум?) про кри-
тику.  Художню  критику,  яку  ніхто  не  любить. 
Художники  передусім  —  навіть  коли  критика 
до  них  прихильна  вельми.  А  коли  мовчать  — 
ображаються. Та варто кинутися їм «на допомо-
гу», наслідком своєї «доброти» стає, в кращому 
випадку, зневажлива поблажливість. (Винятків 
не рахую, на те вони й винятки). Мовляв, стара-
єшся, тобі воно й більше треба…

 Звісно, можна було би, як щитом, прикритися 
афористичною фразою з Гройса на взір: «художня 
критика  давно  вже  перетворилася  на  самостій-
не мистецтво, яке, оперуючи мовними засобами, 
так само свавільно обходиться з образотворчими 
матеріалами, які є в її вжитку, як це здавна при-
йнято в мистецтві кіно чи дизайну» [1]. Десь пере-
творилася, а в нас поки що ні. На жаль!

  А  вихід  з  тупикової  ситуації  міг  би  бути 
у  кардинальній  відмові  од  месіанства  —  якого 
власне  мистецтво  вже  позбулося.  (Ілюзія!  — 
та не збиватемося з теми). Сам наш мовний дис-
курс,  густо  насичений  поетичними  тропами, 
провокує піднесений тон оповіді, який нагадує 
просторікування гуру. Що не гуру, зрозуміло, бо 
немає необхідної на те легітимації… якій пере-
шкоджають художники, найбільш, здавалося б, 
зацікавлені у критиках.

 Усі проблеми зникнуть, коли ми розгляда-
тимемо критику не як рупор істини, а як «пара-

лельну реальність», в якій діють закони, далекі 
від  мистецьких  —  через  те  вона  і  не  є  «само-
стійним мистецтвом». Але й до науки поки що 
не дотягує. Існування раз назавжди — принай-
мні  на  досить  тривалий  термін  —  критеріїв 
оцінки артефакту робить з неї бастарда «чисто-
го знання». Останньому, втім, нема чого дерти 
носа:  вже  сьогодні  твори  Дарвіна  читаються 
як  алхімічні  опуси.  Рівень  наукової  автентич-
ності приблизно однаковий…

  Між  тим,  ніщо  не  читається  з  таким  захо-
пленням, як газетно-журнальні рецензії минулих 
літ.  Ієрогліфи  міцно  забутих  прізвищ  колишніх 
корифеїв,  химерні  назви  колись  прославлених 
полотен, не завжди висвітлені в примітках, натя-
ки на відсутнє, підморгування в бік неіснуючо-
го,  спирання  на  зникле,  втонуле  в  летейських 
водах. Зазвичай — гумор нетутешнього ґатунку; 
візерунки  екзотичних,  як  на  сьогодні,  уперед-
жень; вільне цитування латиною, не кажучи про 
німецько-французький. Краса!

  Вчора,  позавчора  —  вишкрібки  пресового 
процесу.  Сьогодні  —  об’єкт  естетичного  зами-
лування,  водночас  —  щирий  зріз  епохи  (хтось 
навіть казав, у 18-му столітті: «десята муза» [2]). 
Документ  і  артефакт  в  одному  лиці.  Незнання 
культурного контексту — який ще тільки треба 
відновлювати, спираючись на такий строкатий 
матеріал  —  звільняє  останній  від  небажаних 

олег Сидор-гІбелиНдА

Зворотній бік арту
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2009, випуск шостийСУЧАСНе МиСтеЦтВо

порівнянь з живою дійсністю. Будь-яка стаття її 
переважає хоча б за умов власної довговічності. 
Ось так, Древо життя всохло, дійсність зникла, 
а її ж нікчемний відрузк «пишно зеленіє».

  Та  біда  в  тім,  що  подібні  відрузки  у  нас 
поки  що  не  навчилися  збирати,  змітати  доку-
пи.  На  тлі  хронічного  не-видання  визнаних 
класиків  вітчизняної  літератури  —  класикам 
художньої критики та мистецтвознавства жалі-
тися на долю не варт. Усе таки їхнє призначен-
ня  доволі  специфічне,  а  ринок  збуту  —  порів-
няно  вузький.  В  школі  історію  мистецтв  поки 
не вивчають, а як вивчатимуть — то не за цими 
ретро-артлітчудасіями…  З  нашого  клану-цеху 
— чи багато такі читає щоденно? Маю сумнів.

  Та  самі  ж  від  того  втрачають…  Адже  — 
крім  перерахованих  функцій  «заднім  числом» 
—  художня  критика  могла  би  розглядатися  і  як 
спідній  бік  власне  арту,  який  вона  ніби  описує. 
Пафосність картини вона доводить до абсолюту 
— і до абсурду, не компенсуючи його, утім, «побіч-
ним продуктом» задоволення. Проговорює сенси, 
що про них митець у кращому разі здогадувався. 
Виводить на чисту воду і о-тілеснює, о-прозорює 
натяки, ледь очевидні автору. Звісно, така відвер-
тість не може їй, критиці, не вилізти боком.

  (Це  як  килим,  тільки  повернутий  до  сті-
ни  лицьовою  стороною.  Його  тил,  сповнений 
туманностей і недомовок, і бачить глядач у фор-
мі артефактів, а, бажаючи взнати «правду, гірку 
правду»  —  часто-густо  вона  не  набирає  есте-
тично  довершених  обрисів,  адже  туманності 
завжди  мають  перевагу  над  відвертостями  — 
відгортає край… килима. Лише традицією екс-
понування  можемо  пояснити  незвичну  «пере-
кинутість» метафори.

  Далі  її  розвивати  немає  сенсу:  візерунок 
ниток тканини й утка диктує зображення кили-
ма, у нашому ж випадку стверджувати подібне 
було  би  абсурдом.  Картина  зазвичай  виникає 
сама по собі. Спроби її програмування неодно-
разові, та зовсім не показові для історії мисте-
цтва. Напучення П’єтро Аретіно, яким він обда-
рував Мікеланджело Буонаротті під час роботи 

останнього  над  «Страшним  судом»,  закінчи-
лося  для  першого  заледве  не  ганьбою…  хоча, 
наприклад, з Тіціаном «це проходило».)

  Але  критик  працює  не  тільки  і  не  стіль-
ки з картиною — з тою самою реальністю, над 
якою  працює  і  яку  опрацьовує  і  художник. 
У ситуації, коли реальність щезає, полишивши 
по  собі  суперечливі  спогади,  значущість  обох 
джерел  важко  переоцінити.  Тільки  художник 
перебуває  у  привілевійованішому  становищі, 
підтвердженому  миттєвою  візуальною  дохід-
ливістю  твору  (а  статтю  ще  треба  прочитати, 
вдуматися…) та високими гонорарами, які теж 
підносять його над своїм — часто непроханим 
—  інтерпретатором.  Зате  критик  має  спра-
ву  з  реальністю  2-го  ступеня,  його  рефлексії  є 
більш зваженими та витонченими.

  Дилема  ця  була  та  лишатиметься  довіку. 
Порівнювати між собою картину і відгук… краще 
не  варто.  Для  останнього  таке  порівняння  буде 
просто  вбивчим.  Скажемо  так:  одне  без  іншого 
існувати не може. Хоча ілюзія такого існує: музей 
без  експлікацій  —  чи  з  експлікаціями  інозем-
ними  мовами:  l’etrangere  не  почуває  себе  таким 
вже  обділеним,  потрапивши  до  закордонного 
музею; утім, на його користь –умовно-потенційий 
багаж попередніх знань. А у Версалі, наприклад, 
на  стенді  біля  входу  відвідувачеві  пропонується 
низка безкоштовних буклетів основними мовами 
світу, є й російською.

 З іншого ж боку (тільки це вже не «зворотній 
бік»!)  класика  мистецтвознавства  —  свого  часу 
щира  критика  —  видається  без  щедрого  ілю-
стративного  супроводу.  Байдуже,  чому  саме:  бо 
картин, які описує автор, не існує, чи послідовне 
дотримання  цієї  умови  неймовірно  здорожчило 
б  усю  книгу,  яка  й  без  того  розрахована  на  від-
носно вузьке коло шанувальників прекрасного — 
значно вужче, аніж щодо, як видається, пістряво-
го та кредитоздатного кола покупців-споживачів 
глянсового альбому — нехай і аналогічної темати-
ки… у якого, однак, проблеми аналогічні [3].

  Чи  такого  вже  дійсно  вузького?  Хотілося 
б  розвіяти  і  цей  міф.  Наклад  окремих  видань 
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московської  серії  «Библиотека  искусствозна-
ния»  за  радянської  доби  сягав  30  000  примір-
ників. (Це в десять разів менше, аніж тогочасне 
україномовне  видання  третьої  частини  рома-
ну  Пшимановського  «Чотири  танкісти  і  пес»). 
Наклад окремих видань пітерської серії «Худож-
ник и знаток» — вже за доби пост-Міленіуму — 
не  перевищує  4000  примірників.  Однак  перша 
виходила  упродовж  півтора  десятиліття,  інша 
функціонує кілька років — і наступні свої рари-
тети охоче анонсує. Різниця між ними не прин-
ципова — продукція цього видавничого спектру 
«Советского  художника»  рівнялася  на  вітчиз-
няний  спадок,  у  той  час  як  «Азбука-Классика» 
працює  і  з  закордонним  мистецтвознавчим 
доробком (та запитаністю користалися обидва). 
На жаль, і одне, й інше — не на українських тере-
нах — і майже не залучаючи українських імен…

  Переходячи  від  філософічного  мудрагель-
ства до сухої практики, хотілося би закликати 
до  вивчення  досвіду  наших  колег,  хоч  зі  схо-
ду  (приступніше),  хоч  із  заходу  (престижніше, 
але  приступно  вже  меншою  мірою),  а  хоч  і  з 
спільно-часового виміру минувшини — за якої 
українські  видання  мистецтвознавчої  класи-
ки  траплялися,  хоч  і  не  становили  якоїсь  від-
чутної  більшості:  «вижимка»  з  Вазарі  вийшла 
у  світ  в  Києві  1970  р.  у  форматі  поет-бука  (хоч 
і в твердій палітурці). Сьогодні подібні «вижим-
ки»  того  ж  автора  друкуються  у  знайомій  нам 
пітерській серії (у напівм’якій палітурці), поряд 
з класикою детективу — і просто класикою. Себ-
то — комусь потрібно? І — не сахається читач?

  Вазарі  сьогодні  захисту  не  потребує.  Як  і 
Вінкельман  (ще  один  —  і,  здається,  останній 
з  західних  класиків  мистецтвознавчої  думки, 
перекладених — колись — українською мовою). 
Як і Панофський, Дворжак, Гомбріх і таке інше, 
і  таке  інше  (яких  українською  щедро  перекла-
дають  та  пропагують…  хоча,  здається,  уривки 
з  Панофського  колись  промайнули  в  україн-
ському  часописі).  Щоправда,  більшість  пере-
рахованих  імен  —  не  критиків,  а  істориків, 
теоретиків  мистецтва.  Деякі  навіть  сучасності 

бридилися — а от у нашій свідомості постають 
персонажами свого часу — як Вазарі…

  Вчора,  позавчора  —  критика,  сьогодні  — 
вже  історія.  І,  навпаки,  «висока  історія»,  в  якій 
дослідник шукав притулку, нині читається з кри-
тичною зацікавленістю. Тож кордони між ними 
відносні  та  й  просто  рухомі,  не  кажучи  про  те, 
що один і той же автор віддавав данину і газет-
них  рецензіям  на  виставку,  й  суворим  історич-
ним штудіям (Стасов, Бенуа, з «наших» — Геор-
гій Лукомський), при тім не перемикаючи своєї 
свідомості на 180 градусів. Критика — це взагалі 
історія, її живий орган — і її відсторонений поці-
новувач у одній особі. Через це занедбання її рів-
нозначне  занедбанню  своєї  історичної  пам’яті. 
Дарма, що на прикладі арту це помітно не одразу.

  Між  тим,  українській  художній  критиці  є 
чим пишатися.  Інша річ, що більшість вітчизня-
ного загалу про це не здогадується. Скажімо, про 
відомого поета, який ще 1928 р. помітив та оцінив 
одного  з  кращих  скульпторів  сучасності,  репу-
тація котрого на той час не була такою вже оче-
видною  (нарис  Миколи  Вороного  «Олександр 
Архипенко»).  Чи  про  не  менш  видатного  худож-
ника, який виявляється, писав журнальні рецен-
зії (Микола Бурачек, одну з таких мені пощастило 
надрукувати в дуже адаптованому вигляді напри-
кінці 90-х). А ось про власне критиків, які — влуч-
но, самовбивче, блискуче, кретинічно — допису-
вали до газет 1900–20-х рр., знаємо куди менше. 
Про  Якова  Ядова  —  лише  завдяки  віршованому 
відгуку на «Портрет дружини» Олександра Бого-
мазова [4], та й годі. А скільки їх було — заанонім-
лених та псевдодозованих — коли гриміли перші 
битви модерну [5]? А у «буремні» 20-ті? А спадок 
Євгена Кузьміна, який багато писав до пітерсько-
естетських  журналів  —  про  київсько-українське 
художнє життя?

  Навіть  стримана  актуалізація  їхнього  без-
посереднього спадку, публікація кращих зразків 
художньої критики давнього й недавнього мину-
лого  допоможе  не  тільки  зліквідувати  прикрі 
лакуни в нашій культурсвідомості, але й помітно 
підняти планку «фахової гордості» [6].
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Інтеграція  українського  мистецтва  у  між-
народний  культурний  простір  неодмінно  від-
бувається,  хоча  значно  повільніше,  аніж  ми 
собі  уявляли  вісімнадцять  років  тому,  коли 
країна нарешті надбала незалежність. Адже, за 
логікою речей, молода держава мала б повсяк-
час дбати про власне місце і вагу, а також сум-
нозвісний  «імідж»  у  колі  сусідів  —  європей-
ських держав, та й у світовому співтоваристві, 
бо ж наша планета у ХХІ ст. несподівано стала 
зовсім  невеличкою,  —  мало  не  тенісний  м’яч 
у всесвіті. Тож новини знаходять нас миттєво, 
не зважаючи на відстань між джерелом їхньо-
го  витоку  та  реципієнтом.  Тому  державі  так 
важливо  ініціювати  й  підтримувати  участь 
митців  у  великих  культурних  міжнародних 
проектах, які завжди обертаються на явні або 
завуальовані  перегони,  де  країни  міряються 
своїми  силами  у  царині  творчості,  тобто  кре-
ативу, а з ним і у перспективності подальшого 
розвитку. І не завжди перемагає та, що багатша 
або могутніша. Багатша та могутніша може вже 
потім  переманити  до  себе  найкреативніших, 
але збереження державних ресурсів — то вже 
інша тема. Спочатку ті ресурси плекають. 

У  ХХI  ст.  Венеційська  Бієнале  стала  осо-
бливим  каталізатором  ставлення  України 
як  держави  до  власного  творчого  потенціалу, 
своїх художників й до себе як культурної кра-

їни. Перш, ніж уперше вийти на світову арену 
цього  форуму  у  якості  незалежної  держави,  її 
чиновники збиралися з думками десять років. 
Потому  кожна  участь  оберталася  величезни-
ми проблемами, з порушенням правил та умов 
на  всіх  рівнях.  Втілення  кожного  проекту  — 
своєрідний  героїзм  його  учасників [1].  Те,  що 
ПінчукАртЦентр вже вдруге взяв на себе наці-
ональне  представництво  України  в  Венеції 
на Бієнале, є з одного боку, — рятівним колом, 
а з іншого, — таким собі каменем на шиї. Поки 
що плавець не потонув, бо хоч камінь і тягне, 
та коло рятує. Чи довго триватиме така непев-
на рівновага?

Ми вже давно зрозуміли, що нашому неда-
лекоглядному державному чиновництву не до 
таких витребеньок, як участь у різноманітних 
Бієнале  (а  їх,  престижних,  у  світі  з  десяток), 
бо,  як  завжди,  бракує  грошей.  Тому:  «Ура!» 
—  ПінчукАртЦентр  бере  на  себе  вирішення 
усіх  проблем  з  фінансування,  транспортуван-
ням,  орендою,  представництвом  та  піаром 
на Венеційській Бієнале. Але заразом звільняє 
країну  й  від  перегляду  власних  художніх  сил, 
від  відбору  й  вибору.  Авторитарність  рішень 
найманих  за  кордоном  комісарів-кураторів 
шокує.  Відсутність  конкурсу  принижує  гід-
ність вітчизняних митців та кураторів. А кон-
цепції,  придумані  запрошеними  комісарами, 

олеСя АВрАМеНко
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практично не збігаються з результатом, тобто 
самим проектом. 

Було  б  логічно  й  закономірно,  аби  патрі-
отично  налаштовані  можновладці  й  надалі 
підтримували  участь  України  в  міжнародних 
мистецьких змаганнях! Без них та інших свідо-
мих меценатів скрутно. Їм також без подібних 
заходів  «не  так  престижно».  Але  ж  доцільно 
просувати  проекти,  які  переможуть  у  кон-
курсі,  можливо,  проведеному  в  кілька  етапів. 
Тоді  про  Український  павільйон,  наприклад 
на Венеційській Бієнале не лише легенди ходи-
тимуть  (дякуючи  висококласному  піару),  а  й 
котрийсь  із  золотих  чи  срібних  левів  забреде 
на вогник до Палаццо Пападополі.

* * *
Образотворче мистецтво має свої незмінні 

завдання  —  творення  образів.  Якими  засоба-
ми  —  простими  і  старими  як  світ  —  олівець, 
пензель,  стек…,  чи  фото,  відео,  медіа…  —  то 
вже питання вибору й пошуку,  інформованос-
ті  й  екіпіровки  та  особливостей  обдарування 
й  інтересів  даного  конкретного  індивідуаль-
ного  таланту.  Незабутній  і  хвилюючий  образ 
можна створити й олівцем на клаптику паперу, 
і органічною фарбою на скелі в печері, і на піс-
ку, та зняти відео, поки не змила хвиля, і у небі 
(згадаймо феєрверки, повітряних зміїв, аерос-
тати,  малюнки-сліди  від  літаків)….  В  наш, 
перенасичений  візуальною  інформацією  час, 
увагу  глядача  в  першу  чергу  привертає  щось 
незвичне  й  несподіване,  а  якщо  це  «щось» 
виявляється ще й образним, тоді зовсім добре.

Як  виконують  свої  мистецькі  завдання 
художники  усього  світу  —  на  «задовільно», 
«добре» чи «відмінно», раз на два роки береть-
ся перевіряти прекрасна Венеція, демонструю-
чи талант педагога вищої категорії, який знай-
шов  застосування  своєму  покликанню.  Адже 
венеційська  молодь  полишає  її  вологі  кварта-
ли,  не  вбачаючи  для  себе  широких  перспек-
тив. А вона все ж виглядає юною і прекрасною, 
як  Венера  з  картини  Ботічеллі,  лише  не  ого-

лена,  а  вбрана  у  розкішні  старовинні  шати 
живописних  архітектурних  споруд.  Таємничо 
усміхаючись,  Bella  Venezia  повсякчас  демон-
струє  свою  невмирущу  й  вітальну  сутність, 
незглибиму  душу,  гострий,  раціональний 
розум і легку вдачу. Інакше вона б давно пере-
творилася на сумні безлюдні квартали із зане-
дбаними  храмами  та  будинками  у  величезній 
лагуні. Вона винайшла власний рецепт «зілля 
Макропулоса».  Добре  знає,  як  без  травматич-
них  операцій  підтримувати  вічну  молодість 
й  залишатись  коханою  (куртуазними  й  не 
дуже) коханцями — письменниками, кінемато-
графістами, архітекторами, артистами, худож-
никами, просто мандрівниками. 

Художники — чи не найулюбленіші персо-
нажі Венеції. Ці підтверджує Бієнале сучасно-
го  мистецтва.  Це  означає,  що  на  цілих  півро-
ку  на  творчі  змагання  що  два  роки  приїздять 
молоді люди. Вони неодмінно молоді, незалеж-
но від віку. Їхня молодість — це енергія нового, 
гострого,  експериментального,  прийдешнього 
в  їхніх  серцях,  думках  та  роботах,  звернення 
до сучасних пошукових мистецьких тенденцій. 
Все  це  обертається  врешті  тим  самим  зіллям 
Макропулоса,  що  оновлює  кров  незрівняної 
красуні,  стимулює до життя  її палаци, храми, 
сади й Арсенал. 

 Отже, Венеційська Бієнале сучасного мис-
тецтва  має  чималий  досвід,  накопичений  за 
114 років. Проводиться вона з 1895 р, чому вва-
жається  найстарішим  і  найповажнішим  огля-
дом сучасного мистецтва. Це саме той форум, 
те  явище,  про  котре  можна  сказати:  «собаки 
брешуть,  а  караван  іде».  Кожні  два  роки  цей 
караван  вирушає  у  путь,  несучи  на  горбах 
верблюдів  —  павільйонів,  палаццо,  Арсена-
лу,  площ,  човнів  та  аеростатів,  найновіші  або 
передостанні  (зрідка  вже  усталені)  здобутки 
пошуків  артистичного  світу.  І  якщо  завдання 
полягає  в  демонстрації  всього  цього  заради 
обміну  досвідом  й  розвитку,  то  щось  залиша-
ється  незмінним,  а  щось,  —  зокрема,  тема  — 
щоразу інша. Все це змушує щоразу по-новому 
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виблискувати вічні цінності. 
Куратор 53-ї Венеційської Бієнале, яка роз-

почала свою роботу на початку червня 2009 р., 
Даніель  Бірнбаум [2],  сформулював  тему 
всесвітнього  художньому  форуму  як  справ-
жній  філософ:  «Створення  світів».  Така  назва 
виставки  висловила  й  особисте  бажання 
куратора  надати  особливого  значення  про-
цесу  творення.  «Художній  витвір  презентує 
бачення  світу  і,  якщо  поставитися  до  цього 
уважно, це може виглядати як шлях творення 
світу.  Сила  образу  не  залежить  від  якості  або 
складу  інструментів,  якими  він  виконується. 
Таким  чином  представлені  усі  форми  худож-
ньої  виразності  сьогодення:  інсталяції,  відео 
та  фільми,  скульптура,  перформенс,  живопис 
та малюнок і сам парад життя» [3].

Творити  світи  на  Венеційській  Бієнале 
цього  року  приїхала  рекордна  кількість  наці-
ональних  представництв  —  їх  було  сімдесят 
сім. П’ять країн представились вперше: Монте-
негро, Королівство Монако, Республіка Габон, 
Коморські Острови та Об’єднані Арабські Емі-
рати. До того ж продемонстровано найбільшу 
кількість  паралельних,  тобто  неофіційних, 
альтернативних  проектів  різноманітних  між-
народних  мистецьких  організацій  та  інсти-
туцій,  які  організували  свої  власні  експозиції 
у Венеції. Загалом їх було сорок чотири. 

Незалежна  ж  Україна  представила  свій 
проект  уп’яте.  Хоча  й  раніше,  коли  Україна 
була у складі царської Росії, а потому — СРСР, 
українські  художники  неодноразово  брали 
участь у цій непересічній виставці (щоправда, 
за радянських часів експонувались переважно 
лише  їх  роботи,  без  присутності  митців) [4]. 
Україна ж, як держава, котра має власне худож-
нє  національне  представництво,  з’явилася 
у Венеції вперше 2001 року. Відтоді вона що два 
роки  презентує  себе  по-різному:  то  скромно, 
то несподівано. 

Першим я прагнула побачити проект свій, 
рідний,  український.  Як  завжди,  з  великими 
сподіваннями  та  острахом.  За  своїх  завжди 

переживаєш особливо гостро. На цей раз авто-
рами проекту виступили двоє митців — укра-
їнець Ілля Чічкан та японець Міхара Ясухіро. 
Як і минулого разу, красива, поетична, претен-
зійна  назва  «Степи  мрійників»  не  відповідає 
художній суті проекту. Навіть купа дорогоцін-
ного дрібнесенького піску не рятує таку назву 
—  жодних  асоціацій  зі  степом  не  народжує, 
бо  там,  в  степах  —  ґрунт,  аромати  і  тактиль-
ні  та  візуальні  враження  зовсім  іншої  якості. 
Трохи  ніяково  за  автора,  котрий  так  нероз-
важно  користується  українськими  архетипо-
вими поняттями та безвідповідально жонглює 
знаними  іменами  й  образами.  Та  мабуть,  це 
від перевантаження — морального й фізично-
го,  адже  комісар  українського  проекту  мусив 
взяти  на  себе  ще  й  функції  куратора.  Хоча 
куратор й був заявлений. І заява про куратор-
ство Володимира Кличка (геніальної в своєму 
роді  людини,  чемпіона  світу  з  боксу,  олімпій-
ця)  —  просто  ніж  в  спину  інституту  куратор-
ства  в  Україні,  а  також  ляпас  усім  професій-
ним  кураторам,  яких  одиниці  в  нашій  країні 
й лише сотні по всьому світу. Добре, якщо біль-
шість  з  них  відреагували  на  такий  галасли-
вий і некоректний піар української експозиції 
поблажливо.  А  якщо  зневажливо?  Взагалі-то, 
зважаючи на пресу — не без того: британське 
видання  «The  Times»  в  одному  із  матеріалів, 
присвячених 53-й Міжнародній виставці мис-
тецтва  у  Венеції,  написало,  що  «український 
павільйон  відправляє  Венеційську  Бієнале 
у  нокаут».  Як  зазначив  провідний  британ-
ський часопис — «Володимир Кличко — дво-
метровий світовий чемпіон з боксу та володар 
олімпійського  золота,  вільно  володіє  чотирма 
мовами та є кандидатом наук з фізичного вихо-
вання та спорту. А ще він найстрашніший, як і 
найнесподіваніший,  куратор  на  Венеційській 
бієнале» [5].  Правильно,  ніхто  не  наважиться 
висловлювати  обурення  й  сумнів  у  професі-
оналізмі  людині  з  такою  статурою  та  славою. 
Тому  будемо  шукати  в  цій  слизькій  ситуації 
більш вигідну точку зору. 
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А  що  ж  сам  проект?  «Застосовуючи  різно-
манітну техніку, Ілля Чічкан та Міхара Ясухі-
ро змушують глядача усвідомити про минущу 
природу  сприйняття,  наголошуючи  на  проце-
сі  усвідомлення.  Ми  входимо  у  цей  фізичний 
простір. Ми впізнаємо речі навколо себе. При-
ймаємо певні ситуації як належне. А що, коли 
прокинутися посеред сну? Коли уві сні не спа-
ти, — життєві негаразди втратять свою гостро-
ту, і сон стане ще більш дивовижним». Це ряд-
ки  комісара  Пітера  Дорошенка  з  концепції, 
яка  має  налаштувати  глядача  на  правильне 
сприйняття  виставки.  Що  ж,  налаштовуємося 
і заходимо. 

Муаровий  пісок  —  розкішний  і  на  дотик, 
і  на  вигляд,  і  з  огляду  на  місце,  де  він  розси-
паний  (величезна  зала  стародавнього  палац-
цо), який не обминеш, не переступиш, бо нео-
дмінно  зануришся  у  нього,  —  став  фізичним 
й  психологічним  центром  проекту.  Краще 
віддатися  його  звабі  й,  занурююсь  у  пружну 
ніжність  босими  ногами,  просочуючись  крізь 
клуби  туману  сухої  криги,  перетнути  вели-
чезний  таємничий  хол  й  дістатися  до  ґанку-
причалу цього будинку й подивитися на Гранд 
канал, на світлий день, бо далі… треба підня-
тися на другий поверх, що тоне і тане у моро-
ці.  Там  лунає  гортанний  спів  у  темряві,  яка 
час  від  часу  то  розвиднюється,  то  згущається 
—  завдяки  лінивому  й  повільному  розгоран-
ню  та  згасанню  різнокольорових  лампочок 
у  люстрах  муранського  скла.  Це  заворожує 
й  налаштовує  на  медитативний  стан.  Міс-
тичний шерех — ніби крила птаха, що низько 
пролетів  зовсім  поруч;  він  змушує  мимоволі 
обернутися навздогін звуку й бачити, що при-
летів не птах, а привид прекрасної дівчини — 
довгоногої, у зворушливо коротенькій сукенці, 
на  золотих  роликах.  На  кілька  миттєвостей 
вона  завмирає  неподалік.  Її  струнка  фігурка 
сторожко,  але  терпляче  позує  відвідувачам 
і  мовчки,  з  тихим  шерехом  золотороликових 
крил,  зникає, щоб пролетіти  іншими кімната-
ми, відбитися у величезних старовинних вене-

ціанських дзеркалах центральної зали  і  знову 
примарно  вигулькнути  поруч,  вже  в  іншому 
приміщенні,  так  само  тривожно-порожньому 
й  містично  рухо-звуко-освітленому…  Завдя-
ки  цьому  відчуваєш,  що  простір  довкола  тебе 
—  живий  і  пружний.  Він  взаємодіє  з  тобою 
і предметами повсякчас — тільки зважай на це 
й  не  бійся  вступити  в  гру,  віддатися  пережи-
ванням.  На  такому  тонкому  й  високому  рівні 
відбувається  діалог  між  глибинними  кодами 
української  та  японської  культури,  але  не  у 
вигляді  змагання  передових  технологічних 
досягнень (хоча тут японці таки себе показали 
неперевершеним, — і змагатися було не варто), 
а  на  рівні  духовних  і  душевних  станів,  про-
никнень,  зіткнень,  перетворень…  Згадаймо 
чарівні  японські  казки  та  оповідки  україн-
ського народу, а ще гоголівські твори й образи. 
Художники  так  вдало  й  винахідливо  опрацю-
вали  простір,  котрий  найактивнішим  чином 
взаємодіяв з глядачем, що дві кінетичні інста-
ляції,  розташовані  в  залі,  здавались  зайвими. 
Хоча вони і привертали до себе неабияку увагу, 
демонструючи філософський підхід японсько-
го митця до проблем страху, людських емоцій 
та переживань.

Об’єктивно  ж  вийшов  вишуканий  і  ясний 
проект,  навдивовижу  (зважаючи  на  попере-
дній  досвід  й  практичну  відсутність  курато-
ра) не перевантажений й елегантний. Не знаю 
навіть, кому й чому завдячувати — естетизму 
японських  дизайнерів,  чи  артистизму  креа-
тивного  Іллі  Чичкана.  Мені  здається,  —  пре-
красний  і  цілісний,  справді  «світотвірний», 
як того й хотів Даніель Бірнбаум. Сьогодні ми 
продемонстрували  себе  на  належному  рівні, 
адже в таких виставках важливе усе: не лише 
харизматичні  автори  і  могутній  піар,  але 
й  добре  підібрана  та  довершена,  чиста  експо-
зиція. Однак після презентацій вона виглядає 
занадто  чистою,  бо  родзинки  цього  проек-
ту  —  дівчини-привида  Анастасії  на  золотих 
роликах,  —  не  стало.  Варто  було  б  найняти 
дублерку. Виставка ж триває від червня до кін-
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ця листопада. Невже для нас важливий тільки 
піар на відкритті? А далі — трава не рости, тоб-
то «степи, не мрійте»? Це вже не професійно.

Ще  трохи  про  українську  присутність. 
Пітер  Дорошенко  продовжує  розвивати  свої 
ідеї, пов’язуючи художні концепції українсько-
го  павільйону  з  діяльністю  відомих  україн-
ських  кінематографістів.  Цього  разу  інтелек-
туальним  прикриттям  стала  творчість  Кіри 
Муратової. Він стверджує, що своїм проектом 
«художники  досліджують  минуле,  теперіш-
нє  й  майбутнє  євразійського  простору  засо-
бами  різноманітних  кінометафор,  черпаючи 
натхнення  у  творчості  великого  українського 
кінорежисера Кіри Муратової». 

Та  рушимо  далі  офіційною  програмою 
Венеційської  Бієнале.  «Створення  світів»  — 
виставка,  скерована  прагненням  дослідити 
світи  довкола  нас  так  само  добре,  як  і  осно-
вний.  Це  відкриває  можливості  нових  почи-
нань  —  ось  в  чому  я  разом  з  глядачами  хотів 
би взяти участь на Бієнале» [6]. І взяв, зробив-
ши  вагомий  крок  у  бік  нових  починань.  Сам 
головнокомандуючий,  тобто  куратор,  повною 
мірою  скористався  ним  же  запропонованою 
деміургічною  можливістю  та  організував 
грандіозну  експозицію  на  задану  тему  одразу 
на двох майданчиках: у безмежних просторах 
Арсеналу й відновленого Палаццо дела Еспозі-
сіоні в Джардіні, зауваживши при тому, що це 
насправді одна велика виставка, яка артикулює 
різноманітні теми, з яких складається всесвіт. 
Він  зібрав  роботи  понад  дев’яноста  митців 
з усього світу, включивши як нові, так і більш-
менш відомі твори з усіх можливих мистецьких 
дисциплін. Таким чином Деніел Бірнбаум і сам 
виступив упевненим творцем власного худож-
нього  світу,  чи  не  найбільшого  на  сцені  Вене-
ційського  Бієнале  2009  року.  Сценарій,  орга-
нізація, відбір та побудова самої кураторської 
експозиції власне у мене не викликали жодних 
нарікань — все виконано зі смаком, грамотно 
й високопрофесійно. Основний проект сприй-
мається  досить  цілісно  й  виразно.  Беручи 

до уваги колосальний обсяг матеріалу й вели-
чезні виставкові площі, це було дуже непросто. 
Він зумів подати й розташувати матеріал так, 
щоб не виникало ані перевантаження, ані пус-
тот; ідея прочитувалась легко й логічно. Немає 
випадкових  експонатів,  і  кожен  наступний 
певною мірою підтримує або продовжує попе-
редній, вибудовуючи картину світу від Даніеля 
Бірнбаума.

Почесних  Золотих  левів  Венеційської  Біє-
нале  отримали  Йоко  Оно  (Yoko  Ono),  вдова 
Джона Леннона, та художник Джон Балдессарі 
(John Baldessari). Як висловився Деніел Бірнба-
ум, ця висока й престижна нагорода знайшла 
своїх  героїв  «за  інноваційні  дії,  які  відкри-
ли  нові  поетичні,  концептуальні  й  соціаль-
ні  можливості  для  художників  усього  світу», 
а  ще  за  те,  що  саме  вони  «сформували  наше 
розуміння мистецтва та його співвідношення 
зі  світом,  у  якому  ми  живемо»,  а  також  за  те, 
що  «їхня  робота  революційно  трансформу-
вала мову мистецтва й залишиться джерелом 
натхнення  протягом  кількох  поколінь».  Таке 
напрочуд пафосне формулювання щодо внеску 
цих достойників у сучасне мистецтво курато-
ром  53-ї  Бієнале,  мабуть,  відповідало  момен-
ту  й  власним  преференціям  пана  Бірнбаума. 
Хоча, звичайно, важко не погодитися — Йоко 
Оно справді ключова фігура в мистецтві другої 
половини ХХ ст., одна з перших, хто зайнявся 
перфомансом  і  концептуальним  мистецтвом, 
персона,  яка  надзвичайно  активно  вплива-
ла  на  мистецтво  свого  часу.  Задовго  до  того, 
як  стати  «іконою  поп-арту»  та  активним  дія-
чем руху за мир, Йоко Оно розвивала художні 
стратегії, в яких прагнула поєднувати традиції 
Сходу (рідної Японії) та Заходу. А американець 
Джон  Балдессарі  отримав  визнання  у  60-х 
роках  минулого  століття,  поєднавши  у  своїх 
творах  образи  масової  культури  з  наративом, 
комбінуючи зображення і тексти. Його роботи 
стали символом постмодерну. Протягом усьо-
го свого життя митець грає з образами масо-
вої  культури  й  критично  переосмислює  їх. 
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Сьогодні він один з найбільш відомих і визна-
них концептуальних художників та кураторів 
світу.  Він  працює  над  розвитком  мови  візу-
ального  мистецтва,  висловлюючись  у  най-
різноманітніших  дисциплінах  й  створюючи 
непересічні роботи, які надихають вже не одне 
покоління митців. 

Головний приз 53-ї Венеційської Бієнале за 
національне  представництво  отримала  вели-
ка  виставка  Брюса  Наумана  (Bruce  Nauman) 
«Топологічні сади», організована й демонстро-
вана  Сполученими  Штатами  Америки.  Вона 
була  розміщена  на  трьох  майданчиках.  Цен-
тральним  майданчиком  став  американський 
павільйон у Джардіні, черга до якого перерива-
лася лише на час зливи, але рухалася ритмічно 
й не спроквола. 

Щодо  розуміння  назви  і  змісту  проек-
ту:  мені  здається,  варто  нагадати  про  те,  що 
топологія  —  це  розділ  математики,  в  якому 
вивчають  ті  властивості  множин  (наприклад, 
геометричних  фігур),  котрі  не  змінюються 
при безперервних, взаємно однозначних пере-
твореннях,  за  яких  зберігаються  відношення 
сусідства  (нескінченної  близькості)  елементів 
множини [7]. Журі оцінило магію смислу, вияв-
лену у неперервному повторенні мови і форми, 
а  також  віддала  належне  реалізованим  енер-
гіям  та  влучності  мистецтва  Брюса  Наумана, 
побачивши  в  експозиціях  широкий  діапазон 
тем:  від  образотворчого  втілення  людського 
болю та страждань і вразливості до сутнісних 
поштовхів,  що  руйнують  наші  крихкі  зв’язки, 
— я так розумію, з соціумом та матеріальним 
світом. У 1970-ті Брюс Науман був чи не пер-
шим  художником,  котрий  став  використову-
вати неонові написи у власних творах, по суті, 
створюючи з них свої художні об’єкти. Він най-
частіше  слугував  собі  сам  моделлю-формою 
для відливу власних скульптур. Художник досі 
називає  скульптурою  звичайні  зліпки  голів, 
рук  та  інших  частин  тіла,  і  комбінує  з  них 
об’єкти,  фонтани,  сади  та  інше.  Знавці  заува-
жили,  що  амбітні  американці  не  перемагали 

на цьому форумі з кінця вісімдесятих. 
А золотого лева в якості кращого художни-

ка  отримав  Тобіас  Ребергер  (Tobias  Rehberger, 
Germany)  за  фантастичний  дизайн  кав’ярні 
в  Джардіні,  в  Palazzo  delle  Esposizioni,  — 
дизайн, котрий багато хто називає психоделіч-
ним.  Коли  я  опинилася  в  тому  діючому  кафе, 
не розуміючи, що це ще й виставковий об’єкт, 
щиро подумала: «Ось воно — втілення сучас-
них пошуків, течій, розробок й роздумів акту-
ального  мистецтва.  Дуже  достойний  міг  би 
бути проект для виставки». Тут був створений 
рукотворний,  справжній,  мінливий  і  несподі-
ваний світ. Чудо його полягало ще й в тому, що 
в ньому можна було жити, а можна тільки в гос-
ті приходити, або вже більше й не приходити, 
а лише із захватом згадувати про свої тамтеш-
ні пригоди. А пригоди, на кшталт тих, що від-
бувалися  у  Задзеркаллі  з  Алісою,  неодмінно 
стануться з кожним відвідувачем цієї кав’ярні, 
якщо він спробує замовити чашку кави, з’їсти 
канапку  чи  поспілкуватися.  Журі  сприйняло 
й ухвалило проект в якості соціальної комуні-
кації, котра обертається естетичним досвідом. 
Художник, перетворюючи кафе на мистецький 
твір,  назвав  його  довгою  й  чутливою  фразою: 
«Те,  що  ти  любиш,  викликає  у  тебе  сльози». 
Варто  зауважити,  що  проблема  трансформа-
ції, перетворення, несподіваних змін є однією 
з  центральних  у  творчості  Тобіаса  Ребергера. 
Він  вирішує  її,  віртуозно  працюючи  з  просто-
ром та світлом. Цей Лев — найвища, але не пер-
ша нагорода художника на Венеційській Бієна-
ле. Вперше його творчість була відзначена тут 
у 1997 році. 

Срібний  Лев  звичайно  призначається  пер-
спективному  молодому  художнику.  Він  знай-
шов  свою  хазяйку  в  особі  Наталі  Дьюрберг 
(Nathalie  Djurberg),  яка  з  великим  почуттям 
гумору  створила  «прикольні»,  захоплюючі, 
нестримно  темпераментні  у  своїх  фантазіях, 
ритмах і повноті чарівні й специфічно повчаль-
ні  (журі вжило вислів «black pedagogy») казки 
(fairy tales), що буквально вдерлися з усім цим 
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надбанням у царину медіа-мистецтва. Справді, 
з банальних і заяложених форм,  із сміливості 
авторки, її натиску, її неперевершеного почут-
тя  гумору  виросло  щось  непересічне.  Наталі 
Дюрберг  —  молода  художниця,  і  у  неї  є  пер-
спективи і для розвитку, і для спостереження. 

Як бачите, знаменитих Левів було роздано 
небагато. Тому вони й надзвичайно цінні. Три 
з них, всі золоті, поїхали до Сполучених Шта-
тів Америки. Один золотий дістався до Німеч-
чині, срібний — до Швеції.

Спеціальних  премій  журі,  нагадаємо, 
було  чотири.  Журі  визначило  такі  назви-
виправдання-номінації  для  цих  премій: 
«Перетворення  світів»,  «Збереження  світів», 
«Розширення світів» і «Трансляція світів». 

В  номінації  «Збереження  Світів»  премію 
отримав  кураторський  проект  Міхаеля  Ель-
мгрена  (Michael  Elmgreen)  та  Інгара  Драгсета 
(Ingar Dragset) «Колекціонери» (The Collectors), 
який  представляв  країни  Скандинавії  (Фін-
ляндію,  Норвегію,  Швецію)  та  Данію  як  «вза-
ємодію  світів».  Сам  павільйон  перетворили 
на  аскетично-сюрреалістичні  зони,  які  нага-
дують  простір  квартир,  і  наповнили  їх  різно-
манітними  речами  та  об’єктами  —  незвични-
ми  і  незвичайними  для  пересічного  глядача. 
Ці  зони,  вочевидь,  мали  виглядати  як  світи 
колекціонера,  точніше,  «актуалізувати  стра-
тегію  художника  як  колекціонера»  (одно-
го  чи  кількох,  без  вдумливого  прочитання 
концепції  не  одразу  й  втямиш).  Тим  паче,  що 
показали  тільки  одного.  Він  якраз  плавав, 
утоплений  у  басейні  перед  будинком.  Тільки 
черевики  й  зняв.  Кажуть,  що  й  ROLEX  лежав 
на краю басейну, та мабуть, хтось з відвідува-
чів поцупив. 

А  будинком  тим  часом  можна  було  про-
гулюватись,  —  сидіти  біля  каміна,  торкатися 
речей,  відпочивати  в  оригінальному  червоно-
му кріслі або подивитись телевізор, розвалив-
шись  на  подушках.  Комісар  проекту  —  давно 
знайома  нам  Марта  Кузьма,  яка  так  яскраво 
й  вдало  розгортала  свого  часу  в  Україні  про-

ект Центру сучасного мистецтва Сороса. Тепер 
вона  очолила  управління  сучасним  мисте-
цтвом  Норвегії  та  данський  комітет  міжна-
родного візуального мистецтва. Марта Кузьма 
у своїй концепції пише, що в проекті, який вона 
трактує  як  «Розмову  про  колекціонування», 
йдеться  про  власність  та  володіння,  що  нале-
жить  сфері  тактильного;  де  два  будинки,  два 
художні твори й об’єкти, демонструють собою 
відображення  різноманітних  психологічних 
структур, які базуються на відданості, посвяті 
себе, бажанні, володінні, культурних амбіціях, 
нудьзі  та  марнославстві».  А  від  журналістів 
дізналася, що в день відкриття там розгулюва-
ли оголені юнаки, розпиваючи горілку, і черво-
ною  ниткою  проходила  тема  повальної  моди 
на гей-культуру та колекціонування. 

Журі високо поцінувало те, що проект міс-
тить  у  собі  напружене  плетиво  оповідей,  які 
викликають запитання про стосунки й відпо-
відності між нашими бажаннями та предмета-
ми прагнень, а ще матеріальними світами, які 
ми  мислимо  довкола  себе.  Мабуть  той  колек-
ціонер вкоротив собі життя саме через те, що 
не знайшов ані відповіді на такі запитання, ані 
розв’язання цієї нагальної для нього проблеми. 
Ну, не через кризу ж… 

Про неї, тобто кризу, до речі, ніхто і не зга-
дував  —  з  негативної  точки  зору.  Суцільний 
позитив. Ось журналісти звернули увагу на те, 
що інтерес до сучасного мистецтва виявляють 
не  лише  арабські  шейхи,  яких  на  відкритті 
було  стільки,  що  здавалося,  ніби  я  потрапила 
на  зйомки  якогось  голлівудського  трилера,  де 
мала  роль  успішної  шпигунки  —  так  близь-
ко  і  просто,  без  зайвого  пафосу  й  показової 
охорони  проходили  красиві  мусульманські 
чоловіки  в  білому  вбранні  та  швартувалися 
їхні  перлинно-білі  яхти  з  розкішними  буке-
тами  білих  лілей  в  синіх  дорогоцінних  візе-
рунчастих  китайських  вазах.  Отже,  не  лише 
арабські  шейхи  приїхали  підтримати  свій 
національний  проект.  Було  багато  росіян,  які 
презентували,  окрім  національного  павіль-
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йону, де куратор Ольга Свіблова представляла 
проект  «Перемога  над  майбутнім»,  створений 
художниками  Георгієм  Острєцовим,  Павлом 
Пеперштейном, Сергієм Шеховцовим, Олексієм 
Ка лимою,  Анатолієм  Журавльовим,  Андрієм 
Молодкіним,  Іриною  Коріною,  та  ще  два  пара-
лельних  проекти.  Один,  —  міжнародний  про-
ект  «Unconditional  Love»,  —  демонструвався 
в Арсеналі,  ініційований Державним центром 
сучасного  мистецтва  та  ММСМ;  в  ньому  взя-
ли  участь  група  АЕС+Ф,  Марина  Абрамович, 
Олімпія  Скеррі,  Жауме  Пленса  та  Вім  Дель-
вуа. Другим став проект Московського музею 
сучасного  мистецтва  та  компанії  «New  Rules» 
при підтримці Міністерства культури; це була 
персональна виставка Олександра Виноградо-
ва  та  Володимира  Дубосарського  «Обережно, 
музей!» в Палаццо Болані. 

Поза  кризою  позіціонував  себе  також 
Франсуа Піно, чий фонд відкрив Центр сучас-
ного  мистецтва  в  Punta  della  Dogana,  розта-
шованій на мисі острова Dorsоdoro (тут пред-
ставлено  250  творів  з  колекції  французького 
мільярдера,  чия  імперія  містить  такі  гранді-
озні проекти, як Christie`s, Gucci та Yves Saint 
Laurent). До того ж він ще купив у Венеції для 
тимчасових  експозицій  сучасного  мистецтва 
Palazzo Grassi. Реконструював цю пам’ятку для 
сучасного  використання  японський  архітек-
тор Андо. Куратори Франческо Бонамі та Елі-
сон  Джингерас  влаштували  одразу  на  обох 
майданчиках  експозицію  проекту  «Mapping 
the Studio». 

Цей проект, на мою думку, став несподіва-
ним суперником всієї Венеційської Бієнале. Він 
обернувся на контрапункт і камертон, котрий 
звучав  паралельно  їй,  налаштовуючи  на  пев-
ний,  досить  високий  лад  як  погляд  глядача, 
так і власні репрезентовані на виставці твори. 
Кураторам  наступних  Венеційських  Бієнале  є 
на що рівнятися.

Спеціальним призом з номінації «Перетво-
рення світів» (Remaking Worlds) журі відмітило 
доробок  бразильської  скульпторки  Лігії  Папе 

(Lygia Pape, 1927–2004), — як бачимо, посмерт-
но. На Бієнале, в кураторському проекті самого 
Даніела Бірнбаума, в Арсеналі, була продемон-
стрована її вражаюча інсталяція.

«Плетиво  золотих  ниток  розкриває  таєм-
ницю власного досвіду авторки, ініційованого 
в межах бразильського конструктивізму. Робо-
та  демонструє  рух  її  творчості  від  геометрич-
них структур до царини нового експерименту 
в  умовах  візуального,  емоційного  та  позицій-
ного  втілення  ідеї»,  —  дає  роз’яснення  журі. 
А  я  згадую,  що  ця  експозиція  розташувалась 
першою  у  нескінченних  просторах  Арсеналу. 
Щоб сприйняти її, слід було зануритись у тем-
ряву, особливо глибоку після сліпучо-пекучого 
червнево-південного  дня.  Зупинившись  піс-
ля кількох невпевнених кроків у,  здавалося б, 
абсолютному  мороці,  бентежно  й  безпорадно 
вдивляючись  перед  собою,  поволі  й  примар-
но  починаєш  розпізнавати  невиразне  світло; 
потім,  як  на  театральній  сцені  на  початку  дії, 
поступово вияскравлюється сам об’єкт. Глядач 
ніби опиняється в стародавньому храмі, в зали 
якого золотими, міцно натягнутими струнами 
просочується  сонячне  проміння,  і  ці  струни-
промені,  перетинаючись  в  просторі,  почина-
ють звучати арфами — повно, кругло, виразно 
і…  беззвучно,  бо  насправді  зазвучала  душа, 
пробуджена лапідарним, вишуканим й надзви-
чайно  виразним  струнно-променевим  арфо-
образом бразильської неоконструктивістки. 

Могутня  і  дуже  вдала  увертюра  —  вступ 
до цієї кураторської виставки. Вона стала без-
компромісним камертоном для усього форуму. 
Тим паче, що була ефектно підтримана контр-
астним  проектом,  розміщеним  у  наступному 
залі, залитому яскравим світлом. 

Йдеться  про  засліплюючий,  надзвичайно 
лапідарний та бентежний проект Мікеландже-
ло  Пістолетто  «Twenty-two  Less  Two».  Метру 
італійського  сучасного  мистецтва  вже  сімде-
сят  шість,  а  він  все  не  надивиться  у  дзерка-
ла  й,  напевне,  з  розпачу,  їх  розбиває.  Фахівці 
нагадують,  що  дзеркало  завжди  було  непо-
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дільною частиною його поетики, що коренить-
ся  у  пошуках  митцем  власної  ідентичності. 
Перше  дзеркало  —  «Дзеркало  живопису»,  — 
з’явилось у його доробку в 1961-му, тобто сорок 
вісім  років  тому.  Цією  роботою  він  відтворив 
не  лише  новий  шлях  представлення  автопор-
трету, а й також наголосив на тому, що в дзер-
калі міститься всесвіт. Цю тему він досліджує 
також  і  в  бієнальному  проекті  2009  року.  Я 
не  потрапила  на  презентацію,  але  спостері-
гала  етапи  існування  цієї  інсталяції  у  попе-
редній  та  наступний  дні.  Вдень  напередодні 
відкриттям,  після  акредитації  у  віддалених 
залах Арсеналу, я швидко йшла ще незаверше-
ною  експозицією  кураторського  проекту,  ніде 
не зупиняючись, всотуючи лише настрій, енер-
гії, флюїди виставки. Та не зупинитися у залі, 
де було вивішено два десятки величезних, кри-
шталевого  скла  венеційських  дзеркал  в  золо-
тих  дерев’яних  рамах,  я  не  змогла.  У  пам’яті 
спливла розкіш  і краса старовинних палаццо, 
зокрема Пападополі, з їхніми пишно розписа-
ними  стелями,  шовковими  шпалерами  й  цар-
ськими,  неймовірно  дорогими  дзеркалами 
заввишки до тих самих розписаних Тінторетто, 
Веронезе або навіть й Тіціаном стель. Не зади-
витися на своє зображення, стільки разів й так 
гарно відбите в лабіринтах чарівного простору, 
я також не змогла. Користуючись відсутністю 
людей,  покружляла,  захоплена  вишуканістю 
й  бездоганною  ясністю  майстерно  зроблених 
дзеркал,  і  побігла  далі,  намагаючись  вгадати, 
хто  ж  автор  інсталяції  й  чи  з’являться  завтра 
в  ній  додаткові  деталі.  Зважаючи  на  досвід 
спілкування з сучасним мистецтвом, я гостро 
відчувала, що так, як є, все це не залишиться: 
остаточний  варіант  —  попереду.  І  я  не  поми-
лилась. Наступного дня, вже з натовпом, про-
суваючись через затемнений зал з божествен-
ними струнами Лігії Папе, мріяла про зустріч 
з золотими дзеркалами. Хоча й очікувана, вона 
відбулася  зненацька,  бо  контраст  між  темним 
храмово-медитативним  простором  бразиль-
ської  авторки  й  яскравим,  сяючим  дзеркаль-

ним  залом  був  разючим.  Контраст  виявився 
разючим  ще  й  через  шок:  половина  дзеркал 
була  розбита…  Звичайно,  за  задумом  самого 
пана  Мікеланджело  Пістолетто.  Потім  я  десь 
натрапила на фото автора — худорлявого літ-
нього чоловіка в окулярах з великим молотком 
на  довгій  ручці  —  знаряддям  його  художньої 
творчості.  Ось  вам  і  творення  світів.  Можли-
во, через руйнування? Але в розбиті дзеркала 
зазирнути чомусь не хотілося. Може, спрацю-
вали забобони щодо нещасть, які несе розбите 
дзеркало…  А  художник  заявив  своїм  перфо-
мансом про те, що його насильницька дія сим-
волізує глибоко приховані зло  і напругу, які є 
складовими  частинами  людського  існування, 
і можуть виявити своє темне єство вражаючи-
ми не менше, аніж чорна дірка з глибин неспо-
дівано  розбитого  дзеркала.  Вельмишановний 
Пістолетто,  руйнуючи  «реді  мейди»  високого 
ґатунку, вже вкотре нагадує нам давні народні 
істини.  Мабуть,  комусь  ці  нагадування  необ-
хідні.  Проте  справжній  художник  зазвичай 
робить значно більше, аніж задумав і сам усві-
домлює. Справа глядача зробити власні висно-
вки,  залежно  віз  звуку  душевних  струн,  заче-
плених твором. 

  Приз  у  номінації  «Розширення  світів» 
(Expanding  Worlds),  експонований  у  павільйо-
ні  Сінгапуру  десь  в  центрі  міста,  отримав 
художник  Мінг  Вонг  (Ming  Wong).  Якщо  я 
правильно  зрозуміла  журі,  то  за  випробуван-
ня  історії  мультиетнічної  культурної  іденти-
фікації тотожності Сінгапуру через здачу його 
в  оренду  одній  з  країн  із  процвітаючою  кіно-
індустрією.  Відеороботи  Мінг  Вонга  викорис-
товують інноваційні форми та технології, від-
дзеркалюючи  сутність  сорому  та  обраності, 
що йдуть пліч о пліч з позіціонуванням расо-
вих та сексуальних стереотипів. Зізнаюсь, що 
Сінгапурський павільйон, на жаль, не «виріс» 
на моєму шляху під час мого короткого пере-
бування на Бієнале, тому не маю стосоно його 
роботи  ніяких  вражень.  Так  само  не  берусь 
інтерпретувати  і  нагороджений  проект  «Mei 
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Gui»  з  номінації  «Трансляція  світів»  Робер-
то  Кохі  (Roberto  Cuoghi).  Навіть  роздивляю-
чись  на  фото,  не  можу  його  пригадати,  хоча 
представлений  він  у  Східному  дворику,  який 
створив  дизайнер  Карло  Скарпа  в  централь-
ному павільйоні Джардіні Палаццо дель Еспо-
сизионі,  де  я  точно,  принаймні  недовго,  була. 
Цей  специфічний  інсталяційний  перформанс 
митця організований з метою трансляції мис-
тецтва через  звуки та атмосферу. Фахівці від-
значають,  що  серцевиною,  глибинною  сутніс-
тю  його  художньої  практики  та  досліджень  є 
трансформація. В свої перформанси Кохі залу-
чає  фотографії,  відео,  мультиплікації,  живо-
пис, графіку та звукові інсталяції. 

Таким  чином,  не  всі  нагороджені  роботи 
вразили,  і не всі ті проекти, що вразили мене, 
нагороджені.  А  вирішувало  долю  художників 
та  Левів  обох  кольорів,  —  золотого  та  сріб-
ного,  —  міжнародне  журі:  Джек  Банковскі 
(Jack  Bankowsky,  США),  Хомі  К.  Бхабха  (Homi 
K.  Bhabha,  Індія),  Сарат  Махарадж  (Sarat 
Maharaj,  Північна  Африка),  Анжела  Веттес 
(Angela Vettese, Італія) та Юлія Восс (Julia Voss, 
Німеччина).

Звертаючись  до  неосновної,  альтерна-
тивної,  паралельної,  неофіційної  програми,  я 
вважаю  необхідним  поділитися  враженнями 
стосовно  лише  одного  проекту.  Він  був  пред-
ставлений  організацією  «Change  performing 
arts»  та  фондом  «Giordgio  Cini»  і  має  назву 
«Весілля  в  Кані  Галілейській»  Паоло  Вероне-
зе,  побачене  очима  Пітера  Грінуея».  Відвідати 
цю  експозицію  мене  запросив  особисто  сам 
пан Грінуей, — втім, як і декілька сотень інших 
слухачів  його  лекції,  яка  відбулася  в  межах 
Київського  кінофестивалю  у  Театрі  ім.  Івана 
Франка  напередодні  відкриття  Бієнале.  Тому, 
незважаючи  на  катастрофічний  брак  часу 
й величезне напруження, пов’язане з уважним 
ознайомленням із експозиціями основної про-
грами  виставки,  я  сіла  у  вапарето  й  рушила 
в бік острова Сан-Джорджо Маджоре, де в тра-
пезній  абатства  Ордену  бенедиктинців  від-

бувалася  щогодинна  презентація.  На  призна-
чений  час  біля  входу  в  монастир  зібралося  зо 
два десятки осіб. Стильна дівчина з оргцентру 
стрімко  повела  нас  порожніми  старовинними 
анфіладами у таємничі тихі дворики монасти-
ря.  Ось  проминули  так  званий  «Кипарисовий 
клуатр» (дворик), створений Андреа Палладіо 
1579  р.,  а  в  його  глибині  —  монументальний 
вхід до трапезної. 

Величезна  видовжена  зала  трапезної,  зда-
ється,  ніяк  не  підходила  для  комфортного 
перегляду фільму. В центрі — великий поміст, 
три  сходинки  якого  могли  слугувати  лавами 
для  десятка  глядачів,  іншим  треба  було  обла-
штовуватись на «галявині» помосту. Так і зро-
били  —  хто  сів  на  коліна,  хто  по-турецькому, 
хто ніби на пікніку, а хтось одразу плюхнувся 
на живіт — кожен добирав більш-менш зручну 
позу для годинного перегляду. На торцевій сті-
ні,  що  мала  перетворитися  на  екран,  —  вели-
чезний  розпис:  грандіозна  картина  «Шлюб 
в Кані Галілейській» [8].

Тут,  у  трапезній  монастиря,  протягом 
п’ятнадцяти місяців 1562–1563 рр. Паоло Веро-
незе  писав  фантастичне  полотно  розміром 
6,6 х 9,9,  композиція  якого  налічує,  за  підра-
хунками  фахівців,  138  персонажів.  Саме  пер-
сонажів, а не просто фігур, бо кожен із зобра-
жених  —  особистість,  яка  має  виражений 
характер й посідає важливе, власне місце в тій 
історії, яку розгорнув перед глядачем живопи-
сець. А йдеться в картині про перше чудо Ісуса 
Христа на весіллі в Кані — перетворення води 
на  вино,  якого  забракло  гостям.  Скористав-
шись  нагодою,  гедоніст-художник  змалював 
не стільки саме чудо, скільки грандіозне вене-
ційське  застілля  в  декораціях  мармурового 
палаццо.  Художник  власною  фантазією  пере-
ніс дію у сучасне йому місто й зобразив бага-
тьох реальних осіб, зокрема своїх сучасників. 
Так, дослідники переконують, що серед гостей 
можна побачити турецького султана Сулейма-
на I,  англійську  королеву  Марію,  імператора 
Карла V… (щоб знайти їх, варто уважно розди-
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витись ліву частину композиції). А в самісінь-
кому центрі, на першому плані, митець розта-
шував  чотирьох  музик.  Скажімо  прямо,  дуже 
не  простий  вийшов  квартет.  Для  посвячених 
це був груповий портрет чотирьох, провідних 
на той час і видатних вже в періоді історично-
му, венеційських живописців. Паоло Веронезе 
дотепно  й  влучно  змалював  характери  кож-
ного,  виражаючи  їх  як  у  позах,  так  і  в  інстру-
ментах.  Так,  натхненний  музика  в  червоних 
шатах з великою контрабасною віолою в руках 
—  Тиціан  Вечелліо.  Грає  на  флейті,  невиму-
шено  схиливши  голову  на  бік,  Якопо  Бассано 
— живописець селянського життя. Елегантно, 
проте  темпераментно  виграє  на  віолі  Тінто-
ретто.  І  в  білому  вбранні  та  жовтих  панчохах 
з  трохи  більшою  віолою,  ніж  у  Бассано,  — 
таким собі вишуканим франтом, — автор зма-
лював самого себе, Паоло Веронезе. Здається, 
що рука Христа, котрий сидить за ними в цен-
трі загальної композиції й дивиться нам про-
сто в очі, благословляє саме цю четвірку. 

  Коли  уважно  роздивляєшся  полотно,  душу 
просто  сповнює  захват:  здається,  що  дивишся 
захоплюючий  динамічний  фільм,  прекрасно 
й  винахідливо  зрежисований,  бездоганно  рит-
мічно  знайдений,  з  майстерно  вибудуваними 
мізансценами  й  характерно  зіграними  епізода-
ми.  Мабуть,  ще  більше  захоплення  ця  картина 
викликала у Пітера Грінуея. Людина вже третьо-
го тисячоліття від Різдва Христового, він не зміг 
стерпіти того, що геніальна картина не рухаєть-
ся, демонструючи шалену динаміку лише в уяві 
глядача.  Озброєний  новітніми  технологіями 
й  власним  неабияким  режисерським  досвідом, 
він  написав  сценарій,  діалоги,  підібрав  автен-
тичну  музику.  Тому,  благоговійно  зберігаючи 
першоджерело, сповнив його кінематографічним 
рухом,  додав  до  ілюзорного  візуального  життя 
звуковий ряд:  і картина ожила; персонажі заго-
ворили.  Так,  ніби  до  цієї  хвилини  на  стіні  була 
картинка — стоп-кадр з фільму, а не живописне 
полотно.  Режисер  досяг  цього,  використавши 
3D-Мax проекцію на саму картину.

Отже,  всі  персонажі  заговорили.  Я  напру-
жено  дослухалась  до  діалогів  гостей,  слуг, 
хазяїв…  Буденність  і  невимушеність  цих  роз-
мов,  їхня  банальна  правдивість  й  несподіва-
на  справжність  підступно  включали  глядача 
в  процес  бенкету.  Тому  я  трохи  розслабилась 
і подумки розчинилася серед гостей, як чужо-
земка, сприймаючи ритми й мелодику діалогів, 
наче  музику  міста.  Аж  над  головою  пролетів 
невидимий  птах:  шерех  його  крил  був  таким 
голосним,  що  здавалося,  ніби  в  скроню  вда-
рив повітряний потік… Зненацька все на мить 
замовкло,  завмерло  —  і  голосно,  наче  водо-
грай,  мало  не  Ніагара,  полилася  з  великого 
дзбана  вода,  перетворюючись  по  слову  Хрис-
товому на вино. А згодом, наприкінці бенкету, 
на  задньому  плані  запалала  страшна  пожежа. 
Місто горіло й пульсувало пожадливими спа-
лахами  вогню,  котрий  ось-ось  мав  вдертися 
й  на  цю  благословенну  терасу.  Аж  загриміло, 
небо розрізали блискавки, і на нажахане місто 
впала  рятівна  злива.  І  знову  на  мить  запану-
вала тиша, змінилось освітлення, повертаючи 
на площу спокій та радість, а з ними — і візу-
ально «зниклих» на час стихійних лих учасни-
ків бенкету… 

Тривимірність сприйняття усього — звуку, 
композиції самої картини, акцентованих режи-
сером фрагментів, які він виводив у великому 
збільшенні на бокових стінах, — вимагали від 
глядача цілковитої зосередженості. Я здогада-
лася  стати  подалі,  в  першій  третині  залу,  так, 
щоб  у  полі  зору  залишалися  всі  зображення. 
Дякуючи  цьому  я  отримала  змогу  купатися 
у  звуках  і  візуальних  образах.  Моє  тіло  весь 
час  вимагало  якоїсь  реакції,  воно  рухало-
ся  плавно,  ніби  я  знаходилась  в  морі,  у  воді, 
й потихеньку пливла, і мене пронизували зву-
ки,  барви,  форми,  слова,  думки,  почуття.  Моя 
душа молодим дельфіном ширяла в просторо-
му  басейні  залу,  наздоганяючи,  ніби  золотих 
рибок, ці звуки і зображення. Це був щасливий, 
незвичайний,  напівмедитативний  стан-досвід 
злиття-єднання з результатами творчості Пао-
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ло Веронезе, фільмочаклуванням Пітера Гріну-
ея та величною церемоніальною музикою для 
коронації Дожа Маріно Грімані, музики компо-
зиторів Андре та Джованні Габріелі.

Це  фантастичне  дійство  тривало  хвилин 
сорок.  Я  так  перейнялася  фільмом,  режисер-
ськими знахідками та технічними особливос-
тями презентації, що після закінчення відчула 
приємну  втому,  як  після  плідної,  напруженої 
роботи.  Озирнулася  й  з  подивом  усвідомила, 
що  до  кінця  недовгого  сеансу  досиділо  вдвічі 
менше  людей,  аніж  прийшло.  Мабуть,  справ-
ді,  «багато  званих,  та  мало  обраних»…  Отак, 
із  смиренною  думкою  про  те,  що  все  у  світі, 
напевно  ж,  доцільно,  і  що  кожному  своє,  від-
правилася  на  Пьяццу  Сан-Марко.  А  дорогою 
згадала, що відомий англійський мистецтвоз-
навець  Брендон  Тейлор  свою  книжку  «Акту-
альне  мистецтво  1970–2005»  завершив  розді-
лом  «Цифрове  зображення»,  де  зауважує,  що 
«аналогова  (хімічна)  й  цифрова  фотографії 
викликали  зовсім  різні  реакції  й  відповідно 
провокували  різні  засоби  сприйняття  мис-
тецьких  творів.  Інакше  кажучи,  дигіталізація 
обіцяє нам різноманітні відкриття й чим далі, 
тим  стрімкіші  —  на  багато  років  уперед»[9]. 
Далі він висловив думку про те, що «мистецтву 
сьогодні  й  завтра  треба  відповісти  на  виклик 
нової  технології» [10].  Проект  Пітера  Грінуея 
—  не  просто  достойна  відповідь,  а  органічна 
твірна реакція на ті образотворчі можливості, 
які  відкриває  талановитому  й  винахідливому 
користувачеві  цифрове  зображення  у  якості 
інструменту.

Отже,  завдяки  кураторові  Даніелю  Бірн-
бауму  на  теренах  міжнародної  художньої 
виставки  актуального  мистецтва  розгорну-
лися  десятки  амбітних  проектів,  які  виразно 
продемонстрували  нескінченність  й  різнома-
нітність, різноспрямованість та специфічність 
креативних процесів. 

Художники  довірливо  й  навіть  відчайдуш-
но розкрилися, повернувшись до глядача най-
вразливішими своїми сторонами. Вони загово-

рили  про  якісь  дуже  тонкі  речі.  Якщо  раніше 
митці волали, вдаючись до надзвичайно силь-
но  діючих  засобів  (агресія,  стрес,  страх,  жах, 
біль,  крик,  зневіра…),  то  тепер  вони  викорис-
товують делікатні, тонкі, але від цього не менш 
впливові інструменти для більш помірковано-
го, та не менш образного висловлення з приво-
ду  якогось  явища,  речі,  ситуації  —  важливих 
по  суті  життєвих  відчуттів,  часто  затертих, 
забутих, витіснених гонкою, невпинною швид-
кістю життя, віднайдених тільки тепер. Перед 
такими  роботами  глядачеві,  як  і  митцю,  вже 
треба  зупинитись  і  не  стільки  вдуматись  (це 
трохи  згодом),  скільки  налаштуватись  на  ту 
саму твірну хвилю, аби відчути, увійти в резо-
нанс з ідеєю та почуттями автора, а то й самої 
роботи. 

Серед  експонатів  Бієнале  чимало  інтер-
активних.  Але  їхня  інтерактивність  визнача-
ється не технічними приладами, а звичайним 
ігровим  моментом,  як  на  дитячому  майдан-
чику:  наприклад,  сходинки,  що  прогинають-
ся  під  твоєю  вагою;  пісочниця  з  ліхтарями-
світляками  у  піску;  куби  з  паперовими,  гарно 
розірваними стінами, у діри яких можна зазир-
нути (від японської авангардної групи мистців 
Гутаї  (Gutai).  Або  металевий  орел  російських 
художників  Олени  Єлагіної  та  Ігоря  Мака-
ревича,  крила  якого,  мов  гірські  вершини, 
покриті  кригою,  що  тане  й  не  розтає;  чи  про-
позиція сфотографуватись на галявині в якос-
ті частини абстрактної скульптури з дотепни-
ми  написами  проекту  Міранди  Джулі  «Eleven 
Heavy Things»; чи запрошення пройтись залом, 
організованим Вільямом Форсайтом «The Fact 
of Matter/Choreographic Object», у якому наві-
шано  спортивних  кілець  стільки,  що  важко 
не отримати по лобі, продираючись через той 
ліс ліан з кільцями на кінці, й нема чого навіть 
подумати  про  те,  щоб  зробити  якусь  вправу, 
скориставшись  знаряддям,  хоча  автор  у  сво-
їх  текстівці  до  цього  спонукає.  А  ще  можна 
спробувати граціозно перетнути зал,  елегант-
но просочуючись крізь павутину струн, натяг-
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нутих Томасом Сарацено в центральному залі 
Palazzo  delle  Esposizioni  della  Biennale.  Слід 
визнати,  що  чи  не  найвитонченішим  та  най-
вишуканішим  у  цьому  розумінні  був  саме 
проект  українського  представництва  «Степи 
мрійників». 

Ці,  такі  нові  чи  нововідкриті,  ніби  пробу-
джені,  згадані  життєві  відчуття  загострюють 
сприйняття  та  власні  почуття  і  художника, 
і реципієнта, тобто глядача.

Політичні  проблеми  в  проектах,  пред-
ставлених  на  цьому  Бієнале,  практично 
не висвітлюються, так, ніби їх насправді нема, 
ніби  попередні  виставки  не  були  переповне-
ні  нагальними  темами  життя  держав.  Чи 
не  світова  криза  спровокувала  такий  вільний 
і  невимушений  самовияв  митців?  Протягом 
останніх  років  ми  вже  готові  були  повірити 
в те, що без політики мистецтво не те що про-
жити і вижити, але й генерувати не здатне. А у 
«створенні  світів»  у  мистецькому  розумінні 
справи  політиці  місця  не  знайшлося.  Мабуть, 
це надто громіздка й не потрібна, не конструк-
тивна, не логічна, і ще з купою «не» надбудова 
у людському житті. Щось на кшталт тієї кози, 
яку  ребе  порадив  спочатку  завести  у  тісний 
дім,  а  потім  —  вивести,  аби  відчути  різницю 
і,  відповідно,  полегшення.  Мимоволі  згадуєш, 
що «устами младенца глаголет истина». А хто 
художник  у  своїх  істинних  творчих  проявах, 
як не божа дитина? 

Що  ж  нового  мені  вдалося  зауважити 
в  самому  явищі  нинішньої  Бієнале?  Відсут-
ність  жахів,  насильства,  ненависті,  запеклої 
боротьби,  руйнування.  Максимум  позитиву, 
але  не  ейфорійного,  а  вдумливого.  Чимало 
таких  проектів,  що  налаштовують  на  меди-
тативний  стан,  пропонують  зосередитись 
на  існуванні-перебуванні  тут  і  тепер.  Худож-
ники  не  ганялися  за  епатажем,  розкривалися 
щиро  й  безоглядно,  не  ховаючись  за  броню 
нагальної актуальної теми. Продемонстровано 
чимало живописних робіт, малюнків, суцільно 
рукотворних об’єктів з паперу, дерева, скла…

Але через те, що сучасний реципієнт  (гля-
дач),  вихований  серед  образотворчого  галасу 
й  крику,  звик  отримувати  й  тримати  макси-
мально  сильні  психологічні  удари  чи  то  від 
життя, чи від актуального мистецтва,  звучан-
ня більшості проектів ВБ-53 на інших, не таких 
голосних  регістрах,  його  ошелешує.  Й  необ-
хідність  притишувати  як  швидку  ходу,  так 
і мельтішіння власних думок, аби придивити-
ся — дослухатися до вдумливих об’єктів також 
викликає дискомфорт. Налаштування на інші, 
нові хвилі, більш гармонійні, толерантні, твір-
ні — також неабиякий труд. Чи не тому постій-
ним  відвідувачам  Бієнале  нинішня  видається 
менш яскравою за попередні? 

Спасибі  Бірнбауму,  —  дякуючи  йому, 
художники згадали, що вони творці й пророки, 
маги  й  чарівники.  У  задумі,  артикульовано-
му  куратором,  була  ще  й  така  ідея:  «Обравши 
«творення світів» за основу, за відправну точ-
ку,  ми  також  дозволяємо  виставці  висвітли-
ти  фундаментально  важливий  визначальний 
артистичний  ключ до  створення успішного 
розвитку й дослідження нових просторів роз-
витку  мистецтва  в  контексті  й  поза очікуван-
нями художнього ринку». Нарешті я зрозуміла, 
що  так  приємно  бентежить  мене  у  цьогоріч-
ній  експозиції  Венеційської  Бієнале!  Виставка 
в основному була вільна від гарячкової істерич-
ної  напруженості,  яка  супроводжує  художни-
ка, коли він підлаштовується під кон’юнктуру, 
розраховує  ринкову  затребуваність  того  чи 
іншого свого руху, коли він прагне неодмінно 
продати  свої  речі.  Не  знаю,  чи  читали  митці 
перед  роботою  над  бієнальними  проектами 
концепцію Даніела Бірнбаума (думаю, що так), 
і  чи  звернули  увагу  на  підкреслені  мною  ряд-
ки  (думаю  —  ні).  Але  геніальність  куратора 
саме  Бієнале  ’53  полягає  в  тому,  що  він  спро-
вокував, практично самою назвою, особливий 
прорив  у  творчості  контемпорарних  митців, 
здер  покривала  з  їхньої  справжньої  сутності. 
А вони ніби й не помітили! Навіть полегшено 
зітхнули. Думаю, цьому явищу (процесу) дуже 
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допомогла  так  звана  світова  економічна  кри-
за,  яку  оголосили  минулого  року.  Більшість 
творчих  людей,  втративши  гідний  заробіток, 
який в свою чергу вимагав від них граничного 
напруження  й  максимального  зречення  себе 
самого,  спочатку  злякалися,  а  потім  мудро 
розсудили, що криза — не біда, а можливість, 
нарешті  пригальмувати  шал  власного  руху 
почасти в нікуди, й звернулися до власної душі, 
до  тієї  діяльності  й  такого  висловлення,  які 
роками відкладали на потім, до кращих часів. 
Ось вони, ці кращі часи, і настали. Художники 
повернулися  до  творчості  в  ідеальному  розу-
мінні  цього  слова.  До  речі,  цікаво,  що  сама 
криза,  яка  протягом  року  займала  думки  сус-
пільства  й  шпальти  газет  та  екрани  телеві-
зорів,  майже  не  була  відбита  в  роботах,  бо  це 
не тема для творчості як власної, так і світової.

Останнім часом на художниках були нагро-
маджені здебільшого бутафорські лати воїнів, 
зброя борців: вони захищали, закликали, пере-
конували  і  викривали.  Тепер,  підштовхнуті 

ідеєю  куратора,  вони  творять  власні  світи  — 
нові й багаті. Хтось робить це упевнено й з роз-
махом,  а  хтось  —  стримано  й  локально,  ніби 
на пробу. Виявилось, що робити це переважно 
можна й хочеться не засобами нових техноло-
гій, — хоча й без них не обійшлося, — а стари-
ми «дідівськими» методами: рисунком, живо-
писом,  скульптурою,  макетами,  виконаними 
з  цупкого  паперу,  гутним  склом,  використан-
ням  ready  made  тощо.  І,  хоча  куратор  53-ї  ВБ 
Даніель  Бірнбаум  вважає,  що  «сила  образу 
не  залежить  від  якості  або  складу  інструмен-
тів,  якими  він  виконується»,  я  зауважила,  що 
духовність, глибина, образність чомусь з біль-
шою  легкістю  просочується  у  менш  технізо-
вані  мови;  в  ті  твори,  де  інструментом  воло-
діють  впевнено  й  майстерно,  до  того  ж  без 
нав’язливої  думки  щодо  його  комерційності. 
Хоча, звичайно, використання нових техноло-
гій  аж  ніяк  тому  не  перепона,  яскравим  при-
кладом  чому  виглядає  проект  Пітера  Грінуея 
«Весілля в Кані Галілейській».
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Писати про Венеційську Бієнале 2009 року, 
через певну кількість нагальних справ, я зібра-
лася не одразу після подорожі, а за певний час, 
завдяки  чому  і  виникло  темпоральне  дистан-
ціювання та просіювання творів. В результаті 
цього  в  пам’яті  зринали  далеко  не  всі  пред-
ставлені  твори,  а  найбільш  потужні  обра-
зи.  Як  виявилося,  вони  належать  переважно 
жінкам-художницям.  Цей  факт  здався  мені 
до такої міри вартим уваги — адже 53-я Вене-
ційська Бієнале з кураторством Даніеля Бірн-
баума  ніколи  не  розглядалася  під  цим  кутом 
зору, на відміну від 51-ї, кураторами якої були 
Марія де Кораль та Роза Мартінес, — що став 
структуро-творчою причиною для проведення 
цієї розвідки. За словами Паоло Баратта, пре-
зидента  Фонду  Венеційської  Бієнале,  «Дані-
ель  Бірнбаум  обрав  назву  Бієнале  «Ство-
рення  світів»,  котра  відсилає  до  того  факту, 
що  мистецтво  —  це  не  створення  об’єктів,  і, 
таким  чином,  підкреслив  різницю,  напри-
клад,  між  мистецтвом  і  дизайном.  Але,  мож-
ливо,  це  також  означає,  що  мистецький  твір 
має  своє  власну  здатність  представити  світ, 
що  має  бути  створений,  а  не  просто  творчі 
практики» [1]. Саме в контексті вищесказано-
го почесними Золотими левами Венеційської 
Бієнале були нагороджені Йоко Оно та Джон 
Балдессарі.

Йоко  Оно  —  ключова  фігура  післявоєн-
ного  світу.  Піонер  перформансу  і  концепту-
ального  мистецтва,  вона  є  однією  з  найбільш 
впливових  персон  серед  художників  нашого 
часу.  Понад  50  років  Йоко  Оно  є  визначною 
величиною  у  світі  авангарду  та  експеримен-
тального  мистецтва.  Міждисциплінарний 
підхід  Оно  до  мистецьких  практик  розсу-
ває  межі  традиційного  сприйняття  творчого 
процесу.  Вона  відігравала  визначальну  роль 
у  багатьох  рухах,  включаючи  «Флюксус», 
хепенінги,  концептуальне  мистецтво.  Задовго 
до того, як вона стала символом поп-культури 
і  активістом  боротьби  за  мир,  вона  створи-
ла  художні  стратегії,  які  залишили  яскравий 
слід  як  в  культурі  її  рідної  Японії,  так  і  на 
Заході.  Її  праці  не  залежать  від  звичайних 
матеріалів  та  методів,  —  слова  використову-
ються  як  основний  засіб  в  концептуальному 
словнику  Оно.  Вони  слугують  основою  для  її 
робіт  «Instruction  pieces»/«Інструкцій»,  фун-
даментом для перформенсів та конвеєром для 
досить  специфічних  значень  з  «настановами» 
до дій. «Інструкції» Оно, над якими художни-
ця працює з 60-х років, написані задля участі 
глядача, для його допомоги в реалізації її влас-
них робіт. Ці короткі поетичні тексти задають 
напрям  для  знайомства  з  конкретною  ідеєю, 
яка фізично або ментально втілюється під час 
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Йоко Оно. «Лети». Папір. 1963. Із циклу «Інструкції» 
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акції.  Перформанси  Оно  є  естетичним  дослі-
дженням і здійсненням короткої зустрічі душі 
і матерії. Їх можна визначити як з’єднання ідеї 
і об’єктивного світу в процесі тілесної акції [2]. 
Виставлені вперше у 1961 р. «Інструкції» скла-
даються з циклу простих друкованих аркушів, 
першопочатково  створених  в  японській  тран-
скрипції  і  пізніше  перекладених  англійською, 
які  демонструються  на  стіні  у  манері  тради-
ційних  живописних  презентацій.  Специфіка 
її  існування  одночасно  усередині  і  зовні  схід-
ної  і  західної  культур,  багато  в  чому  нагадує 
про  її  переживання  дихотомії  душі  та  тіла.  Її 
«Інструкції»  роблять  «акції»  провідниками 
для переходу від однієї сфери досвіду до іншої, 
від  одного  концептуального  плану  до  іншого, 
втілюючи її «прагнення дії». У них вона шука-
ла  естетичного  поєднання  як  способу  чуттє-
вого  подолання  кордону  матеріальних  явищ, 

можливості досягти осяяння, трансформував-
ши умови Буття [3, 14].

Ці роботи ставлять запитання щодо деміс-
тифікації мистецтва: зразки вказівок художни-
ці завжди залучають глядача до процесу само-
рефлексії.  Роблячи  це,  аудиторія  продовжує, 
так  само,  як  Оно,  використовувати  найбільш 
ефемерний та податливий матеріал — людське 
сприйняття,  та  долучати  через  концептуальну 
та  філософську  мистецькі  традиції  семіотику 
мультикультурного  інтелектуального  і  емо-
ційного  поля  художниці  до  свого  досвіду.  При 
цьому «Інструкції» Оно відрізняються  імпера-
тивністю  граматичних  структур.  Вони  закли-
кають до дії, вимагаючи уявного або реального 
відгуку. За висловом Крістін Стайлс,  інколи ці 
роботи наказують глядачам здійснення певних 
дій,  на  кшталт  тих,  що  вона  сама  здійснювала 
в 1966 році на симпозіумі «Деструкція в мисте-

Наталі Дюрберг. «Експеримент». Інсталяція, пластик. 2009 
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цтві» (№ 33): Hide Piece (Сховайся): «Сховайся». 
Question  Piece  (Запитай):  «Запитай».  Cut  Piece 
(Відріж):  «Відріж».  Touch  Piece  (Доторкнися): 
«Доторкнися». Fly Piece (Лети): «Лети». Promise 
Piece (Пообіцяй): «Пообіцяй». Важливі для Оно 
теми тіла, прав жінок, особистої свободи і полі-
тичної  діяльності,  —  інтерес  до  яких,  до  речі, 
розділяв і Леннон, — отримали подальший роз-
виток  у  більш  широкій  концептуальній  струк-
турі її фільмів. Як зазначає Кріссі Айлс в роботі 
«Еротичний концептуалізм: фільми Йоко Оно», 
політичне  захоплення  Оно  проблемами  фемі-
нізму не було поверховим. У тексті під назвою 
«Фемінізація  суспільства»  (1971;  Anthology 
24) вона гаряче відстоює наступну  ідею: жінки 
і  чоловіки  повинні  жити  «реальним»  життям, 
це  дозволяє  розвиватися  їх  індивідуальним 
особистостям  і  вирішувати  політичні  і  прак-
тичні проблеми.

Різноманітні вектори розвитку взаємозв’язку 
фемінізму  та  сучасного  мистецтва  розвинуті 
в  працях  Елен  Сіксу,  Люсі  Ірігаре,  Юлії  Крис-
тєвої,  Лори  Мальві,  Джудіт  Батлер,  Терези  де 
Лаурентіс,  Марти  Рослер,  Валі  Експорт,  Люсі 
Ліппард, Мері Келлі та інших.

Якщо  звернутися  до  України,  то  актуальна 
ситуація  в  її  мистецтві  характеризується  тим, 
що приватні галереї та музеї провадять актив-
не  вибудовування  простору  капіталістичного 
арт-ринку, з усіма притаманими йому стратегі-
ями валоризації, просування та продажу куль-
турного продукту, що ставить художників обох 
статей  в  жорсткі  умови  залежності  та  конку-
ренції. Сучасні парадигми творення мистецької 
кар’єри  вимагають  від  художників  величезно-
го напруження сил і не сприяють виникненню 
якихось  побічних  рефлективних  програм,  чи 
співтовариств  на  основі  жіночої  солідарності,  
які на сьогоднішній день вже не фінансуються 
західними  фондами  —  так  само,  як  і  стратегії 
по розбудові громадянського суспільства. Час-
тина  мисткинь,  що  працюють  індивідуально, 
будують свої кар’єрні стратегії за тими самими 
принципами, що й чоловіки, і один тільки вступ 

у  цю  гру  a  priori  передбачає,  що  ніякого  фемі-
нізму в цих непростих відносинах з арт-ринком 
та його агентами (критиками, власниками гале-
рей, кураторами, дилерами та колекціонерами) 
не  передбачається.  Інші  художниці,  мистецтво 
яких  так  чи  інакше  пов’язане  з  гендерним  чи 
феміністичним дискурсом, не залучені до про-
грам  інфраструктури  (за  відсутності  такої) 
і змушені існувати в зоні маргінальної субкуль-
тури  та  малобюджетних  проектів,  попри  те, 
що рівень їх мистецьких творів та теоретично-
го осмислення свого художнього досвіду часто 
дуже високий.

Повертаючись  до  досягнень  на  53-ій 
Венеційській  Бієнале,  варто  згадати  Наталі 
Д’юрберг (Швеція), нагороджену Срібним левом 
як  багатообіцяючу  молоду  художницю  за  про-
ект  «Experimentet»/«Эксперимент»  (2009). 
Пошуки  Д’юрберг  перетікають  з  естетично-
орієнтованого  декоративного  середовища 
в  потужне  вивчення  людської  поведінки  в  її 
найбільш  примітивних  формах.  Новий  про-
ект,  що  складається  з  інсталяції  з  назвою 
«Experimentet» та трьох фільмів, досліджує тему 
сюрреалістичного  Едемського  саду.  Гігантські 
скульптури квітів та інших створінь населяють 
інсталяцію,  в  якій  заіржавіла  краса  дозволяє 
стосункам  розвиватися  незнаними  шляхами: 
сад  —  це  утопія,  де  все  пішло  не  так.  Перший 
фільм  представляє  глядачам  перверсійних 
лялькових персонажів, що загрузли в образли-
вих домаганнях до самих себе. У другому фільмі 
ляльки безжально б’ються, у спробі через голову 
одна  одної  втекти  з  ворожого  лісу.  У  третьому 
фільмі зображено різні групи людей, які грають 
у «владні забави» з сексуальними надмірностя-
ми, — в даному випадку, один з одним.

Лігія Папе (Бразилія) була удостоєна спеці-
альної відзнаки з формулюванням «За Перетво-
рення світів», за інсталяцію «Tteia 1, C» (2002), 
що  була  реконструйована  в  абсолютно  темно-
му  просторі  експозиції  Арсеналу.  Інсталяція, 
начебто  розчиняючись  в  космічній  імматері-
альності, здається зробленою зі світла і нагадує 
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дуже  знайомі  експерименти  нео-конкретистів, 
повертаючи нас до конструктивістських пошу-
ків кінця 70-х років.

На цій Бієнале Фіона Тан, яка вже була нагоро-
джена спеціальною відзнакою 2001 року на 49-ій 
Бієнале у Венеції, для Павільйону Нідерландів роз-
робила  проект  «Disorient»/«Дезорієнтований», 
який складався з трьох різних творів, що були 
відібрані для експозиції та інстальовані таким 
чином, аби підсилити та доповнити один одно-
го. Співзвучність цих робіт Фіони Тан в широ-
кому  сенсі  визначена  манерою,  в  якій  вона 
забезпечує  мікро-політичну  сферу  індивідуу-
ма  в  межах  макро-політичної  сфери  глобаль-
ної  культури  голосом  та  обличчям.  Її  твори 
визнані та показані в багатьох країнах в якості 
метафори  дослідження  гібридної  ідентичнос-
ті.  Фіона  Тан,  народившись  1966  року  в  Індо-
незії  в  родині,  де  батько  був  китаєць,  а  мати 
—  австралійка,  через  репресивний  режим 

перебралася  до  Австралії,  а  згодом  навчалася 
у Нідерландах, де мешкає більш ніж 20 років. Її 
біографія схожа на подібні біографії дітей іммі-
грантів,  чи  дітей  діаспори.  Як  зазначається 
в прес-релізі виставки, вона визначає себе так: 
«Я  —  професійна  іноземка,  чия  ідентичність 
виходить з того, ким я не є».

«Provenance»/«Походження» (2008) базуєть-
ся  на  живописі  17-ого  століття  з  Рейксмузею 
в  Амстердамі.  «Rise  and  Fall»  —  це  2-екранна 
проекція,  незвична  через  свою  вертикальну 
картинну  форму.  «Rise  and  Fall»  можна  пере-
класти  як  «Підйом  і  падіння»,  чи  «джерело 
та водоспад», або ж «схід та осінь», — все буде 
вірним  і  неповним.  Тут  Тан  пропонує  нам 
розглядати  мінливу  та  конфліктуючу  приро-
ду  людського  досвіду:  кожного  разу  ми  під-
німаємося  та  падаємо;  і  з  кожною  зустріччю 
ми  сходимося  і  розходимося.  Цьому  знанню 
немає підтвердження, воно нічого не розкриває 

Лігія Папе. «Tteia 1, C». Інсталяція. 2002. (Відтворена в Арсеналі 2009) 
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із  того,  що  могло  б  перевизначити  наші  думки 
та дії. Ми, як персонажі «Rise and Fall», покину-
ті з меланхолічним усвідомленням спливаючо-
го часу, ми чинимо дії, що позначають його рух, 
та живемо спогадами, щоб наділити значенням 
розуміння  всього  цього.  У  творі  пам’ять  тран-
слюється в якості руху; але це рух специфічний 
—  у  фокусуванні  камери,  або  зміні  фокусної 
відстані. Ми бачимо, що пам’ять набула певної 
форми та конфігурації, але потім фокус зникає 
з потоком, з відпливом, з силами, що є такими 
ж гальмівними, як і невидимими.

Відео  «Disorient»/«Дезорієнтований»  звер-
тається  до  провідної  позиції  Венеції  в  історії 
геостратегій в часи, що передували відкриттю 
нових шляхів до Азії та  її влади [4, 98]. Фіона 
Тан зайнялася Венецією непрямо, звернувшись 
до  текстів  Італо  Кальвіно,  котрий  пам’ятав 
подорож  Марко  Поло.  Для  свого  останнього 
фільму  художниця  використала  оригіналь-

ний текст для сучасної зустрічі з тією епохою, 
в  котрій  Венеція  була  одним  із  стратегічних 
центрів світу.

Основою для цієї нової роботи стала  ідея 
конфронтації  описів  Марко  Поло,  зроблених 
сім століть тому, з нинішніми зображеннями, 
представленими  власним  асоціативним  мон-
тажем  художниці.  Закадровий  текст  в  інста-
ляції складається виключно з цитат з «Подо-
рожей  Марко  Поло».  Тан  поєднала  торгову 
владу Венеції ХІІІ століття з концепцією Орі-
єнталізму  Едварда  Саїда:  неможливості  для 
Заходу  прийти  до  дійсного  розуміння  суті 
Сходу.  В  результаті  інсталяція  Тан  проектує 
звіт  Марко  Поло  про  його  подорожі  на  наші 
часи. Вона не тільки апелює до вікової захід-
ноєвропейської  традиції  створення  однови-
мірного зображення Сходу, але й підкреслює, 
що  Заходу  потрібно  віднайти  нову  манеру 
поведінки.

Фіона Тан. «Rise and Fall». 2-екранна відео-інсталяція. 2009. Проект «Дезорієнтований» 
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Тан  свідчить:  «Нестача  розуміння  інших 
культур  та  суспільств,  небажання  займати-
ся  цим,  вивчати  інші  традиції  та  релігії  є  так 
само  актуальною  та  трагічною  сьогодні,  як  це 
було сім століть тому. Старе, навіть викривлене 
та спотворене, може дати неочікуване, вартісне 
висвітлення  нового,  поточного  часу.  Насиль-
ство  сильних  національних  держав  проти 
інших  країн  та  людей  в  ім’я  глобального  миру 
може  бути  впевнено  названо  колоніальною 
агресією під новою маскою. Навіть в наші часи 
торгівля  та  гонитва  за  економічною  вигодою 
весь  час  переважає  справедливість,  здоровий 
глузд та людське співчуття. Історія Марко Поло 
розгортається, певним чином, паралельно моїй 
власній  біографії,  але  у  зворотньому  напрям-
ку» [5, 38].

Подібний підхід, в котрому Україна розгля-
дається  в  якості  сталого  перехрестя  культур, 
був  заявлений  і  художниками  Українського 
павільйону в Палаці Пападополі, — Іллею Чіч-
каном та Міхарою Ясухірою. Як зазначав в ката-

лозі Петро Дорошенко, комісар української пре-
зентації, слідуючи легенді авторів:

«Ніколо Пападополі, котрий був власником 
палаццо  у  Венеції  у  середині  XIX-го  століття, 
подорожує Україною, Монголією, Китаєм і далі, 
аж до вод Японського моря,  слідами великого 
мандрівника  Марко  Поло» [6,  160].  Концепція 
апелює  до  сну,  але  у  цьому  випадку  ідеоло-
гія  сюрреалізму  видається  дещо  застарілою. 
Виставка  2-х  художників  —  це,  по  суті,  кіно-
майданчик з необхідними атрибутами фільму: 
декораціями,  світлом  та  музикою,  де  самого 
фільму не має, а є лише несподівані спецефек-
ти.  Втім,  оцінити  проект  не  вдасться,  адже 
вже в середині літа на  ґратах Палацу Пападо-
полі  з’явився  папірець  з  написом  «Виставка 
закінчилася»  (мала  б  тривати  до  22.11.2009). 
І це не концептуальний хід авторів, а ні ново-
явленого  українського  куратора  Володимира 
Кличка, як можна було б сподіватися, — зокре-
ма, з огляду на проекти Йоко Оно 60-х, чи відо-
мий критичний жест 2003 року щодо політич-

Фіона Тан, проект «Disorient» / «Дезорієнтований» HD відео-інсталяція. 2009
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ної та національної нерівності Сант’яго С’єрра 
в  Павільйоні  Іспанії  (куратор  Роза  Мартінез). 
Тоді  художник  забудував  вхід  цегляною  сті-
ною,  і  війти можна було з  іншого боку,  і лише 
тим, хто пред’являв іспанський паспорт. Прошу 
всіх задіяних у практиках сучасного мистецтва 
в Україні зробити відповідні висновки.

Японію на 53-ій Венеційській Бієнале пред-
ставляла Міва Янагі з інсталяцією під назвою 
«Незахищені  від  вітру  жінки:  Трупа  Старих 
дівчаток».  Для  цієї  інсталяції  Японський 
павільйон, побудований 1956 року за проектом 
Такамаса Йошізака, Міва Янагі покрила зовні 
чорним, подібним на мембрану, наметом. Звер-
таючись  до  оригінальної  ідеї  «павільйону», 
як  окремішньої  тимчасової  структури,  плин-
ність і рухливість форми намету перетворили 
Японський  Павільйон  на  тимчасовий  театр. 
З  цієї  миті  в  просторі  миттєво  відбувається 
переміщення від «смерті» до «життя», охоплю-

ючи різноманітні «сильні вітри», такі, як «вла-
да», «угода» та «упередження». Старі дівчатка 
Янагі з’являються, як відвідувачі з іншого сві-
ту.  Вони  оживають,  як  величезнівеликороз-
мірні «вітальні» форми, які до цього моменту 
знаходилися  під  попоною,  але  зараз  зусібіч 
обступили  глядача.  «Життя»  всередині  цих 
жінок,  які  мусили  бути  маленькими,  —  пере-
міщення світу, котрий з’являється, коли хтось 
згадує їх фактичний розмір. Вони з’являються 
безпосередньо  у  той  момент,  коли  хтось  усві-
домлює цю перестановку, — так само, як театр 
Янагі, ніби сповнений «невмирущим життям», 
з’являється у Венеції.

Усередині  павільйону  Янагі  встанови-
ла  гігантські  4-метрові  фотографічні  стенди 
з  портретами  жінок  різного  віку.  Також  були 
показані  серії  маленьких  фотографій  та  нова 
відеоробота.  Глядачі  почуваються  дезорієнто-
ваними,  втрачаючи  відчуття  масштабу  і  пер-

Міва Янагі. Проект «Незахищені від вітру жінки: Трупа 

Старих дівчаток». Фотографія. 2009 

Міва Янагі. Проект «Незахищені від вітру жінки: Трупа 

Старих дівчаток». 2005. Із серії «Казки» 
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спективи,  проходячи  повз  перебільшені  габа-
рити робіт. Тому «алегорія», яку, незалежно від 
віку та походження глядача, надзвичайно легко 
зрозуміти,  заповнює  сітківку,  і  з  тією  ж  мірою 
чистоти, через візуальну «історію», веде до уні-
кального  світу  відчуттів,  створеного  Янагі, 
в якому діти стають дорослими, дорослі стають 
дорослішими,  а  ті  стають  ще  і  ще  доросліши-
ми [7,  52].  І  перед  тим,  як  перехід  відбудеться, 
найдоросліші  будуть  прочитані  вголос  дітьми 
на горизонті, щовиступає в якості філософської 
часо-просторової алюзії до символу змії, котра 
ковтає свій хвіст.

Лейтмотивом  цієї  інсталяції  є  трупа,  яка 
складається  виключно  з  жінок,  котрі  ман-
друють  у  своєму  мобільну  будинку  —  наметі, 
котрим  прикрито  їх  караван.  Цей  намет,  запо-
зичений  з  новел  японського  модерністського 
автора  Кобо  Абе,  вже  з’являвся  в  попередніх 

серіях  постановочних  фотографій  Янагі  під 
назвою  «Казки»,  де  був  ключем  до  вираження 
теми подвійної дихотомії напруги між «життям 
і  смертю»,  «минулим  і  майбутнім»,  «обмежен-
ням  і  мобільністю»,  а  також  «щоденним  жит-
тям  і  фестивалем».  Як  видно  з  її  ранніх  робіт, 
—  таких,  як  «Дівчата-ліфтери»  (1996–1999), 
та з наступних серій: «Мої Бабусі» (1999–2004) 
і  «Казки»  (2004–2005),  Міва  Янагі  є  художни-
цею,  яка  завдяки  своєму  використанню  обра-
зів  молодої  дівчинки  і  старої  жінки,  що  сим-
волізують «життя  і смерть», засвоїла повністю 
толерантне  ставлення  до  обставин  людсько-
го  існування  в  межах  лабіринту  «минулого», 
«теперішнього» та «майбутнього».

Фотографії  гігантських  жінок,  що  Яна-
гі  створила  для  Венеції,  символізують  рішу-
чість,  на  противагу  «Дівчатам-ліфтерам»,  які 
здаються  екзотичними  ляльками  чи  вишука-

Улла фон Бранденбург. «Балада». Відео-інсталяція. 2009 
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ними  предметами.  За  виразом  Аомі  Окабе,  ці 
дівчатка не мають ґарту феміністок і не розумі-
ють, що вони стали жертвами;  з них насильно 
ліпили предмети певної форми і змісту, і з того 
моменту, як вони з радістю пішли на поступки 
пильним поглядам, що їх оточують, вони пере-
творювалися  на  прекрасні  «об’єкти».  Здається, 
що  це  явище  пов’язане  зі  сплавом  сприйняття 
штучного як прекрасного, яке сформувала для 
себе  Японія,  —  і  водночас  з  бажанням  відпо-
відності  Західній  моделі [8].  Ізольовані,  вони 
живуть  у  штучному  освітленні  і  транслюють 
смерть  індивідуальності  та  ілюзії  обмежено-
го  кругозору  в  образах  тепличних  квітів  чи 
тропічних  рибок  в  акваріумах.  У  позах  дівчат, 
що очікують у ліфті чоловіків, неприхована сек-
суальність,  що  уподібнює  їх  солодким  льодя-
никам.  Янаги  із  здивуванням  і  розчаруванням 
невідривно спостерігає та фіксує цей процес.

«Незахищені  від  вітру  жінки»  стоять  неру-
хомі,  попри  те,  що  їх  охоплює  сильний  вітер. 
Хоч  би  що  трапилося,  вони  триматимуться 
твердо на ногах, на землі і заохочуватимуть гля-
дачів відчути вітальність. Представлені у пиш-
них  декоративних  рамках,  ці  жінки  здаються 
ірреальними.  Хоча  це  зображення  безпосеред-
ньо макабричної якості, за допомогою дигіталь-
ного втручання від зображення до зображення 
вони  демонструють  ознаки  швидкоплинного 
старіння.  Роботи  набувають  додаткового  зна-
чення у Венеції, де постійна загроза смерті була 
суттєвою  для  міста  протягом  усієї  його  істо-
рії,  та  у  світлі  критичного  економічного  спаду, 
що  впливає  на  людей  у  всьому  світі.  Маючи 
справу із «смертю», Янагі, як той, хто йде крізь 
лабіринт,  як  це  не  парадоксально,  намагається 
винести  реальне  значення  ще  ненародженого 
«життя»,  і в межах цієї безкінечної рухливості 

Лара Фаваретто. «Моментальний монумент (Болото)». Site-specific інсталяція. Сад, Арсенал, Венеція. 2009 



36

2009, випуск шостийСУЧАСНе МиСтеЦтВо

і плинності схоплює вічність «життя» [9, 52].
Улла  фон  Бранденбург  у  своїй  інсталяції 

«Singspiel»/«Балада»  (2009)  в  Арсеналі  реагує 
на задану «Документою» дискусію щодо модер-
нізму. Художниця народилась у 1974 році в Кар-
лсруе  (Німеччина),  живе  та  працює  в  Парижі. 
Зазвичай  вона  вибудовує  лабіринти  з  тканини, 
в нетрях котрих показує відеороботи. Так було 
і  цього  разу.  Новий  фільм  Улли  фон  Бранден-
бург,  знятий  на  16-мм  плівку  у  Віллі  Савой 
(архітектор Лє Корбюз’є), продовжує мистецьку 
розвідку щодо механіки театру. Це дослідження 
засобами  перформенсу  сконструйованої  пове-
дінки та значення жесту, зі спеціальним наголо-
сом на формальних аспектах як постановки, так 
і  тривожних  або  не  виражених  психологічних 
станів.  У  цьому  фільмі  вона  конструює  серію 
епізодів,  що  викликають  спогади  і  обертають-
ся  навколо  групи  людей,  —  можливо,  сім’ї,  — 
та  мізансцен  зустрічей,  чиє  значення  закодо-
ване  у  символічному,  трохи  абсурдному  жесті. 
«Singspiel»/«Балада» знята одним кадром, мето-
дом  «спостереження»  за  персонажами  в  кім-
натах  будинку.  Існує  відчуття  зростаючої  три-
воги.  Досвід  сім’ї  Савої,  пов’язаний  з  віллою, 
був  не  таким,  як  сподівався  Ле  Корбюз’є,  про-
ектуючи  «машину  для  ідеального  життя» [10, 
12].  «Singspiel»  відсилає  до  цієї  маловідомої 
історії  вілли,  натякаючи  на  людські  тріщини 
та розлами, що «живуть» у цьому, здавалося б, 
чудовому  модерністському  просторі.  Замість 
того,  щоб  породити  свідчення  сенсаційного 
духовного  злету,  що  було величною  метою  цієї 
архітектури, в усьому відчувається занепокоєн-
ня  і  невпевненість.  Назва  «Singspiel»  відсилає 
до  форми  музичної  драми,  котра  дублюється 
закадровим співом у сцені розмови між члена-
ми сім’ї, що зібралися навколо столу за кавою; 
музика  підсилює  трохи  трагічний  напівтон 
та дивний зміст. Характерною для Бранденбург 
є  багатошарова  мистецька  практика,  що  зна-
ходиться  на  території  між  живописом,  фото-
графією, кіно, перформенсом та театром, котра 
зачаровує  глядача.  Образи  фільму  «Singspiel» 

Тобіас Ребергер. Візуальне вирішення «Те, що ти любиш, зму-

шує тебе також плакати». Кафетерій/Ресторан  

у Палаццо Виставок, Джардіні, Венеція. 2009 

Брюс Науман. «Триголовий фонтан (Жюльєт, Ендрю та Райнд)». 

Інсталяція. 2005. Проект «Топологічні сади» 
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інтригують інтелект і залишаються в пам’яті та 
підсвідомості.

Мою увагу привернула також праця італій-
ки  Лари  Фаваретто,  що  2005  року  отримала 
нагороду на 50-ій Венеційській Бієнале в якос-
ті  «Кращого  молодого  італійського  митця 
2004–2005  років».  Вона  народилася  1973  року 
в  Тревізо,  в  Італії;  живе  та  працює  в  Турині. 
Перформенси,  скульптури,  фільми,  фотографії 
та  інсталяції  Лари  Фаваретто  приймають  різ-
ні  форми  та  використовують  широкий  спектр 
матеріалів.  Але  всі  вони  пов’язані  між  собою 
в  якості  дослідження  своєрідного  поєднання 
надії з грайливістю та фатальним відчаєм. Вона 
описує  свої  праці  як  «машини-забавки».  Але 
в той же час вони також пов’язані з невловимим 
фаталізмом та покірністю злій долі.

Проект  Фаваретто  «Momentary  Monument 
(Swamp)»/«Моментальний  монумент  (Боло-
то)»  (2009)  на  Венеційській  Бієнале  продовжує 
цей  парадоксальний  підхід.  Він  являє  собою 
неочікуване  вторгнення  в  ландшафт  —  штуч-
не  болото,  створене  серед  так  само  штучних, 
«наманікюрених»  садів  поруч  з  Арсеналом. 
Згідно з коментарем Фаваретто, цей монумент 
— також «скарб порожніх могил», що вшановує 

такі «втрачені» фігури, як письменник Амброз 
Бірс  (в  кінці  1913  року  немолодий  американ-
ський письменник відправився до Мексики, де 
буяла революція, і, подорожуючи з бунтівними 
солдатами,  зник  без  вісти);  художник  Бас  Ян 
Адер  (голландський  художник-концептуаліст, 
фотограф  і  режисер,  котрий  загубився  у  від-
критому  морі  під  час  спробисамостійно  пере-
тнути  Атлантичний  океан),  мандрівник  Кріс-
тофер Джонсон МакКендлесс (що під час своїх 
подорожей взяв ім’я Олександра Супербродяги, 
поїхав  в  надії  прожити  деякий  час  на  само-
ті  у  незаселену  частину  Аляски,  де  помер  від 
виснаження)  та  чемпіон  з  шахів  Боббі  Фішер. 
«Моментальний  монумент  (Болото)»  є  вод-
ночас  і  несподіваним  викликом,  і  сумнівним 
святкуванням.

У  своєму  переліку  мисткинь  53-ї  Бієнале  я 
ладна зробити виняток, мабуть, все-таки не для 
Брюса Наумана, котрийпредставляв Павільйон 
США  і  отримав  головний  приз  за  кращу  наці-
ональну  презентацію  з  проектом  «Топологічні 
сади»  (хоча  я  і  з  великим  натхненням  відкри-
вала  його  простір  «іконічного  втілення  люд-
ського  болю,  крихкості  та  енергійних  ударів 
у наші слабкі місця», що втілився у невпинній 

Барбара Крюгер.  

«Твоє тіло — поле 

битви» 

Емілі Джасір.  

Проект «Матеріал  

для фільму».  

2004 — донині 

Регіна Хосе Галіндо. «Гіменопластика». Відео. 2004 



38

2009, випуск шостийСУЧАСНе МиСтеЦтВо

повторюваності  візуальної  мови  і  форми [11, 
148]), бо впевнена: про цей проект багато напи-
сано. Натомість виняткове враження справили 
твори  Тобіаса  Ребергера  (Німеччина),  зокрема, 
його  візуальне  вирішення  кафетерію  в  Палац-
цо  Виставок  в  Джардіні,  що  носить  назву  «Те, 
що  ти  любиш,  змушує  тебе  також  плакати». 
За що, до речі, і отримав Золотого лева в якості 
кращого  художника.  Простір  бару,  створеного 
цим відомим сучасним німецьким художником 
в центральному павільйоні 53-ої Венеціанської 

Бієнале, дезорієнтує, збиває з пантелику і зача-
ровує. Проект Ребергера залучає два протилеж-
них  підходи:  це  створення  функціонального 
простору  кафетерію,  у  якому  ви  можете  сиді-
ти,  але  й  водночас  це  —  середовище,  що  візу-
ально  спантеличує,  дезорієнтує  і  зачаровує, 
спираючись  на  специфічні  історичні  знахідки 
попередників.  Основні  мотиви  декоративного 
оформлення  кафетерію  повторюють  малюнок 
камуфляжу  кораблів  періоду  Першої  світової 
війни,  відомого  під  назвою  Dazzle  або  Razzle 

Су-Мей Тце. «Луна». Відео. 2003. Проект «Кондиціоноване повітря»
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Dazzle  («Шик-блиск»).  Він  полягає  у  викорис-
танні  складної  моделі  геометричних  форм 
контрастних  кольорів,  котрі  перепиняють  або 
перетинають один одного. Залами чорно-білих 
ліній «закамуфльованого» інтер’єру чергуються 
з  флюоресцентними  кольорами  та  вкраплен-
нями  дзеркальних  поверхонь,  а  також  різно-
манітними  психоделічними  малюнками,  котрі 
вкривають  підлогу,  та  абстрактними  геоме-
тричними  формами  меблів.  Все  це  бентежить 
почуття і буквально збиває відвідувачів з ніг.

Значна  кількість  робіт  Ребергера  створе-
на  в  контексті  інтенсивного  діалогу  із  світом 
дизайну.  Як  відомо,  мета  такого  маскуваль-
ного  забарвлення  полягала  зовсім  не  в  тому, 
щоб  зробити  об’єкт  непримітним  для  сторон-
ніх  спостерігачів.  В  розробці  «Dazzle  painting» 
взяли  участь  художники  Норман  Вілкінсон 
(Norman  Wilkinson)  та  Еббот  Тейєр  (Abbott 
Thayer).  Нова  схема  маскування  була  заснова-
на  на  модних  напрямках  образотворчого  мис-
тецтва  початку  минулого  століття,  перед  усім 

Міхала Ровнер. «Час, що залишився». Відео-інсталяція. 750 х 750. 2000
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— кубізмі, котрий виник під впливом африкан-
ського мистецтва. Камуфляж «Dazzle» не ховає 
корабель, але утруднює оцінку його швидкості 
та напрямку. Здається, ця робота була визнана 
як парадоксальна метафора існування сучасно-
го  мистецтва  наприкінці  першого  десятиліття 
XXI століття в його вже усталеному апелюванні 
до  дизайну  та,  дійсно,  неможливості  оцінити 
ні швидкість, ані напрям його руху.

Прості  за  формою  і  непримітні  з  вигляду 
роботи  53-ої  Венеціанської  Бієнале  прихо-
вують  таємницю,  розкриваючи  її  уважному 
погляду. Твори не намагаються потрясти, оглу-
шити,  збити  з  ніг,  а  провокують  очікування, 
вислизають,  інтригують,  залишаючи  сумніви. 
Але для того, щоб бути новим маніфестом мис-
тецтва, цій виставці бракує полемічності. Вона 
уникає різких висловів  і, в якості  ідеологічної 
програми, пропонує множинність  інтерпрета-
цій, точок зору, а також політкоректний синтез 
дисциплін і технік.

Якщо  згадати  52-ю  Венеціанську  бієна-
ле  сучасного  мистецтва  2007  року  з  темою 
«Думай з відчуттям. Відчувай з розумом. Мис-
тецтво  у  теперішньому  часі»  (куратор  Роберт 
Сторр),  то  Золотого  лева,  що  його  присуджу-
ють молодим авторам, отримала палестинська 
художниця Емілі Джасір  (Emily  Jacir), що живе 
в Нью-Йорку, з формулюванням за «творчість, 
предметом  котрої  стала  проблема  вигнання, 
зокрема  палестинське  питання».  Вона  пред-
ставила  досить  складне  відео  на  тему,  схожу 
до показаної у фільмі «Мюнхен» Стівена Спіл-
берга,  тільки  у  дзеркальному  відображенні,  де 
трагедія  олімпійського  «Мюнхена»  1972  року 
була представлена очима палестинця.

На  51-ій  Венеціанській  Бієнале  сучасного 
мистецтва  2005  року,  за  рекомендацією  Марії 
де Корраль  і Рози Мартінес, Правління прису-
дило Золотого Лева за внесок у мистецтво аме-
риканській художниці-концептуалістці  Барбарі 
Крюгер.  Численна  кількість  графічних  робіт 
Крюгер складається з чорно-білих фотографій, 
покритих  біло-червоними  етикетками  з  пев-

Катажина Козира. Чоловіча лазня. Відео-інсталяція. 1999 

Катажина Козира. Жіноча лазня. Відео-інсталяція. 1997 

Ширін Нешат. «Бурхливий». Відео-інсталяція. 1998 
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ними  текстовими  слоганами.  Фрази,  що  вхо-
дять до її творів, зазвичай, декларативні; в них 
використовуються  такі  займенники,  як  «ви», 
«я»,  «ми»  та  «вони».  Так,  один  з  відомих  тво-
рів  Барбари  Крюгер  включає  фразу:  «Я  купую 
—  отже,  я  існую».  Лейтмотивом  робіт  Крюгер 
є протиставлення зображень і тексту, і виступає 
в якості втілення критики сексизму та владних 
проявів в межах культур.

Золотого Лева на 51-ій Венеційській Бієнале 
отримала  Аннетт  Мессажер  за  кращий  націо-
нальний Павільйон Франції. Ефектна  інсталя-
ція  «Казино»  —  це  жіноча  історія,  розказана 
вельми  емоційною  візуальною  мовою,  засно-
ваною  на  дитячих  снах  і  дорослих  асоціаціях. 
Аннетт  Мессажер  сигналізує  глядачу  про  те, 
що  вона  візьме  його  до  королівства,  де  твор-
ча уява може трансформувати дійсність. У цій 
інсталяції фігурують іграшки, з Пінокіо включ-
но,  проте  головний  її  образ  —  це  червоний 
потік.  Розповідаючи  історію  Пінокіо  в  якості 
одіссеї  душі,  що  починається  з  народження, 
продовжується  подорожжю  через  криваво-
червоне  атласне  море  і  закінчується  весело-

щами  та  небезпекою,  Мессажер  трансформує 
простір, матеріал і світло в інтуїтивній розпові-
ді,  зверненій до представників різних культур 
та різного віку. Створене нею видовище зачаро-
вує  своєю  таємничістю,  і  фройдівський  театр 
художниці провокує різноманітні трактування.

Золотого  лева  51-ої  Венеціанської  Бієнале 
в якості кращого молодого (до 35 років) худож-
ника отримала Регіна Хосе Галіндо (Гватемала) 
з формулюванням «за втілення відважної акції 
проти влади в своєму візуально точному трип-
тиху з перформенсів та їх документації». Галін-
до виставила в проекті Рози Мартінес «Завжди 
трохи  далі»  в  Арсеналі  три  свої  феміністичні 
відеороботи.  В  одній  вона  голить  все  волос-
ся  на  тілі  і  крокує  оголена  вулицями  Венеції 
(2001),  у  другому  обмиває  ноги  кров’ю  і  також 
крокує до Конституційного Суду в Національ-
ному Палаці, залишаючи яскраво-червоні сліди 
(2003), а третій — у фільмі «Himenoplastia»/«Гі-
ме нопластика» — створює відеозапис хірургіч-
ної операції по відновленню невинності (2004) 
у  супроводі  статистики  зґвалтувань  у  рідній 
країні.  Нічого  дивного,  що  ця  робота  отрима-

Марина Абрамович. Проект «Балканське бароко». Перформенс. 1997
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ла особливо ворожий прийом під час першого 
показу в Гватемалі 2004 року. В кадрі — відкри-
та плоть, руки в медичних рукавичках, ножиці, 
голки і кров. Це — власне тіло Регіни Галіндо, 
яке піддається ризику гіменопластики — опе-
рації, що проводиться за бажанням пацієнтки, 
з метою відновлення цілісності невинної пліви 
(що,  загалом,  відбувається  згідно  з  релігійни-
ми, етичними, моральними та іншими мотива-
ми),  розрізається,  розкривається  і  зшивається 
без  знеболюючого  засобу.  Ця  хірургічна  про-
цедура,  що  повертає  стан  невинності,  впливає 
і  донині  на  велику  кількість  жінок  по  всьому 
світу.  Це  знак  чоловічого  домінування,  цей 
акт  встановлює  брехню  як  дозволену  практи-
ку.  Інколи  ця  процедура,  зроблена  в  приват-
них  клініках  з  кращими  умовами  комфорту 
і  гігієни,  називається  пластичною  хірургією, 
але в глобальному масштабі це радше продукт 
культурної  і  фінансової  бідності,  бо  насиль-
ство вчиняється стосовно тих, хто живе в най-
скрутніших  умовах,  і  для  цих  людей  операція 
є засобом виживання, а не модною еротичною 
фантазією: адже невинність у чоловічому світі 
виступає товаром.

Мистецтво завжди було і залишається тран-
сгресивним  за  своєю  суттю:  історія  мистецтва 
з’являється перед нами як історія зруйнованих 
конвенцій,  відкинутих  правил  та  норм  при-
стойності,  а  життя  художника  (принаймні, 
згідно канону «героїчної біографії») — суцільне 
подолання  матеріальних  і  ідеологічних  умов 
існування; це в певному сенсі життя «всупереч» 
обставинам  (що  вдвічі  більш  справедливо  від-
носно  жінок-художниць).  Юлія  Кристєва  наді-
ляє  авангард  «жіночим  началом» [12],  бо  він 
ламає правила та звичні форми. По суті, поняття 
творчої суб’єктивності в авангарді постулюєть-
ся як злочинне (трансгресивне) та метафорично 
жіноче. У трактуванні Жоржа Батая («Еротизм», 
1950),  трансгресія  позначала  феномен  пору-
шення  заборони,  але  також  в  ширшому  сенсі 
— подолання кордонів дозволеного та легітим-
ного. Як теоретика, Жоржа Батая цікавив аналіз 

Катажина Козира. Мультимедійний цикл «У мистецтві мрії 

стають реальністю». 2003–2008

Катажина Козира. Мультимедійний цикл «У мистецтві мрії 

стають реальністю». 2003–2008. Перформенс «Примадонна. 

Реінкарнація». 2005 

Джені Хольцер. «Gallery D». Site-specific інсталяція. 

Павільйон США, Венеція. 1990 
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трансгресії  в  кості  певного  екзистенціального 
стану:  якщо  формування  людини  як  суб’єкта 
обумовлено  існуванням  різних  заборон,  то 
ствердження  індивіда  можливе  лише  за  допо-
могою  їх  подолання,  через  вираження  афекту 
і протесту проти соціальності [13, 15] (перефра-
зовуючи Сартра, можна було б сказати, що інди-
від «приречений» не лише на свободу,  але  і на 
трансгресію). Більш того, у рамках візуального 
мистецтва  поняття  трансгресії  складає  один 
із головних критеріїв оцінки оригінальності.

А  винагороду,  якою  відзначається  кра-
щий  молодий  італійський  митець  2004–2005, 
на  51-ій  Венеціанській  Бієнале  отримала  Лара 
Фаваретто (про яку вже йшлося вище), що була 
представлена  у  виставці  Марії  де  Корраль 
«Досвід мистецтва», з приписом «за створення 
у своєму відео реального досвіду життя, що роз-
вивається  через  магію  свята,  перетворюючи 
життя у винахід фантазії».

На  50-ій  Венеційській  Бієнале  2003  (кура-
тор  Франческо  Бонамі),  тема  якої  була  визна-
чена  як  «МРІЇ  ТА  КОНФЛІКТИ:  Диктатура 
глядача»,  кращим  національним  павільйоном 
визнаний  проект  Люксембургу  «Кондиціоно-
ване повітря» Су-Мей Тце (комісар Марі-Клод 
Бо). У відеопроекції, названій «Луна», тракту-
вання теми Бієнале здійснюється із сфери іди-
лічного.  У  проекті  представлений  величний 
гірський  ландшафт,  в  котрому  над  прірвою 

мініатюрна  фігура  грає  на  віолончелі.  Худож-
ниця,  виконуючи  соло,  веде  діалог  із  самою 
Природою;  їй  відповідає  звуком  альпійська 
луна,  що  лунає,  набираючи  турбулентності 
звідкись із пасторальних закутків гір.

В  відеопроекції  «Підмітальники  пустелі» 
представлений  панорамний  пейзаж  пустелі, 
всіяний фігурами підмітальників. Кожен з них 
зайнятий  змітанням  пластмасовою  мітлою 
піску  в  маленькі  пірамідки,  і  навіть  акомпане-
мент  до  цієї  відеороботи  зроблений  у  вигляді 
звуків  мітли,  що  шкрябає  асфальтом  у  вико-
нанні  справжніх  сміттярів,  —  в  основному, 
з  іммігрантського  середовища,  котрі  здійсню-
ють  свої  ранкові  рейди  на  вулицях.  Несуміс-
ність  між  звуком  і  зображенням,  невідповід-
ність  між  тимчасовою,  часто  ритмічною  або 
повторюваною  дією,  і  масштабом  просторо-
вих  постановок  —  мотиви,  які  проявляються 
в  серії  робіт  художниці,  пропонуючи  інший 
вид  темпоральних  індексів.  Реакцією  на  тему 
Бієнале  тут  був  широкий  спектр  запропонова-
них версій, представлених у різних приміщен-
нях. В одному з них глядач/слухач міг почути… 
звук  відсутності  звуку,  як  повне  звільнення 
від  «Диктатури  глядача».  Зупиняючись  біля 
порогу,  відвідувач  бачив  неоновий  напис  над 
входом: [E:r]  conditionne,  котрий  Су-Мей  Тце 
трактувала  в  якості  фонетичного  поєднання, 
не назви, роблячи відсилку (французькою), зви-

Богна Бурська. Вітраж у церкві Фріденс. 

Франкфурт-на-Одері. 2004 

Олена Ковиліна. Перформенс «По той бік принципу насо-

лоди». Київ. 2001
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чайно ж, до повітря, виду, арії, мотиву і т. ін. [14, 
558]. Тобто, якщо реальність припускає розгляд 
явищ із певної точки зору, то Су-Мей Тце вико-
ристовує  у  своєму  проекті  множинні  та  дина-
мічні  прочитання,  апелюючи,  таким  чином, 
до гіпертексту.

Найцікавішим на 50-ій Венеційській Бієнале 
мені  видався  проект  Ізраїльського  павільйону 
(куратор Мордекахі Омер)  із двома відеоінста-
ляціями  Міхали  Ровнер:  «Час,  що  залишився» 
і  «Зона  даних»  ізраїльської  художниці,  котра 
мешкає в Америці і знімає відео в Ізраїлі, Руму-
нії та Росії. У відеоінсталяції «Час, що залишив-
ся»  ми  бачимо  2  проекції  з  лініями  із  чорних 
фігур: на одній вони формують то коло, то текст, 
що  нагадує  єгипетські  ієрогліфи  чи  письмена 
з  сувоїв  Мертвого  Моря;  на  іншій  ці  людські 
вервечки  злагоджено  рухаються  в  повторюва-
ному ритмі, прослизаючи одна крізь іншу, як в 
ансамблі  «Берізка»,  де,  однак,  не  відбувається 
просування.  За  виразом  куратора  Мордекахі 
Омера,  це  робота  про  гуманність,  одночасно 
наповнена людською присутністю та відсутніс-
тю; там порожнеча виступає в якості категорії, 
що  посилює  відчуття  напруги  між  базовими 
цінностями й екзистенційними умовами нашо-
го виживання.

У  роботі  Ровнер  «Зона  даних»  ми  бачимо 
занурення  в  тему  аналізу  людської  динаміки 
та  енергії.  Художниця  поміщає  все  ті  ж  тан-
цюючі людські ланцюжки в пробірки. Це нау-
кове  дослідження,  що  вивчає  людські  зразки 
на фізичному й молекулярному рівні, відсила-
ючи глядача до феномену клонування. У той же 
час  «Зона  даних»  розглядає  людську  психіку 
та  ментальний  стан  буття [15,  548].  Ця  стри-
мана  за  формою  робота  виявляється  настіль-
ки актуальною ще й тому, що в ній проглядає 
гуманістична  трагедія  в  цій  країні;  втім,  оче-
видно,  саме  міркування  горезвісної  політко-
ректності не дозволили відзначити цей проект 
на бієнале.

На  49-ій  Венеційській  Бієнале  2001  року 
нагороди отримали Джанет Кардіфф та Джорж 

Бюр Міллер за свою  інсталяцію «The Paradise 
Institute»/«Райський  інститут»,  та  Маріса 
Мерц,  а  спеціальною  відзнакою  була  нагоро-
джена Фіона Тан.

На  48-й  Венеційській  Бієнале  1999 року 
Ширін  Нешат  виграла  Гран-прі  за  відео  «Tur-
bulent»/«Бурхливий» (1998)  та  «Rapture»  /«За -
хват» (1999). Згодом фільм Ширін Нешат «Жін-
ки  без  чоловіків»  (за  однойменною  книжкою 
Шахрнуш  Парсіпур)  отримав  Срібного  Лева 
за  режисуру  на  Венеційському  міжнародно-
му  кінофестивалі  у  2009  році.  Фільм  частково 
фінансувався  і  за  українські  кошти  —  одним 
із  продюсерів  цього  фільму  виступав  Олег 
Кохан (Сота Груп); втім, не він один: фінансові 
угруповання  Нестора  Шуфрича,  котрий  остан-
нім часом звернув увагу на кінематограф, також 
підтримують  не  українські,  а  іноземні  карти-
ни.  Небажання  фінансувати  українські  про-
екти,  утримування  його  десятиліттями  тільки 
в  режимі  очікування,  навряд  чи  сприятиме 
його виходу на міжнародний рівень.

Катажина  Козира  на  48-й  Венеційській 
Бієнале  1999  року  отримала  почесну  нагоро-
ду  за  відео-інсталяцію  «Жіноча  лазня»  (1997) 
в  Польському  Павільйоні,  де  був  використа-
ний  відео-матеріал,  знятий  в  купальні  для 
жінок  в  Будапешті.  З  цією  роботою  тематично 
пов’язана друга відео-інсталяція Козири «Чоло-
віча лазня» (1999).

На  47-ій  Венеційській  Бієнале  1997  року 
Марина  Абрамович  зчинила  фурор  і  отрима-
ла  Золотого  Лева  за  свій  перформенс  «Бал-
канське  бароко»,  що  був  гнітючою  алегорією 
війни.  Перебуваючи  під  жахливим  враженням 
від вій ни в Югославії, вона сиділа 4 дні протя-
гом 6 годин на горі кривавих коров’ячих кісток, 
співаючи  сумних  пісень  і  віддираючи  остан-
ні  шматки  плоті  від  кісток.  На  відео-екранах 
у  тому  приміщенні  мерехтіли  зображення 
її батька і матері.

Того  ж  таки  1997  року  Сем  Тейлор  Вуд 
на  Венеційській  Бієнале  отримала  премію 
як найбільш «перспективна молода художниця».
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Оксана Чепелик. Мультимедійний проект «Генезис» 2004–2008. 

Мульти-екранна інсталяція з відео «Народження» / «Female ID» / «Сонограма» / «УЗД» / «Origin». 2008 
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На  44-ій  Венеційській  Бієнале  1990  року 
Золотого  Лева  отримала  одна  із  найвідомі-
ших  художниць  нашого  часу  Джені  Хольцер, 
яка представляла Павільйон Сполучених Шта-
тів.  Американська  художниця  реалізовувала 
виставки  і  мистецькі  проекти  у  всьому  світі, 
отримуючи  численні  премії.  Венеційська  пре-
зентація  складалась  із  серії  site-specific  інста-
ляцій.  Протягом  Бієнале  тексти  Хольцер  були 
представлені не тільки в Павільйоні США, а й у 
різних  медіа  в  громадських  просторах,  таких, 
як  аеропорт  і  залізничний  вокзал,  на  ТБ  та  на 
тенісках, капелюхах і сувенірах.

У  своїй  роботі  я  прагну  проаналізувати 
і  співставити  твори  українських  мисткинь 
з  роботами  художниць  з  інших  країн,  в  якості 
засобу  формулювання  ширшого,  досі  не  сфор-
мульованого  історичного  контексту,  надаючи 
їх  працям  можливості  бути  інтерпретованими 
відповідно  до  міжнародного  розвитку  мисте-
цтва,  і,  таким  чином,  вплинути  на  формуван-
ням ідентичності країни.

Тому час повернутися до проблеми несприй-
няття  фемінізму  в  нашому  суспільстві.  Його 
заперечення  базується  також  на  уявленні  про 
фемінізм як про теорію, що поглиблює відмін-
ність  між  чоловіками  та  жінками.  Але  «від-
мінність»  —  це  поняття,  що  відкриває  дорогу 
до дослідження відмінності в собі самому (тому 
можливий фемінізм східний і західний, чорний 
і білий, гомо- і гетеросексуальний, тому можли-
ве  мистецтво  та  кінематограф  феміністичний 
і  просто  жіночий),  до  розуміння  відмінності 

як  позитивної  умови  екзистенції,  як  можли-
вості, що відкриває свіжий погляд на «Іншого» 
і  передбачає  необхідність  діалогу.  Феміністич-
ний  (втім, як  і будь-який  інший) тип дискурсу 
з  неба  не  падає:  він  напрацьовується  зусилля-
ми  багатьох  людей,  зацікавлених  в  його  ство-
ренні  та  в  результаті  діалогічних  контактів. 
Гендер — не анатомія, а набір правил, котрі всі 
ми, чоловіки та жінки, неминуче виконуємо (чи 
порушуємо).

Елен  Шоуолтер  висловила  думку,  що  жінка 
завжди говорить в два голоси, репрезентує дві 
точки  зору  —  ту,  яка  нав’язана  їй  домінуючою 
в  суспільстві  ідеологією  (тобто  представляє 
«чоловічий» погляд  на світ),  і  ту,  яка  пов’язана 
з думками і відчуттями репресованої соціальної 
групи [16,  21].  Цей  вислів  ще  раз  підтверджує, 
що,  знаходячись  в  опозиції  чоловічому  світу, 
жіноче  мистецтво  завжди  прагне  змінити  ста-
лі  стереотипи  і  культурні  догми;  тобто  жіно-
чий погляд володіє революційним потенціалом 
по  відношенню  до  культурної  традиції.  При 
ретельнішому аналізі цього досвіду виявляєть-
ся, що жест заперечення і аура «злочину» май-
же  завжди  пов’язані  з  артикуляцією  відношен-
ня  до  тем  статі,  гендера,  сексуальності,  болю 
та тілесності. Це пов’язано, перш за все, з тим, 
що соціум, право і домінуюча ідеологія завжди 
прагнули  досить  жорстко  регулювати  гендерні 
ролі  і  норми  сексуальності  (оскільки  саме  від 
цього залежать всі  інші соціальні структури,  і, 
врешті,  власне  виживання  суспільства);  мис-
тецтво  ж  бачить  також  сенс  свого  існування 
в боротьбі з соціальними заборонами, в стиран-
ні меж «припустимого» і переписуванні незруч-
них  для  нього  правил.  Відповідно,  звільнення 
індивіда від суб’єкта здійснюється в першу чер-
гу  за  рахунок  зміни  уявної  трансформації  ген-
дерних/сексуальних  ролей  (пригадаємо  слова 
Мішеля Фуко про те, що у сфері сексуальності 
заборон більш всього і вони найсуворіші).

Так, згадана вище польська мисткиня Ката-
жина Козира, в своєму останньому масштабно-
му мультимедійному циклі праць «У мистецтві 

Вероніка Бромова. «Види». 1996 
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мрії  стають  реальністю»  2003–2008  рр.  втілює 
в  життя  мрію  стати  оперною  співачкою,  беру-
чи  уроки  співу  в  Маестро  (Ґжеґож  Пітулей), 
та  «справжньою  жінкою»,  навчаючись  у  бер-
лінської зірки нічних клубів. Козира досліджує 
штучні світи нічних клубів та опери, де розігрує 
оперний спів, стриптиз, а також перетворюєть-
ся на клона трансвестита Глорії Віагри, що пере-
живає  відразливий  акт  кастрації [17,  42].  Кози-
ра деконструює гендерну ідентичність,  і потім, 
збираючи її уламки, скріплює її грубими швами 
наново,  досліджуючи  штучність  та  симулякр 
як феномени сучасної культури.

Більшість художниць в Україні намагається 
уникнути  гендерного  прочитання  своєї  твор-
чості  як  однобокого,  вторинного  та  неповно-
цінного  і  вважає,  що  створений  ними  продукт 
з  гендерної  точки  зору  нейтральний,  і  процес 
її  подальшої  валоризації  не  залежить  від  статі 
його  творців,  тим  самим  виключаючи  навіть 
саму можливість вибудови широкого міжнарод-
ного дискурсу.

Наразі на Заході політичний фемінізм з його 
радикальним іміджем давно поступився місцем 
більш рафінованому пост-фемінізму, основним 
об’єктом  критики  якого  є  філософія,  мисте-
цтво та інші соціальні дискурси, за допомогою 
яких  суспільство  артикулює  своє  відношення 
до проблеми статі. Ця зміна акцентів не означає 
зниження політичного пафосу, але форма його 
вираження  стає  явно  іншою.  Російська  худож-
ниця Олена Ковиліна під час перформенсу «По 
той  бік  принципу  насолоди»  в  Києві  у  2001  р. 
згодувала  відвідувачам  ікру,  як  власне  потом-
ство,  піднімаючи  питання  чоловічої  відпові-
дальності,  а на  І-й Московській бієнале впису-
вала  своє  оголене  тіло  в  структуру  «Людини» 
(тобто  чоловіка)  Леонардо [18,  163].  Мисткиня 
наочно  демонструвала  порушення  базового 
культурного  стереотипу,  в  котрій  жінці  відве-
дено місце в одному синонімічному ряду з при-
родою, почуттям, пасивністю, відсутністю фор-
ми, слабкістю, а чоловікові — у зовсім  іншому, 
поряд з культурою, розумом, активністю, твор-

Влада Ралко. «Візьми мене з собою». 

Із серії «Близнюки». 2006 

Марина Скугарєва. Графічний цикл «Сузір’я Міхаеліса, або 

Добрі домогосподарки». 2007 
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чістю,  структурою,  силою.  Мистецтво  завжди 
знаходиться в певній соціальній ситуації, воно 
вкорінене  в  соціальні  структури  і  опосередко-
ване діяльністю конкретних соціальних  інсти-
тутів  —  академія  мистецтва,  освітні  установи, 
ринок («фалічних» у своїй основі, або подібних 
до міфів про божественного творця і т. ін.).

З цього короткого огляду зрозуміло, що сло-
во  «жіночий»  провокує  радше  негативні  коно-
тації,  або  ж,  в  кращому  випадку,  виявляється 
порожнім означуваним — термін «жіноче мис-
тецтво»,  не  роз’яснене  концептуально,  визна-
чається  через  апеляцію  до  «справжнього» 
мистецтва, яке  імпліцитно мислиться в якості 
«чоловічого». Причому, судячи з усього, ця дум-
ка поділяється і жінками-мисткинями.

Під створенням феміністичного мистецтва, 
згідно «обслуговуючим» його критикам, ми має-
мо  на  увазі  як  створення  нових  цінностей,  так 
і становлення нової свідомості; тому це не лише 
художня,  а  й  соціальна  акція.  Намагаючись 
визначити, в чому ж, власне, полягає специфіка 
феміністичного  мистецтва,  багато  теоретиків 
вважають, що дуже важко визначити це мисте-
цтво через його стилістичні особливості: йдеть-
ся  про  наявності  в  акті  створення  і  в  самому 
творі  відношення  рефлексії  до  патріархальних 
художніх практик, про присутність і вираження 
феміністичної ідеї в сучасному мистецтві.

Особливо  цікавим  предметом  аналізу 
є репрезентація жіночої тілесності як в «фемі-
ністичному» мистецтві, так і в жіночому: на від-
міну від еротизованого, «прекрасного» жіночого 
тіла,  що  несе  візуальне  задоволення  «вуаєрис-
ту»  (саме  у  такому  аспекті  жіноча  тілесність 
була  представлена  в  класичному  мистецтві, 
інші ж форми тілесного відчуття були фактично 
виключені), в феміністичному мистецтві реалі-
зується прагнення де-колонізації, де-еротизації 
і  навіть  де-эстетизації  жіночого  тіла  —  звідси 
теми болю, фертильної функціональності жіно-
чого тіла і таке інше, тобто спроби представити 
проблему жіночої тілесності з абсолютно іншо-
му ракурсі.

Інша  польська  мисткиня,  Богна  Бурська, 
працюючи з кров’ю у своїх роботах, також часто 
звертається до проблематики тілесності, де тіло 
виступає одночасно носієм вітальності та смер-
ті. Переповнені насильством ЗМІ виробили свій 
власний  брутальний  естетичний  стиль;  вони 
зомбували  глядачів  щодо  безперебійного  при-
йому цієї «нової нормальності». Проекти Богни 
прагнуть пробудити від цієї летаргії за допомо-
гою  подвійної  маніпуляції:  як  через  медіа,  так 
і через мистецтво. Мішель Фуко в роботі «Щодо 
трансгресії» писав: «І в просторі, що його задає 
наша культура, трансгресія вказує нашим жес-
там та нашій мові не лише на єдиний шлях, зна-
ходження святого в його безпосередньому зміс-
ті, а й шлях його відтворення в порожній його 
формі, у величній цією порожнечею відсутнос-
ті» [19, 114]. Жорж Батай вважав: «Смерть Бога, 
позбавивши наше існування краю безмежного, 
веде до такого досвіду, де вже ніщо не може спо-
віщати про ясність буття, а отже до досвіду вну-
трішнього і суверенного» [20, 115].

Для  художника,  на  відміну  від  філософа, 
значення  має  не  тільки  ментальне  осягнення 
феномену  подолання  заборон,  а  й  сам  досвід 
трансгресії  —  досвід  плотський  і  завжди  дуже 
особистий.  Так  автор  цього  допису  у  проекті 
«Генезис»  протягом  2004–2008  років,  зверта-
ючись  до  природи  репродуктивної  системи, 
розробляє  тему  генофонду  нації  через  наро-
дження,  а  також  пов’язаних  з  ним  комплексом 
проблем:  це  сурогатне  материнство,  маніпу-
ляції, що поступово все більше руйнують кор-
дони  між  штучним  і  справжнім,  природнім 
і  сконструйованим;  це  державна  політика,  що, 
за  висловом  М.  Фуко,  визначається  сьогодні 
здатністю «примусити жити і дозволити помер-
ти»,  і  все  більше  набуває  ознак  саме  «біовла-
ди» [21,],  забезпечуючи  виживання  людському 
роду,  масі, не  бачачи,  не  помічаючи  і  не  чуючи 
окрему особу.

Інсталяція  «Початок/Origin»  працює  в  якос-
ті  моніторингу  народжуваності  в  реальному 
часі  і  демонструє  відеопроекцію  на  повітря-
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ній кулі з зображенням немовляти в променях 
ультразвукового  дослідження,  яке  змінюєть-
ся,  приблизно  через  1,5  хвилини,  при  кожно-
му  наступному  народженні  в  Україні.  Начеб-
то  «підкреслюючи  небезпечну  опозицію, 
стримана  вигадливість  фотографій  доповню-
ється  у  проекті  відео-інсталяцією  з  проекці-
єю  документального  фільму,  що  демонструє 
справжні  пологи  з  кров’ю,  болем,  фізичним 
стражданням  і  першим  криком  новонародже-
ного  життя…» [22,  18].  Ця  робота  знаходить-
ся  на  перехресті,  де  тіло  є  матерією/формою, 
яка  примусово  оформлюється  і  проявляється, 
і  водночас  полем/основою,  на  яку  записується 
й кодується  інформація. Та тіло, в якості соці-
альної  фактури,  рушило  за  межі  онтологічно 
притаманних йому функцій. За висловом Мері 
Келлі,  «драми  Едіпа  в  історії  мистецтв  роз-
гортаються  між  батьками  та  синами  —  на  тілі 
матері». Авторський живописний цикл «Соно-
графії»  (або  «Життя  до  народження»)  веде 
в  певному  сенсі  діалог  з  роботою  Мері  Келлі 
«Post-Partum  Document»,  що  може  бути  пере-
кладено як «Післяпологовий документ» [23, 1]. 
Тут застосовується ефект перевернутої оптики 
—  спроба  вивести  ультразвукові  зображення 
із зони технологій, а отже тиражування і повер-
нути в процесуальну зону унікального, нагаду-
ючи  про  винятковість  кожної  людини.  Таким 
чином,  розробляється  деякий  платонічний 
інструментарій форм, що рішуче відрізняється 
від естетичних законів, встановлених художні-
ми кланами, що в Україні завжди дуже суворо 
відстежувався.  Це  може  перетворити  автора 
на вигнанця, — адже, працюючи поза системою 
рефлективно-ігрового  типу  творчості,  затвер-
дженої постмодернізмом, проект транслює три-
вогу, і, за виразом Акілле Боніто Оліви, починає 
передавати  імпульси  атрофованому  м’язу  гля-
дацького сприйняття [24, 33], апелюючи до його 
чутливості.

Дигітальні  твори  художниці  з  Чехії  Веро-
ніки  Бромової  нагадують  скероване  наукою 
вторгнення  під  шкіру  до  плоті  й  кісток  під 

нею  за  допомогою  улюбленої  техніки  «фото-
графічної  хірургії»  (фотоампутації  і  фотоімп-
лантації);  вона  дозволяє  собі  бути  звабленою 
секретами  людського  тіла.  Незважаючи  на  її 
захоплення внутрішнім світом, їй вдається збе-
рігати  цілісність  при  поєднанні  внутрішнього 
і  зовнішнього,  прихованого  і  явного,  відомого 
і табуйованого.

Розглядаючи  твори  художниць  сучасного 
мистецтва,  робиш  висновок  про  те,  що  спра-
ва  не  в  своєрідній  одностайності  зацікав-
лення  серед  жінок  проблемою  тіла,  а  в  тому, 
що,  насправді,  більшість  їх  творів  дістається 
до  самих  коренів  проблеми  несподіваними 
шляхами і з набагато більшою глибиною й сер-
йозністю, ніж вдається тим нечисленним чоло-
вікам,  що  торкаються  теми  тілесності,  і  що, 
можливо, це і є великою перевагою жінки.

Твори  Влади  Ралко,  практично,  не  роз-
глядалися  крізь  призму    гендерної  проблема-
тики.  Сьогоднішня  Влада  родом  з  графічної 
серії «Китайський еротичний щоденник» з усі-
ма  жіночими  фізіологічними  відмінностями 
та  циклами,  яка  вже  немислима  поза  контек-
стом  психоаналізу  «жіночого  несвідомого»; 
проте  водночас  її  щоденник  також  лукавий 
і  лицемірний,  адже  його  пряме  призначення 
— бути саме публічним щоденником. І справа 
не  лише  в  завуальованих  сюжетах  або  потає-
них символах чи у грі у сповідальність, — адже 
згодом вона створила проекти «Рожеве міцне» 
та «Близнюки», в яких знову виникало тіло, де 
неможливо було позбутися відчуття, що у ньо-
го колись була шкіра, але хтось зірвав її, і тепер 
перед  очима  плоть,  м’язи,  сухожилля,  вени 
і  капіляри  —  живе  м’ясо.  Ралко  ніби  підказує 
глядачу: відчуження більше неможливе, поря-
тунок лежить в залученні.

Щодо  графічного  циклу  «Сузір’я  Міхаеліса, 
або Добрі домогосподарки» Марини Скугарєвої 
українська  критика  поспішає  запевнити  гля-
дача в тому, що у її роботах категорично немає 
і  сліду  фемінізму  (цур  йому,  цур);  а  в  самому 
проекті  використа  номалюнки  на  роздрукова-
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них  аркушах  блоґів  із  жіночих  сайтів:  історії 
нещасливого кохання, колишніх дружин і коха-
нок, нових методів прибирання квартир, пошу-
ки нових сексуальних партнерів, депресії, сум, 
самотність  —  буденна  реальність,  на  тлі  якої 
вигинаються сексуальні добрі домогосподарки. 
Критики  виявилися  неготовими  до  полеміки 
щодо  «мистецтва  жіночого  роду»,  не  здатни-
ми  подолати  «труднощі  перекладу»,  підміню-
ючи  професіоналізм  такою  собі  «згуртованою 
колективною  тілесністю»,  що  не  сприймає 
ні  жіночу  самодостатність  (включаючи  і  твор-
чу),  ні  проблематику  Іншого.  Вселяє  оптимізм 
реакція  ангажованих  традиційним  патріар-
хальним  мисленням  критиків:  це  негативно-
стереотипна  реакція,  що  часто  з  перших  фраз 
демонструє некомпетентність у сфері гендерних 
теорій, які давно увійшли до світової практики: 
вона є індикатором проблемності, а отже, необ-
хідності огляду гендерної тематики у мистецтві. 
Продемонстрована ж нашою критикою відмова 
від діалогу — це праця по «випалюванню тери-
торії» з метою стримати феміністський дискурс 
у раз і назавжди відведеному йому патріархаль-
ною  культурою  місці:  поза  зоною  видимості, 
розвитку  та  визнання.  Жан–Крістоф  Амман 
виявляє статус жінки приблизно так: «Сучасна 

свідомість  прямує  до  подолання  логоцентриз-
му,  а  тому  майбутнє  мистецтва  належить  жін-
ці. Жіноча сила є «цілющою», тому є доречним 
звернення  до  трансфузій,  (можемо  прочитати 
медичне  пояснення  цього  терміна  в  контексті 
сучасного  мистецтва:  трансфузія  —  це  процес 
передачі  крові  організму  кровоносною  систе-
мою), аби лікувати культурну «анемію», бо це — 
сила маргінального поля, сила периферії».

Жінки, загалом, не зобов’язані робити мисте-
цтво саме про жінок і тим більше не зобов’язані 
бути феміністками, але феміністки виступають 
завжди  помітніше  і  яскравіше,  аніж  звичайні 
художниці, чиї картини або фільми присвячені 
загальним  для  всіх  людей  темам  і  переживан-
ням.  Те,  що  це  не  випадковість,  а  усвідомлена 
політика,  на  яку  сьогодні  роблять  ставку  мис-
лителі  та  куратори  арт-світу,  підтверджується 
і  списком  лауреатів  Золотого  Лева  Венеціан-
ської Бієнале різних років.

В принципі, можна було б вважати, що жіно-
ча  перемога  в  номінаціях  Бієнале  —  чиста 
випадковість.  Але  це  випадковість,  яка  вже 
виглядає закономірністю. Тож, можливо, варто 
не  тільки,  як  досі,  уповати  на  українську  при-
сутність на Венеційській бієнале, але й, принай-
мні, щось зробити задля перемоги?
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Анотація. Стаття подає аналіз творів, представлених в рамках головної події мистецького 
життя 2009 року — 53-ої Венеційської Бієнале, створених жінками-художницями, та розглядає 
закономірності їхніх перемог, а також розвиток мистецьких стратегій. 

Ключові слова: створення світів, художні стратегії, сучасне мистецтво, сексизм, владні про-
яви в межах культур, феміністичний дискурс, гендер, сексуальність, тілесність, репрезентація, 
трансгресія, гендерні ролі, норми сексуальності, гібридна ідентичність.

Аннотация. Статья подает анализ произведений, представленных в рамках главного события 
художественной  жизни  2009  года  —  53-й  Венецийской  Биеннале,  созданных  женщинами-
художницами, и рассмотривает закономерности их побед, а также развития их художественных 
стратегий. 

Ключевые слова: создание миров, художественные стратегии, современное искусство, сек-
сизм,  властные  проявления  в  пределах  культур,  феминистический  дискурс,  гендер,  сексуаль-
ность, телесность, репрезентация, трансгрессия, гендерные роли, нормы сексуальности, гибрид-
ная идентичность.

Summary.  This  article  gives  the  analysis  of  the  works,  presented  within  the  framework  of  main 
event of art life of 2009 year — the 53rd Venice Bienale, created by women-artists, and consideration of 
regularities of their victories and development of artistic strategies. 

Keywords: making worlds, artistic strategies, contemporary art, sexism, power displays within the 
limits of cultures,  feministic dicourse, gender,  sexuality, corporalness,  representation,  transgression, 
gender roles, norms of sexuality, hybrid identity.
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Відео-арт  —  це  мистецтво,  що  викорис-
товує  можливості  відеотехніки,  обладнання, 
котре  дозволяє  фіксувати  рухоме  зображення 
в електронному вигляді та демонструвати його 
на  екрані  монітора.  Ці  суто  технічні  характе-
ристики  створення  та  презентації  відео-арту 
у  поєднанні  з  творчим  індивідуалізмом  про-
цесу  (для  фільмування  не  потрібен  колектив 
помічників)  збіглися  з  втіленням  старої  мрії 
про симбіоз мистецтва та техніки. Серед отри-
маних  можливостей  була  мультимедійність, 
що дозволило у переконливий спосіб створю-
вати  авторський  часопростір.  Завдяки  цьому 
відео-арт  став  однією  з  найважливіших  скла-
дових актуального мистецтва.

Наведемо декілька типологічно різних груп 
відео-арту:

—  відео-документація  перформансів,  хепе-
нінгів, акцій, концертів;

— відео, як складова частина енвайронмен-
та, інсталяцій (відео-інсталяцій);

—  експериментальне  відео  (іноді  зустріча-
ється  назва  «формальне  відео»  чи  «авторське 
відео»).

Відео-документація  перформансів,  хепе-
нінгів  та  інших  мистецьких  акцій  в  Україні 
є  досить  поширеною  практикою,  що  має  дав-
ню  історію.  Серед  найперших  прикладів:  «Art 
іn  Space»  (1993  р.)  Ігоря  Подольчака  —  зйомка 

на  орбітальній  станції  «Мир»,  де  астронавти 
демонстрували невеликі  графічні  аркуші  авто-
ра у стані невагомості; «Брама Сонця» (1989 р.) 
Гліба Вишеславського — документація вистав-
ки  об’єктів  у  Парижі,  і  його  ж  «Любов,  янгол, 
смерть»  (1990  р.)  —  енвайронменти  у  москов-
ському  сквоті;  «Скринька  для  трьох  літер» 
(1995  р.)  Бориса  Михайлова  —  документація 
акції, і його ж, у співавторстві із Сергієм Солон-
ським,  «Жертвування  богу  війни»  (1994  р.)  — 
документація  акції  зі  збирання  сміття  уздовж 
залізниці та ін. З поширенням відеокамер у дру-
гій  половині  1990-х  відео-документація  стала 
буденною практикою митців і вже не сприйма-
лася в якості об’єкта експонування. Проте, після 
2005 р. знову була відроджена гуртами «Р.Е.П.», 
«Контра Банда» та ін.

Відео як  складову частину енвайрон-
мента було залучено до проекту «Жорна часу» 
Віктора  Сидоренка  (2003  р.),  що  був  представ-
лений на 50-й Венеційській бієнале (відео віді-
гравало важливу роль у формуванні складного 
медитативно-філософського  монументального 
арт-простору),  а  також  до  проекту  «Поїзд  іде» 
(1999  р.)  Олександра  Верещака  і  Маргарити 
Зінець  (глядач  перебував  поміж  двох  екранів 
з поїздами, що мчали на нього). Завдяки вмон-
тованому  в  картину  екрану,  анімація  ставала 
частиною  живопису  —  «Ніч  жовтого  собаки» 

глІб ВишеСлАВСький

Відео-арт
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(2002  р.)  Ілони  Сільваші  та  Ярослава  Присяж-
нюка.  В  композиції  «Краєвид:  Enter»  (2010  р.) 
Ярослава  Присяжнюка  простір  медитативно-
го  зображення  на  екрані  продовжував  пейза-
жі  на  картинах.  Більшість  проектів  київського 
гурту «Тераси» (Юрій Єрмоленко, Ярослав При-
сяжнюк,  Ілона  Сільваші)  демонстрували  різ-
номанітні  варіанти  поєднання  відео  та  живо-
пису.  Серед  найбільш  яскравих  «Теrra  Indigo» 
(2000 р.), «Квок» (2002 р.) та ін.

Відео було важливим елементом побудо-
ви інсталяцій: наприклад, «Трейнинг» (1995 р.) 
Гліба Катчука (поєднання, завдяки звуку, в єди-
ному ритмі відеозображення та реального руху 
дитячого паровозика перед екраном); «Локаль-
не  зондування»  (1995  р.)  Едуарда  Колодія 
та  Ігоря Ходзинського  (поєднання зображення 
на екрані із сусідніми об’єктами, завдяки звуку 
та  композиційній  цілісності);  «She’s  mad  about 
theater»  (1995  р.)  Мирослава  Кульчицького 
і  Вадима  Чекорського  (перехресне  семантичне 
доповнення  зображення  на  екрані  та  малюнка 
на підлозі поруч з ним).

Експериментальне відео,  тобто  власне 
відео-арт, виник в Україні ще наприкінці 1980-х 
років. Йому передував значний період андегра-
ундного кіно на 8 та 16 міліметровій плівці. То 
були, наприклад, фільм Юрія Змаровича «Полі-
морфія» (1975 р.), або фільми Миколи Нєдзєль-
ського,  що  створювалися  на  початку  1970-х 
років, як елементи енвайронментів.  
Наприкінці  1980-х  років  Микола  Нєдзєль-
ський  створив  «Відеоклуб»  у  Будинку  культу-
ри  «Більшовик»  (Київ),  де  проводилися  пере-
гляди  рідкісних  фільмів  з  приватних  колекцій 
та  відео-фільмів  членів  клубу.  Там  відкрилася 
перша  у  Києві  лабораторія  з  доступною  для 
аматорів якісною апаратурою. Композиції бага-
тьох творів були зроблені за принципом колажу. 
За допомогою мультиекспозицій та поліекранів 
створювалися  своєрідні  «відео-палімпсести». 
Серед  членів  клубу  були  Олександр  Дірдов-
ський,  Артем  Рябов,  Олександр  Костецький, 
Валерій Заєць та інші. У 1989–1994 роках Вале-

рій Заєць проводив відео-перегляди й виставки 
у Планетарії; а в середині 1990-х років на теле-
баченні  виходила  його  програма  «Новини 
кіно»,  що  демонструвала  зразки  українського 
відео-арту.

Новий  етап  розвитку  експерименталь-
ного  відео-арту  розпочався  у  1990-х  роках, 
коли  до  нього  звернулися  художники  сучас-
ного  мистецтва.  Спочатку,  це  були  відео-
імпровізації,  без  цілісної  композиції  та  мон-
тажу,  побудовані  на  експлуатації  ефектного 
технічного прийому: «Криві дзеркала» (1993 р.) 
Олександра  Гнилицького,  Наталії  Філоненко, 
Максима  Мамсікова;  «Вогні  великого  міста» 
(1995  р.)  В’ячеслава  Машницького  й  Володи-
мира  Єршихіна  (накопичення  вогнів  та  урба-
ністичних  мотивів,  фільмованих  за  допомо-
ги  приладу  нічного  бачення);  «Тут  так  багато 
повітря й місяця» (1994 р.) Олександра Друга-
нова (написи й тіла, фільмовані із застосуван-
ням освітлення стробоскопом); «Кільця Сатур-
на»  (1994 р.) Анатолія Ганкевича  (фізіологічна 
відеозйомка шлунка за допомогою ендоскопа); 
«Радіо  Євразія»  (1998  р.)  Кирила  Проценка 
(рух  нескінченним  автотунелем  з  вікна  авто), 
анімація  графіки  «Жага»  (1998  р.)  Іллі  Ісупо-
ва.  Серед  більш  пізніх  прикладів  відео,  побу-
дованих на циклічності одного прийому, були: 
«Шов» (2002 р.) Олександра Ройтбурда, «Очна 
чечітка» (1999 р.) Гліба Катчука та ін.

Але  вже  на  початку  1990-х  років  у  роботах 
деяких  авторів  з’явилася  визначеність  автор-
ського  висловлення,  композиційна  цілісність, 
усвідомлене  використання  монтажу,  звуку 
й кольорів, що позначило наступний етап розви-
тку: «Молочні сосиски»  (1994 р.) Василя Цаго-
лова  (псевдо-містично  —  психопатичний  три-
лер); «Голоси любові» (1994 р.) Арсена Савадова 
(постановочні  зйомки  на  військовому  кораблі, 
зведені  медійними  засобами  до  символічного 
звучання);  «Інтермісія»  (1994  р.)  Арсена  Сава-
дова  та  Георгія  Сенченка  (чоловік  трясе  вели-
чезний  герб  СРСР,  що  лежить  на  землі);  «Як  я 
себе  ненавиджу,  або  ігри,  у  які  грають  люди» 
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(1994  р.)  Вікторії  Пархоменко  (автор  заряджає 
рушницю  й  цілиться  у  глядача,  потім  напів-
оголена  дівчина  статично  лежить  серед  трав 
і овочів).

У середині 1990-х набула розвитку ще одна 
лінія  відео-арту,  близька  за  своєю  естетикою 
до традиційного короткометражного кіно. Для 
неї характерна медитативність, авторська нара-
тивність,  образна  ускладненість,  поетичність, 
милування гарним кадром і прагнення до бездо-
ганності монтажу: «Metanosis» (1994 р.) Андрія 
Блудова  (малювання  протознаків  на  стінах 
будинків,  на  тілі,  у  природі);  його  ж,  у  спі-
вавторстві  з  Віталієм  Сердюковим  «Липневе 
рондо»  (1995  р.)  —  обертання  й  циклічність 
як  модель  свідомості;  «Повість,  що  розповів 
докторові  Шліману  св.  Франциск  Ассізький» 
(1997 р.) Оксани Чепелик (ажурні тіні танцю-
ючих тіл); «Відбиття» (1997 р.) Ірини Сизонен-
ко  (присвята  Тарковським;  баран,  що  заплу-
тався у хащі своїми рогами); «Інша половина» 
(1995 р.) Юлії Лазаревскої (медитативні спогади 
про  раннє  дитинство,  сестру  і  речі,  що  оточу-
вали  автора).  На  противагу  цій  лінії  з’явилося 
чимало акцентовано агресивних  робіт,  естети-

ка  яких  була  також  перевантажена  нарацією, 
відразливою  образністю,  милуванням  «вдало 
огидним» кадром: «Я є Час» (1995 р.) Ганни Куц 
й  Віктора  Довгалюка  (монтажне  накопичення 
сцен  агресивності  постановочного  характеру); 
«Phosphorusloin» (1995 р.) Володимира Мужесь-
кого  (зйомки  в  морзі  з  демонстрацією  мерців 
й  звуковим  супроводом  з  повсякденних  попу-
лярних  радіомелодій);  «Хроніки  від  Фортинб-
раса»  (2001  р.)  і  «Female  ID»  (2002  р.)  Оксани 
Чепелик (сцени постановочного садомазохізму 
з феміністичним та культурологічним комента-
рем Оксани Забужко).

У  середині  1990-х  митці  були  захоплені 
мовою  відео  у  якості  самодостатнього  яви-
ща:  «Коли  екрани  стають  тоншими»  (1995  р.) 
Андрія  Казанджія  (електродриль,  що  сверд-
лить  екран  зсередини);  «Четвертий  апарат-
ний стан» (1995 р.) Олега Мігаса (постановоч-
на  зйомка  людини,  зануреної  у  ванну,  показ 
на  двох  моніторах);  «Порівняльна  анатомія» 
(1995  р.)  Кирила  Чічкана,  Тетяни  Гершуні 
(демонстрація  окремих  частин  тіла  —  ніг, 
торса,  грудей);  «TV»  (1998  р.)  Ольги  Соловйо-
вої  («по  той  бік»  екрана  автор  дивиться  теле-

Наталя Голіброда. Lolit. 1998



56

2009, випуск шостийСУЧАСНе МиСтеЦтВо

візор,  тобто  на  глядача,  й  перемикає  канали); 
«Мовчання  доктора  Лектора»  (1997  р.)  Вікто-
ра  Маляренка  (відео-портрети  представників 
одеської арт-сцени) та ін.

Після  1998  р.  відео-арт  став  поширеним 
явищем  серед  художників  сучасного  мисте-
цтва.  Досить  часто,  під  час  монтажу  митці 
використовували  запозичені  фрагменти  філь-
мів  або  комп’ютерних  зображень.  Цей  напря-
мок  можна  назвати  «апропріаційним  відео», 
бо ще М. Дюшан зауважував, що реді-мейдами 
можуть  слугувати  не  тільки  речі,  а  й  частини 
зображень.

Важливу  роль  у  поширенні  «апропріацій-
ного  відео»  відіграли  семінари  «Відеокон-
текст» (1998 р.), які було організовано при Цен-
трі  сучасного  мистецтва  Сороса.  В  них  брали 
участь Федір Кручак, Олександр Верещак, Мар-
гарита  Зінець,  Наталя  Голіброда,  Іван  Цюпка, 
Гліб  Вишеславський,  Ольга  Соловйова  та  ін. 
Критик  Ерккі  Гутамо  (Фінляндія)  прочитав 
лекції  з  історії  та  естетики  відео-арту;  Марек 
Василевський та Мирослав Качмарек (Польща) 
провели  ряд  практичних  занять.  В  майстерні 
було створено десять проектів, що за естетикою 
відрізнялися  від  попереднього  українського 
відео-арту  активним  використанням  монтажу, 
цитатності,  запозиченням  чужого  кіно-відео-
матеріалу.  Широко  застосовувалася  флуктуа-
ція,  пастиш,  деструкція,  іронія.  Серед  відео-
фільмів  були:  «Kill’em’all»  Івана  Цюпки  (мікс 

декількох  тем  —  комп’ютерної  гри,  трилера, 
містики); «Вибух» Гліба Вишеславського (запо-
зичений  фрагмент  художнього  фільму,  з  мон-
тажним накладанням звуку і зображення води, 
що заповнює екран); «Сієста» Олександра Вере-
щака й Маргарити Зінець (комп’ютерна нарізка 
та перемонтаж односекундних кадрів із закор-
донного  детективу);  а  також  їхній  «Spreсhen 
sie  Deutch»  (іронічний  перемонтаж  німецько-
го  навчального  фільму  1950-х  років);  «Lolit» 
Наталі  Голіброди  (естетика  комп’ютерної  гри 
з використанням фрагментів індійського філь-
му);  «Наташа»  Федіра  Кручака  (чи  не  єдиний 
фільм,  створений  у  майстерні,  що  відрізнявся 
від «цитатної естетики» — репортаж про життя 
злиденної волоцюжки).

Прийом запозичення й перемонтажу архів-
них  фільмів  поширився  дуже  швидко:  «Екран-
на  копія»  (1998  р.)  Мирослава  Кульчицького 
й  Вадима  Чекорського  (збірка  взятих  з  Інтер-
нету  скринсейверів);  «Психоделічне  вторгнен-
ня  броненосця  "Потьомкін"  у  тавтологічний 
галюциноз Сергія Ейзенштейна» (1998 р.) Олек-
сандра  Ройтбурда  та  його  ж  «Ерос  і  Танатос 
пролетаріату-переможця у психомоторній пара-
ної  Дзиґи  Вертова»  (2001  р.);  «Мельєс-2000» 
(1999 р.) Гліба Катчука та його ж «Індустріаль-
ний  фонтан»  (2003  р.);  «Flash-рояль»  (2000  р.) 
Гліба Катчука та Ольги Кашимбекової; «Шпи-
гунські очі» (2004 р.) Кирила Проценка та Іллі 
Чічкана; «Dolby video» (1997 р.) Віктора Маля-

Василь Цаголов. Молочні сосиски. 1994Андрій Блудов. Метанозіс. 1994
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ренка  (рімейк  реклами  домашнього  кінотеа-
тру) та ін.

На  початку  2000-х  років  український 
відео-арт  під  впливом  «медійної  образності» 
рекламних  зображень,  телефільмів  та  кліпів 
зазнав  чергових  змін.  На  зміну  «апропріацій-
ному  відео»  прийшло  «контекстуальне  відео». 
Замість  прямого  запозичення  вже  готового 
відео-матеріалу,  «імпортувалися»  елементи 
естетики  з  мас-медій  різних  категорій  —  від 

гламурних  глянцевих  часописів  до  телесеріа-
лів, трилерів чи науково-пізнавальних фільмів. 
Їх елементи відтворювалися за допомогою інс-
ценізацій та знімалися на відео. При цьому змі-
щувався  стилістичний  контекст,  а  це,  найчас-
тіше, надавало іронічно-саркастичних рис всій 
новій  монтажній  конструкції.  Відео-фільмам 
тих  років  властиві  сценічна  театральність 
та  іронічне  авторське  відсторонення.  Інколи 
вони схожі на відео-документацію перформан-

Ганна Куц, Віктор Довгалюк. Я є Час. 1995–1996
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сів.  В  якості  прикладів  слід  згадати:  «Чужий» 
(2004  р.)  Сергія  Браткова  (інсценізоване  втор-
гнення  мавпоподібної  істоти  у  буденне  життя 
міста);  «Кібернаїв»  (2005  р.)  Ігоря  Гусєва  (іро-
нічна  відео-ілюстрація  до  сучасного  побуто-
вого  фольклору);  «Чоловічі  забави»  (2000  р.) 
Євгена  Матвєєва  і  Михайла  Шевченка  (інс-
ценізації  вульгарних  уявлень  про  «мачизм»); 
«Дурепи в сукнях»  (2004 р.) Ксенії Гнилицької 
та Жанни Кадирової (сарказм з приводу жанру 
«модної  фотографії»);  «Як  скороминуще  виді-
ння»  (2004  р.)  Гліба  Катчука  (жахи  в  естетиці 
історичних  телефільмів); «Очевидне — неймо-
вірне» (2004 р.)  Іллі Чічкана (інсценізація при-
шестя інопланетян) та ін. Зворотною стороною 
означеної  тенденції  була  репортажна  зйомка, 
що  виявляла  риси  незвичної  поведінки  пред-
ставників  соціальних  груп  (злидарів,  люм-
пенів,  наркоманів,  азартних  гравців,  міських 
модниць), що підносить їхню «надпобутовість» 
у  вищий  ступінь  екранної  спектакулярності: 
«Іподром» (2004 р.) Вікторії Бегальскої; «Склян-
ка супу» (2004 р.) Сергія Браткова; «Come as you 
are»  (2003  р.)  Олександра  Верещака  та  Марга-
рити Зінець; «Міські мініатюри» (2004 р.) гурту 
«Інституція нестабільних думок» та ін.

Після 2004 р. «контекстуальне відео» допо-
внилося рисами естетики, запозиченої з фоль-
клору  та  неофольклору,  політичних  шоу,  еле-
ментів  молодіжних  субкультур.  Як  правило, 
цим творам була притаманна суміш соціально-

політичної,  національної  та  еротично-тілесної 
тематики  у  надзвичайно  інтенсивній  формі 
емоційного  впливу  на  глядача.  Наприклад, 
відео-арт харківського гурту «SOSка»  (Микола 
Рідний, Ганна Крівєнцова, Белла Логачова), або 
твори  2003–2008  років  Олега  Нагорного  (Чер-
каси).  З  2005–2006  років  презентує  відео-арт 
херсонська  студія  «Тотем»  (Юля  і  Стас  Воляз-
ловські,  Макс Афанасьєв,  Сергій  Мазур, Ганна 
Веніг, Дмитро Лебедєв та ін.), що розвиває лінію 
«контекстуального  відео».  Студією  проводить-
ся  щорічний  фестиваль  відео-арту  в  Херсоні. 
Поєднання  медійної  образності,  тематично-
го  синтезу  та  «нового  сентименталізму»  про-
стежуються  у  відео  В’ячеслава  Машницького 
(«Козаченьки» із серії «Улюблені пісні», 2006 р., 
Херсон).

Після  цього  стислого  історичного  огляду, 
що  ілюстрував  типологію  відео-арту,  спробує-
мо означити його предмет через відмінності від 
сусідніх, дуже схожих явищ у мистецтві.

Відео-арт  має  багато  спільного  з  відеоклі-
пом.  Відеокліп  як  жанр  було  започатковано 
англійським  режисером  Річардом  Лестером 
у фільмах «Ніч важкого дня» (1964 р.) та «Рятуй-
те!» (1965 р.), які він відзняв за участі рок-гурту 
«The  beatles».  Темпоритм  та  зображення  там 
скеровувалися музикою. У 1976 р. гурт «Qween» 
записав  відеокліп  «Bohemian  Rhapsody», 
що  розповсюджувався,  між  іншим,  завдяки 
тільки-но  засвоєним  у  побуті  касетам  VHS. 

Віктор Сидоренко. Жорна часу. 2003Віктор Сидоренко. Жорна часу. 2003
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Цей  кліп  вважається  першим  зразком  жанру, 
що характеризується візуалізацією темпоритму 
музики  за  допомогою  яскравих,  але  поверхне-
вих образів, що натякають на глибинні процеси 
ортогенезу  особистості.  Проте,  на  відміну  від 
відео-арту, кліп не є продуктом індивідуальної 
творчості, а його візуальність підкорена музиці.

Відео-арт  має  схожість  із  авторськими 
репортажами  на  телебаченні,  проте,  саме 
завдяки запереченню цієї подібності, відео-арт 
постав як самостійний вид мистецтва. У 1950-
х,  та  особливо  на  початку  1960-х,  логіка  опо-
зиційної  боротьби  митців-неоавангардистів 
Заходу проти офіційного політичного дискурсу 
та  масової  культури,  що  розповсюджувалися 
завдяки  радіо  та  телебаченню,  наштовхнула 
на  ідею  символічного  знищення  телевізорів 
під  час  перформансів  (Вольф  Фостель,  Йозеф 
Бойс). Крім того, слід згадати першу мистецьку 
передачу «Spazialismo», під час якої було пред-
ставлено утопічну ідею про «захоплення» теле-
бачення митцями, звільнення його від масової 
культури. А саме — італійський митець Лючіо 
Фонтана у 1952 р. провів у прямому ефірі теле-
програму «Spazialismo» (від іт. «Spazio» — про-
стір),  що  пропагувала  ідеї  «Спаціалістського 
маніфесту для телебачення». Маніфест спирав-
ся  на  попередній  маніфест  «Білий  маніфест» 
(Буенос-Айрес,  1946  р.):  «ми  продовжимо  ево-
люцію можливостей мистецтва — презентацію 
в техніці» [1], а також тексти Беньяміно Жоппо-

ло (1947 р.), Антоніно Тюльє (1948 р.). Політиці 
офіційних  ЗМІ  протиставлялася  можливість 
розповсюдження  «нових  мистецьких  форм» 
та  відродження  всіх  видів  мистецтв  за  допо-
могою телебачення та радіо. Маніфест був смі-
ливою  пропозицією,  оскільки  відео-арт  ство-
рювався,  з  технічного боку, цілком придатним 
для трансляції по телебаченню, але досягав він 
глядача лише в галереях. Саме в галереї Nafiglio 
у Мілані були представлені в 1952 р. твори мит-
ців  спаціалізму  —  Джанкарло  Кароззі,  Робер-
то  Гріппа,  Маріо  Делюїджі,  Цезаре  Певереллі, 
Беньяміно  Жопполо,  Лючіо  Фонтана,  Джіанні 
Дова. Твори відповідали вимозі Л. Фонтани — 
ні  живопису,  ні  скульптури.  В  центрі  галереї 
були підвішені структури, які світилися зсере-
дини  завдяки  люмінісцентній  підсвітці.  Серед 
перших  відомих  виставок  власне  відео-арту 
були  наступні:  у  1965  р.  Н.  Дж.  Пайк  презен-
тував  своє  перше  відео  в  кафе-галереї  «Gogo» 
(Нью-Йорк), у 1969 р. — галерея «Howard Wise» 
(Нью-Йорк)  організувала  виставку  «Телеба-
чення  є  креативним  посередником».  У  1971  р. 
Стейна  та  Вуді  Васулки  створили  центр  відео-
мистецтва  «The  Kitchen»  (Нью-Йорк).  В  цьому 
ж  році  у  Монреалі  було  започатковано  центр 
по  створенню  та  розповсюдженню  відео-арту 
«Videographe».  І  тільки  на  початку  1970-х  дея-
кі канали телебачення в США та Канаді, пере-
важно спрямовані на університетські аудиторії, 
почали показувати відео-арт. Мрія Л. Фонтани 

Ілля Ісупов. Жага. 1998О. Гнилицький, Н. Філоненко, М. Мамсиков. Криві дзеркала. 1993
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залишилася  нездійсненою  —  «новий  мистець-
кий простір» залишився утопією.

У 1960-х роках на хвилі пожвавлення ліво-
радикальних  настроїв  у  суспільстві  та  зрос-
таючого  невдоволення  офіційною  політикою, 
відео-арт сприймався як протест проти рито-
рики  телебачення,  наскрізь  вербалізованого, 
де  візуальність  хіба  що  ілюструвала  сюжет. 
І  навпаки,  візуальна  мова  відео-арту,  через  її 
зв’язок  з  підсвідомістю,  бачилася  як  запорука 
глибинного,  сутнісного.  Тобто  сама  естетика 
відео-арту  сприймалася  як  протестна.  У  мис-
тецьких  колах  на  це  підґрунтя  накладався 
вплив досить суперечливих ідей міжнародного 
руху Флюксус («Fluxus»). Багато в чому це була 
ідеологія  соціального  протесту,  яка  успадку-
вала  деякі  з  ідей  дадаїстів.  Заперечувалося 
«буржуазне  авторське  мистецтво»,  стверджу-
валася «реальність без мистецтва». Діячі руху 
виступали проти будь-яких форм насильства, 
структур,  революцій,  культури,  соціуму,  полі-
тики. У їхніх мріях була комуна, а мистецтвом 
були  «дії  комуни» [2].  У  мистецькій  практиці 
ідеї «антибуржуазного антимистецтва» втілю-
вались  у  створення  такого  мистецького  про-
дукту, котрий не можна придбати: наприклад, 
у різноманітні форми акціонізму.  

Відео-арт також чудово виконував функцію 
ознаки  «антибуржуазності»  —  не  було  поді-
лу  на  оригінал  та  копію,  через  що  розчиняла-
ся  вартість  «автентичного»  носія.  Боротьба 

з буржуазними правилами ринку потребувала 
також  анонімності  твору,  як  логічного  завер-
шення  «колективних  мистецьких  дій».  Ува-
га  до  анонімності  призвела  до  зацікавлення 
проблематикою авторства та до того, яку роль 
у  творчості  відіграє  особистість  і  яку  певний 
соціально-історичний  колективний  досвід. 
Пошуки  відповідей  на  ці  питання  позначи-
лися  на  естетиці  творів.  Наприклад,  компо-
зитор,  митець  і  педагог  Джон  Кейдж  створив 
«Вигаданий  краєвид  №  4»  (1951  р.)  в  якому 
була  запрограмована  виключно  структура 
твору  —  декілька  радіоприймачів  повинні 
бути  налаштовані  на  певну  частоту  сигналу. 
Проте  те,  що  саме  буде  транслюватися  цими 
частотами,  було  непередбачуваним.  Автор 
частково  самоусувався  на  користь  імпрові-
зації,  що  підкреслювало  відкритість  твору, 
його інтерактивність. Перші синтезовані елек-
тронікою  відео-зображення  Вольфа  Востеля 
та  Нам  Джун  Пайка  (1963  р.),  фільми  Стейн 
і  Вуді  Васулок  (початку  1971  р.)  мають  якесь 
понад-персональне, об’єктивоване, позбавлене 
особистісної  чуттєвості  бачення.  Це  збігало-
ся  з  пошуками  митців  гіперреалістів.  Відома 
фраза Ролана Барта із статті «Смерть автора»: 
«Народження  читача  відбувається  за  рахунок 
смерті Автора» (1968 р.) цілковито стосується 
даних творів [3].

З  одного  боку,  цікавість  до  понад-
персонального  бачення  світу  живилася  уста-

Гліб Катчук. Трейнінг. 2002Гліб Катчук. Вбити Крішну. 1998
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новкою  на  подолання  буржуазних  стереотипів 
щодо  «обов’язкового  авторства»,  а  з  іншого  — 
збігалася  з  давнішньою,  відомою  ще  з  часів 
«Присмерку  Європи»  зацікавленістю  досві-
дом  стародавніх  не-європейських  культур, 
наприклад, Індії чи Китаю, де співвідношення 
одиничного  й  загального  вирішувалося  інак-
ше, аніж в Європі, а через це, між іншим, роз-
чинялася  гострота  проблеми  персонального 
авторства. Ще одним джерелом імперсоналіз-
му  була  філософія  структуралістів,  запропо-
нований  ними  аналіз  мови  (і  візуальної  мови 
включно,  бо  речі  читаються  як  слова,  а  слова 
— це рід речей) із наголосом на тому, що мова 
складається з множини цитат, котрі прямують 
до  тисячі  культурних  джерел  і  не  залишають 
місця автору. Під час одного з виступів у 1969 р. 
Мішель Фуко казав: «Автор, або те, що я нази-
ваю «функція-автор», є тільки однією з можли-
вих специфікацій «функція-суб’єкт». Можлива 
вона чи необхідна? Якщо згадати модифікації, 
що відбувалися в історії, то зовсім не виглядає 
на  те,  що  «функція-автор»  лишалася  постій-
ною як за формою, так і навіть за самим своєїм 
існуванням. Цілком можливо уявити собі таку 
культуру,  де  дискурси  циркулювали  та  при-
ймалися  б  і  без  того,  щоб  коли-небудь  взага-
лі  з’явилася  «функція-автор».  …  Не  чути  було 
б  питань,  що  вже  набридли:  хто  в  дійсності 
казав?  Дійсно  він,  чи  хтось  інший?  В  котрий 
вимір аутентичності? …Проте було б чути інші 

запитання:  якими  є  способи  існування  цього 
дискурсу? Звідки він був промовлений? … Які 
місця там уготовані для суб’єктів? … І за всіма 
цими  питаннями  шепотіла  б  байдужість:  яка 
різниця — хто каже?» [4].

Викладені думки нашаровувалися на загаль-
не  тло  ліворадикальних  ідей  французького 
гошизму,  що  вів,  як  писав  Е.  Морін,  боротьбу 
з  хибними  цінностями:  «Науки,  Розуму,  Про-
гресу,  Розвитку,  які  замість  заможності,  щас-
тя,  свободи,  життя  несли  злидні,  страждання, 
рабство,  руйнацію» [5].  Головне  зло  містилося 
в  капіталістичному  способі  організації  пра-
ці.  За  текстом  А.  Горца [6]  слід  було  змінити 
індустріальний  спосіб  виробництва,  бо  волею 
до  панування  просякнута  сутність  машин, 
в  них  закладено  протиставлення  між  керівни-
ками та підлеглими. Крім того, слід було зміни-
ти  форми  індустріальної  цивілізації  та  людей, 
що її підтримують. Наприклад, інтелігенції слід 
було самозаперечувати себе, перейти на позиції 
пролетарів  заради  реформування  суспільства. 
Отже,  ідеї  «самоусунення  автора»  виглядають 
у цьому контексті цілком слушними.

Візуальність, на відміну від логоцентризму, 
сприймалася  митцями  як  імперсональна  сти-
хія,  передачі  котрої  заважає  не  тільки  автор-
ство, а ще й завершеність твору. Принципу «нон 
фініто» відповідала більшість творів відео-арту 
ранішнього  періоду.  Так,  зображення  на  екра-
ні  несподівано  вихоплювали  певні  фрагменти 

Гліб Катчук. Фантомні болі-2. 1997
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з  нескінченного  потоку  візуальності,  що  існує 
поза  особистістю  автора.  Зображувані  речі 
виглядали  таким  чином,  що  глядач  відчував 
їхню  постійну  трансформацію.  Об’єктивність 
речей  та  простору  перетворювалася  на  «не 
речі» та «не простір»,  завдяки чому стверджу-
вався нескінченний плин часу. Орієнтація мит-
ців на фіксацію у власних творах часу пов’язана, 
як  відомо,  з  їх  зацікавленістю  буддійськими 
філософськими  ідеями [7].  Як  пише  О.  Розен-
берг, для буддистів все, що відчувається в емпі-
ричному вигляді, є ілюзією, ланцюгом миттєвих 
комбінацій,  які  утворені  миттєвими  елемен-
тами [8].  Питання  особистості,  неповторної 
авторської  мови  в  естетиці  ранішнього  відео-
арту вирішувалося «навпаки», тобто автор вва-
жав  за  корисне  приховувати  свою  присутність 
за  проявами  спонтанності,  випадковості,  імп-
ровізаційності,  інтерактивності,  що  ілюстру-
ють, наприклад, твори Дж. Кейджа.

Повернення до активної авторської позиції 
в  спілкуванні  з  глядачем,  діалог  «на  рівних», 
коли твір стає тільки приводом до спілкування, 
пропонували мистецькі рухи, такі, як Леттризм 
та  Ситуаціонізм.  Особлива  увага  приділяла-
ся  ними  теорії  кіно.  Леттризм  виник  у  1946  р. 
в  контексті  французького  часопису  «Диктату-
ра  леттриста»  Ісідори  Ісу  та  Габріеля  Помме-
рана. До нього входили Ж.-Л. Бро, Ж. Волман, 
Ф. Дюфрен, Л. Леметр. В тексті «Естетика кіно» 
І.  Ісу  писала  про  майбутнє  перетворення  кіно 

на хепенінг, про те, що кіно має стати обговорен-
ням, і тоді воно буде шедевром. У 1952 р. в Пари-
жі Гі Дебор демонстрував фільм «Hurlements en 
faveur de Sade», що не містив жодного зображен-
ня, тільки блимання темного та білого екрана, 
що  мало  не  заперечувати  репрезентативність, 
і  звільнили  глядача  від  нав’язливих  звичних 
видовищ.

У  1957  р.  в  Італії  представники  двох  нео-
авангардних  груп  (Імажиністський  Баухаус 
і  Леттистський  Інтернаціонал)  утворили  нову 
організацію  —  Ситуаціоністський  Інтернаціо-
нал. Відомими Ситуаціоністами були Гі Дебор, 
Мішель  Бернстайн,  Асгер  Йорн,  Рауль  Ваней-
гем та ін. У 1967 р. Гі Дебор видав «Суспільство 
видовищ», де він пише: «видовище не є простим 
зібранням  образів,  це  суспільне  відношення 
між людьми, опосередковане образами; це сві-
тогляд,  що  став  матеріальним…  людина  сама 
виробляє деталі свого світу, через що вона все 
більше  відчужена  від  свого  світу…  Видовище 
—  це  капітал,  що  є  на  тій  стадії  накопичення, 
що стає образом» [9].

Власне,  «Суспільство  видовищ»  торкається 
того  явища,  що  згодом  дістало  назви  «гіпер-
реальність»  (Бодрійяр)  та  «стан  постмодерн» 
(Ліотар).  Протидіяти  відчуженню  ситуаціоніс-
ти пропонували антитоталітарними методами: 
зокрема,  за  допомогою  «диверсій»  —  перегор-
тання  існуючих  культурних  форм  та  окремих 
артефактів.  Вони  вважали,  що  мистецтво 
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повинно  бути  реалізоване  в  повсякденності, 
а  не  існувати  в  якості  спеціалізованої  форми 
діяльності [10].

Таким  чином,  відео-арт  був  для  митців 
1960-х років мовою, опозиційною до політики, 
до буржуазного суспільства, до логоцентризму, 
до  авторського  дискурсу,  до  суб’єкт-об’єктних 
відносин в сприйнятті мистецького твору. Вони 
намагалися  стверджувати  колективну  твор-
чість,  яка  має  поширюватися  завдяки  сучас-
ним  технологіям  ЗМІ  та  протидіяти  масовій 
культурі.

Підхід  до  вирішення  проблеми  присутнос-
ті  автора  у  власному  творі  суттєво  відрізняє 
відео-арт 1960-х — початку 1970-х від більшості 
зразків сучасного відео та, власне, українського 
відео-арту, — оскільки останній почав розвива-
тись та поширюватись тільки з 1990-х.

На  сучасний  відео-арт  суттєво  вплинула 
зовсім  інша  тенденція,  котра  існувала  у  фран-
цузькому  кіно.  Редакцією  часопису  «Кайє  де 
сінема»  в  1960-х  —  на  початку  1970-х  підтри-
мувалась  концепція  персоналізму.  Автори 
критикували кіно голлівудського стандартизо-
ваного  виробництва  та  тоталітарного  псевдо-
колективістського  замовлення,  бо  і  там,  і  там 
не  залишалося  місця  індивідуальній  творчос-
ті.  Французький  персоналізм  Андре  Базена 
наголошував,  що  авторський  твір  створюєть-
ся  особистістю  автора  і  цінний  власною  духо-
вною  унікальністю.  Ж.  Марітен  у  книзі  «Від-

повідальність митця» (1957 р.) не відокремлює 
мистецтво  від  автора,  пов’язує  конкретний 
твір з унікальністю творчого процесу індивіда. 
Французький персоналізм мав зв’язок з новоєв-
ропейським уявленням про автора як абсолют-
ного суб’єкта мистецького процесу — поглядом, 
котрий  сформувався  іще  в  епоху  романтизму. 
«Генерація  А.  Базена  —  особливо  редакція, 
автори  й  симпатики  часопису  «Кайє  де  сине-
ма»  —  оголосили  справжню  світоглядну  війну 
… знеособленню у всіх його формах (від застан-
дартизованої  поетики  режисерів  —  метрів 
старшого  покоління  до  диктатури  продюсера), 
війну,  яка  продовжувалася  понад  п’ятнадцять 
років,  до  середини  60-х,  коли  редакцією  рап-
тово  заволоділа  новолівацька  міфологія…  Але 
саме  в  цьому  середовищі  було  знайдено  сло-
восполучення  «авторське  кіно»,  пізніше  під-
хоплене  англійським  кіночасописом  «Мувіс» 
і  американським  «Фільм  Калчер»,  —  слово-
сполучення,  котре  стало  чи  не  найголовні-
шим паролем не лише тієї генерації, а й цілого 
кінематографічного  всесвіту  середини  50-х  — 
середини 60-х…» [11].

Теорія  персоналістського  авторського  кіно 
надихала діячів кіно французької Нової хвилі. 
Цим  терміном  журналістка  Франсуаза  Жиру 
позначила  коло  режисерів,  що  дебютували 
у  1957–1958.  В  їхній  творчості  відчувалось 
негативне  ставлення  до  традиційних  буржу-
азних  цінностей  моралі.  Їм  протиставлявся 
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образ  «нового  героя»  —  світоглядно  розкуто-
го, енергійного одинака. Наприклад, більшість 
персонажів  з  фільмів  Ж. - Л. Годара  —  це  бун-
тарі, одинаки, котрі керуються стихійним про-
тестом  проти  «стерильного»  та  одноманітно-
механістичного  соціуму.  Діячі  Нової  хвилі 
не мали спільної естетичної концепції, їх поєд-
нувала пристрасть до творчості, що відображає 
особистість  автора  за  допомогою  індивідуаль-
ної стилістики,  індивідуальної «творчої мови», 
якій  підкорено  всі  художні  засоби.  Світове 
визнання  мали  фільми  Алена  Рене,  Франсуа 
Трюффо,  Клода  Шаброля,  Жан-Люка  Годара 
та ін. На Заході теорія авторського кіно сприяла 
появі стрічок Бергмана, Фелліні, Антоніоні, а на 
Сході — протистояла тоталітарному кіно в осо-
бі  Андрія  Тарковського,  Сергія  Параджанова 
та  ін.  Вона  сприяла  появі  цілих  національних 
кіно-шкіл,  як  наприклад,  Школа  українського 
поетичного кіно.

Проте вплив теорії авторського кіно на цьо-
му  не  зупинився.  Нова  хвиля  поцінування 
індивідуальної  авторської  мови  повернулася 
на  Захід  у  1980-х.  Особливо  сильно  це  вияви-
лось у музиці, дизайні та візуальному мистецтві.

Термін  «Нова  хвиля»  з’явився  в  британ-
ській  музичній  пресі  у  1977  р.  Аналогією 
до  «Нової  хвилі»  в  кіно  виступала  у  музиці 
новітність  панк-року,  котрий  сприяв  розвитку 
нових  жанрів  (пост-панк,  сінті-поп,  інді-рок, 
євро-поп  та  ін.).  Після  знеособленого,  техно-

опосередкованого  диско  Нова  хвиля  сприй-
малася  в  якості  течії  експресивної  та  персона-
лістичної.  Спостерігалося  її  особливе  тяжіння 
до  автентичної  народної  музики.  Прикметами 
Нової  хвилі  стали  короткі  пісні  з  енергійним 
ритмом,  новаторством,  розвитком  музичних 
технологій.  Виконавча  манера  різноманітних 
гуртів була напрочуд  індивідуальною. Значний 
вплив  мала  народна  музика  Ямайки,  що  поєд-
нує  такі  різні  гурти  з  різних  країн  Заходу, 
як «Devo», «The Police», «Talking Heads», «Duran 
Duran», «Public Image Limited», «Depeche Mode», 
«The  Cure»,  «The  Jam»,  «Ultravox»,  «Blondie», 
«The  Clash».  Окремо  слід  розглядати  німецькі 
гурти  панк-року  «Нова  німецька  хвиля»  (Neue 
Deutsche Welle, або NDW), відома з 1976 р., котра 
через  свій  «жорсткий  стиль»  набула  популяр-
ності  тільки  після  1981  р.  Гурти  «Einstürzende 
Neubauten», «Mittagspause», «Abwärts», «Deutsch- 
Amerikanische  Freundschaft»  цікавили  міфи 
та національні проблеми, завдяки чому їх мож-
на було порівняти з художниками — представ-
никами Нового фовізму.

У 1980-х в СРСР спостерігався андеграунд-
ний  розвиток  рок-музики,  насиченої  елемен-
тами  Нової  хвилі.  Серед  осередків  руху  були 
Ленінград,  Свердловськ,  Івано-Франківськ 
та  інші  міста.  Серед  гуртів  відомі  «Кіно», 
«Центр», «Телевізор», «Аліса», «Оберманекен», 
«Микола  Коперник»,  «Урфін  Джус»,  «Брати 
Гадюкіни» та ін.
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У 1980-х відбулися також значні зміни у сфе-
рі  дизайну.  Андреа  Бранци  розробляв  теорію 
не  функціонально,  а  ціннісно  орієнтованого 
дизайну. В проектуванні розповсюдилась мето-
да розробки сценарію, що дозволяла розгляда-
ти  сприйняття  середовища  в  якості  прочитан-
ня тексту. Одним з найбільш гучних явищ була 
поява італійського гурту «Мемфіс» під керівни-
цтвом  Етторе  Соттсасс.  Він  писав:  «Я  розгля-
даю приватний інтер’єр в якості сцени для дра-
матургії, а зовсім не як місце для меблів. Кожна 
річ,  простір,  ритм  —  все  є  результатом  певної 
інтелектуальної, політичної чи концептуальної 
обумовленості. Якщо ви вмієте читати ситуацію 
через форму, ви зможете прочитати всю історію 
в  цілому» [12].  Групу  «Мемфіс»  було  створе-
но  як  візуальний  маніфест;  спроектовані  речі 
виконували  роль  метафор,  що  презентували 
певні цінності, але не були речами для продажу. 
Вони  дуже  відрізнялися  від  «реального  дизай-
ну» виробництва. Це був дизайн для маніфеста-
ції творчості. Як писав Володимир Сидоренко: 
«У  1980-х  роках  відбувається  фундаментальне 
переосмислення  художньої  стратегії  дизайну. 
Провідну  роль  починають  відігравати  прин-
ципи естетики тотожності… Це особлива фор-
ма  довіри  митця  до  життя,  світу,  буття.  Він 
не  нав’язує  життю  свою  концепцію,  а  осягає 
творчий  задум  життя  в  ній…  Дизайн-проект 
—  це  модель  реальності,  кут  зору  особистості 
на світ, … діалог з іншими концепціями» [13].

З початку 1980-х років у графічному дизайні 
почали  розробляти  нову  візуальну  мову  Макс 
Кісман,  студії  «Еmigrе»,  «Letterror»,  «Grapus» 
та  ін.  Згодом  —  Вольфганг  Вайнгарт,  Эпріл 
Грейман,  Невілл  Броуді,  Девід  Карсон.  Завдя-
ки  новим  технологіям  (фотонабір  та  офсетний 
друк)  типографіка  звільнилася  від  більшості 
обмежень,  що  сприяло  свободі  в  композиції 
текстів, зображень, експериментів із шрифтом. 
Дещо  пізніше  з’явилися  комп’ютери,  які  нада-
ли  творчості  ще  більше  можливостей.  Відтоді 
друкована книга могла бути саме такою «гнуч-
кою» в композиційних рішеннях, як наприклад, 
книги футуристів, котрі виготовлялись власно-
руч. Дизайн Нової хвилі розроблявся і в СРСР: 
завдяки Михайлу Аніксту та Валерію Чернієв-
ському — у видавництві «Советский художник»; 
завдяки  Віктору  Яковлєву  —  у  видавництві 
«Искусство».  Дизайнерами,  котрі  працювали 
з  різними  видавництвами,  були  Володимир 
Чайка,  Рут  Уймерінд  та  інші.  Павло  Родькін 
з  цього  приводу  писав:  «Мрії  ідеологів  нового 
дизайну… — повернути дизайну первісну роль 
в процесі створення дизайн-продукту, визволи-
ти його від пригнічення з боку функціоналізму 
та раціоналізму, що винні у підкореному статусі 
дизайнера… [14].  Сучасна  типографіка  намага-
ється  створити  нову  унікальну  візуальну  мову 
та нове візуальне сприйняття дійсності. Її мето-
дою стає не «критика», а деконструкція з усіма 
її  спонтанними  відвертостями  та  системними 
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протиріччями. Деконструкція, як така собі фор-
мула мислення, забезпечить дизайну необхідну 
мобільність» [15].

Окрім музики та дизайну, наприкінці 1970 — 
у 1980-х зміни торкнулися візуального мистецтва.

Течія «Новий фовізм», представників котрої 
називали  ще  Новими  дикунами  (нім.  «Neue 
Wilde») виникла в Німеччині наприкінці 1970-х. 
Її представники — Г. Базелітц, А. Пенк, Л. Сало-
ме,  Д.  Куспіт,  Ю.  Докупіл,  А.  Кіффер  та  ін.  — 
заперечували  мінімалізм  та  концептуалізм, 
стверджували  своїми,  досить  значного  розмі-
ру,  картинами  експресію,  інтуїтивізм,  вольове 
авторське втручання в свідомість глядача. Дех-
то з них підвищену увагу приділяв проблемати-
ці національної свідомості та міфології.

Рух «Вільної фігурації» (фр. Figuration libre) 
виник  у  Франції  на  початку  1980-х,  та  поєдну-
вав митців, котрих надихали примітивізм, нео-
експресіонізм,  кітч,  малюнки  аматорів,  дітей, 
образи  масової  міської  культури.  Серед  них 
були Р. Комба, Х. ді Роза, Р. Бланшар та ін. Митці 
стверджували  важливість  процесу  постійного 
персонального розвитку, що на їх переконання, 
було важливішим від результату у вигляді само-
стійних завершених творів.

Трансавангард  —  мистецька  течія,  котра 
презентує  італійське  обличчя  постмодернізму. 
Термін  «трансавангард»  ввів  А.  Боніто  Оліва. 
Серед митців були С. Чіа, Ф. Клементе, У. Куч-
чі,  М.  Паладіно  та  ін.  В  центрі  уваги  митців 

була  «реактивація»  мистецьких  стилів  мину-
лого,  їхнє  персональне,  здебільшого  іронічно-
дистанційоване  переосмислення.  З  1982  р.  ця 
течія  вважається  міжнародною,  бо  за  ініціа-
тиви  А. Б.  Оліви  та  зі  згоди  багатьох  критиків 
з  інших  країн  вона  поєднала  митців  з  Вільної 
фігурації,  Нових  фовістів,  аргентинську  Нову 
образність та ін.

Тенденції у західній культурі збіглися в часі 
із змінами у тоталітарній системі Східної Євро-
пи.  Перебудова  відкрила  широкому  загалу 
досягнення нонконформістського мистецтва, де 
приорітет  завжди  надавався  саме  внутрішній, 
індивідуальній мові творчості. Численні моло-
діжні  гурти  та  творчі  мистецькі  об’єднання, 
що  виникали  на  теренах  імперії  СРСР  сповід-
ували  експресивний  індивідуалізм  творчості, 
називали  наприкінці  1980-х  Новою  хвилею, 
хоча спільної естетичної концепції серед адеп-
тів  неоекспресіонізму,  трансавангардизму, 
неопримітивізму  та  ін.,  звісно,  не  було.  Саме 
в  ті  часи  митці  відкривали  для  себе  нові  тех-
ніки  —  з’являлися  інсталяції,  енвайронменти, 
відео-арт. Власне, обставини часу та суспільно-
історичний  досвід  визначили  прихильність 
українських  митців  до  авторського  підходу 
у  відео-арті.  Таким  чином,  відгомін  дискусій 
зі  шпальт  часопису  «Кайє  де  синема»  1960-х, 
опосередкований  західною  «Новою  хвилею», 
пролунав  в  українському  сучасному  мистецтві 
наприкінці 1980-х років.

Олександр Верещак, Маргарита Зінець. Сієста. 1998 Іван Цюпка. Kill em all. 1995
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Отже,  сучасний  відео-арт  поєднує  спадок 
двох  протилежних  тенденцій.  Це  імперсональ-
ність часів флюксусу та авторський персоналізм 
часів авторського кіно французької «Нової хвилі».

Вплив  кіно  на  відео-арт  призвів  до  того, 
що деякі фільми «короткого метру» дуже нага-
дують  твори  відео-арту.  Однак,  треба  підкрес-
лити  різницю  між  кіно  та  відео-артом.  Кіно, 
що  продукується  кіноіндустрією,  у  реалізації 
творчих  задумів  узалежнюється  від  бюдже-
ту  (адміністрації,  спонсорів,  «акторів-зірок», 

обладнання).  Це  залежність  індивідуальної 
творчості від замовлення та колективного вико-
нання.  Авторське  кіно  це  намагається  подола-
ти, тоді як відео-арт є незалежним від цих про-
блем із самого початку. Крім технічної свободи 
в  проявах  індивідуальної  творчості,  відео-арт 
володіє більш суттєвою відмінністю від кіно — 
свободою від сюжету, наррації, текстової опові-
дальності. На відміну від вербально-візуальної 
мови  кіно,  відео-арт  вибудовує  суто  візуальну 
мову,  яка  здатна  оперувати  глибинами  під-

Оксана Чепелик. Початок/Origin. 2000-і
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свідомості  без  посередництва  слова.  Отже, 
відео-арт тільки здається близьким до кіно чи 
то до телебачення через технічні ознаки  (поді-
бність виробництва та презентації твору), про-
те ототожнення та навіть порівняння естетики 
відео-арту з естетикою індустріального фільму 
може призвести до значних непорозумінь. Візу-
альна  індивідуалізована  мова,  наявна  в  інших 
видах мистецтв, стала чи не головною ознакою 
в естетиці відео-арту, запорукою його  існуван-
ня в якості окремого виду мистецтв.

Оскільки  в  Україні  відео-арт  поширився 
тільки з початку 1990-х років, він не мав впли-
ву  імперсональних  та  контр-мас-медійних 
ідей  Флюксусу  та  гошистських  впливів  щодо 
заперечення  авторства  та  вимог  колективної 
творчості.  Навпаки,  підкреслений  індивідуа-
лізм  та  яскрава  авторська  позиція  якраз  і  слу-
гували  ознакою  його  протестного  потенціалу, 
спрямованого  проти  панівної  конформістської 
культури. Перші твори українського відео-арту 
слід  розглядати  в  річищі  того  світобачення 
особистості,  що  несла  з  собою  «Нова  хвиля», 
та  естетики  постмодернізму,  котра  на  теренах 
колишнього  СРСР  здебільшого  еклектично 
поєднувалась  з  елементами  модернізму.  Для 
митців «Нової хвилі» втілення в творі індивіду-
альної  внутрішньої  мови,  підсвідомих  образів, 
асоціацій було джерелом натхнення.

Проблематика візуальної індивідуалізованої 
мови  безпосередньо  стосується  характерного 
для всього ХХ ст. протиставлення абстрактної 
та реалістичної методи створення мистецького 
образу. Проте відносно відео-арту через специ-
фіку  мистецьких  засобів  доречніше  говорити 
про абстрагування замість абстрактної та нату-
ралізм  замість  реалістичної  методи.  Візуальна 
мова відео-арту складається з речень — з мон-
тажних  уривків.  Останні  містять  фільмовані 
зображення речей, як усім відомих, так і таких, 
котрі для більшості людей мають певний діапа-
зон асоціацій. Чим насиченішими та  інтенсив-
нішими  є  ті  асоціації,  тим  бажанішою  стає  річ 
(аналог  типізації  за  принципом  специфічного 

в  станковому  мистецтві)  для  побудови  мон-
тажного речення. Бо тоді річ постає як готовий 
символ  поєднання  матеріального  з  ідеальним. 
З символів вибудовується візуальна мова, скла-
даються її метафори та гіперболи. Робота митця 
над твором відео-арту — це постійне абстрагу-
вання, висхідний рух від матерії (в її розпізна-
ваних формах речей) через посередництво сим-
волів  (не  дарма  С.  Ейзенштейн  порівнював 
кіно-монтаж  з  ієрогліфічною  мовою)  до  сфери 
ідеального  повідомлення  —  наразі  «естетич-
ного  тіла  твору»,  що  містить  художній  образ. 
Таким чином, «реалістична» зовнішність окре-
мих елементів відео, котрі входять до монтажу, 
слугує вираженню зовсім  інших реалій — реа-
лій творчого абстрагування. Наприклад, у відео 
«Радіо  Євразія»  (1998  р.)  Кирила  Проценка 
зосередженість на натуралістичних деталях — 
автомобіль, дорога, швидкий рух нескінченним 
автотунелем, — перетворюється на образ плину 
свідомості в часі.

Зворотній  процес  до  означеного  вище 
абстрагування — це «натуралізм» відео-арту. 
Це  «некерованість  речей»,  ухиляння  матері-
альних  елементів  від  абстрагування,  випа-
діння  з  процесу  творення  авторської  мови. 
Це  першорядність  одиничних  знаків,  навіть 
елементів, ще не перетворених на знаки, їхнє 
натуралістичне відтворення поза контекстом 
культури.  Це  забуття  про  побудову  візуаль-
ної  мови  та  комунікативності  в  мистецтві. 
Це  забуття  про  автора,  бо  в  рамках  конкрет-
ного твору саме автору належить місце всеза-
гального. Це спрямованість від всезагального 
до  одиничного  й  випадкового.  Та  чи  можна 
говорити про мистецький твір за таких обста-
вин? Чи може збігатись креація у відмові від 
авторства  та  комунікативності?  Чи  можливо 
тоді  говорити  про  «естетичне  тіло  твору», 
художній  образ?  Отже,  питання  про  натура-
лізм  у  відео-арті  пов’язане  з  відповіддю  на 
питання що до можливості творчості без авто-
ра (я виключаю з розгляду приклади творчих 
невдач,  авторської  безпорадності,  а  також 
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відео-документацію  перформансів,  де  перше 
місце  посідає  не  авторство,  а  робота  опера-
тора).  З  відомих  мені  прикладів  найглибшої 
деперсоніфікації і, отже, натуралізму досягли 
фільми-репортажі з життя мистецької богеми 
Нью-Йорка  Е.  Варгола.  Фільми,  що  демон-
струвалися без монтажного втручання, годи-
ну  за  годиною  показували  побут  богеми. 
Це  можна  було  б  порівняти  з  відтворенням 
дійсності веб-камерою; проте поза лаштунка-
ми автор все ж таки був присутній. Його місце 
посіла  концепція,  вироблена  в  вузькому  суб-
культурному  колі  богеми,  —  про  те,  що  роль 
культурного  (мовного)  повідомлення  може 
відігравати, власне, саме реальне життя.

Додатковим прикладом натуралізму є відео 
«Вогні  великого  міста»  (1995  р.)  В’ячеслава 
Машницького  та  Володимира  Єршихіна, 
що  де монструвало  скупчення  вогнів  та  урба-
ністичних мотивів, фільмованих за допомогою 
приладу  нічного  бачення.  Автори,  що  обмеж-
или свою роль виконанням функцій операторів, 
в цьому творі уникали будь-якого абстрагуван-
ня. Зображуване не складалося у мову; концеп-
цію.  Це  була  реальність  одиничного,  випадко-
вого; забуття всезагального.

Отже,  абстрактний,  чи  то  реалістичний 
зовнішній  вигляд  твору  відео-арту  не  дозво-
ляє  його  класифікувати  за  приналежністю 
до абстрактної або реалістичної традиції. Зда-
ється, досить важливе за часів модернізму роз-
межування на абстрактне та реалістичне мис-
тецтво  завдяки  постмодернізму  залишилося 
в  минулому.  Виглядає  на  те,  що  межа  та  оби-
два  її  боки  давно  перетворилися  на  поживну 
речовину  для  постмодерністського  пастишу, 
що ілюструє переважна більшість творів відео-
арту.  Особливо  тих,  що  створені  наприкінці 
1990-х років, коли вплив естетики постмодер-
нізму  став  особливо  відчутним  і  поширеним 
в українському відео-арті.

Постмодерністська естетика суттєво впли-
нула  на  головні  риси  відео-арту.  Візуальна 
мова (умовно кажучи,  її «граматика»), як пра-

вило,  вже  не  складається  з  первинних  речей-
символів  і  не  вдається  до  абстрагування 
«сирого» матеріалу реальності. Вона насичена 
символами,  що  виникли  завдяки  посередни-
цтву між вже абстрагованим, тобто тих кому-
нікативних  кодів,  що  вже  існують  в  культурі. 
Характерними стали цитати, пастиш, гра куль-
турних кодів. «Синтаксис» візуальної мови, де 
постійно присутні алегорії та гіперболи, вибу-
довується  завдяки  контрапункту,  протистав-
ленню,  можливості  прочитання  переважно 
через контекст. Присутність автора, як прави-
ло, дистанційована іронією стосовно зображу-
ваного в творі, або «візуальною алеаторикою» 
(свідомо запланованою довільністю декількох 
видів:  стабільна  структура  композиції  при 
довільному прочитанні; або, навпаки, фіксова-
не  прочитання  при  довільній  (інтерактивній) 
структурі твору; чи довільність на рівні автор-
ства  при  фіксованій  структурі  і  таке  інше). 
«Естетичне  тіло  твору»  замість  мистецького 
образу  містить  симулякр  в  якості  наслідку 
посередництва,  за  умови  нехтування  значен-
нями первинного абстрагування. В якості при-
кладу  наведемо  відео  «Lolit»  (1998  р.)  Наталі 
Голіброди — іронічний пастиш, композиційна 
структура якого кепкувала з комп’ютерної гри 
та була завантажена фрагментами популярно-
го  індійського фільму, що контрастували сво-
єю естетикою із загальною структурою. Почат-
кові  значення  композиції  та  її  заповнення 
перехрещувалися,  чим  спричиняли  комічний 
ефект, та ховали серед іронії авторське семан-
тичне навантаження, що, в свою чергу, відкри-
вало твір для довільних тлумачень глядачем.

Залишається  констатувати,  що  для  класи-
фікації  відео-арту  реалістична  чи  абстрактна 
метода  не  є  визначальною.  Значно  суттєві-
шим  є  той  ступінь,  в  котрому  у  творі  присут-
ня  візуальна  індивідуалізована  мова  та  спо-
соби  її  побудови  —  через  абстрагування, 
що  характерно  для  модернізму,  чи  то  посе-
редництво  абстрагованого,  що  зустрічається 
в постмодернізмі.
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Вже  традиційно  склалося,  що  художня 
вітчизняна  хроніка  не  переповнена  на  масш-
табні, серйозні події та ситуації, відтак такий 
захід як Міжнародний фестиваль «Арт Київ», 
котрий відбувається щорічно,  і  в цьому році, 
природно,  був  очікуваним  і  привернув  увагу 
як спеціалістів так і інших цікавих до мисте-
цтва осіб. І саме в форматі даної експозиційної 
моделі  (а  саме через склад учасників) якнай-
краще  була  означена  важлива  для  розуміння 
логіки розвитку українського сучасного мис-
тецтва проблема щодо можливостей і значен-
ня  художньої  комунікації  між  представника-
ми митців різних вікових груп, які працюють 
в царині актуальної творчості.

Неоднозначність  ситуації  із  теперішнім 
колективом вітчизняних креаторів, що актуа-
лізують в своїх мистецьких практиках сучасні 
проблеми й займаються інноваційними пошу-
ками, безумовно пов’язана із загальним укра-
їнським  культурним  контекстом  і  проблема-
тикою взаємовідносин учасників художнього 
процесу  і  продукуванням  нових  естетичних 
ідей.  Відповідно  у  дослідженні  симптомати-
ки  місцевої  художньої  сцени,  ми  не  в  змозі 
нехтувати поняттям «покоління», пов’язаним 
із поняттям минулого і майбутнього.

У даній публікації ставиться завдання дослі-
дити  проблематику  взаємовідносин  представ-

ників  різних  арт-генерацій  з  препаруванням 
їхніх цінностей, естетичних пошуків, художніх 
орієнтирів  і  особливостей  самоусвідомлення. 
Розгляд фактору покоління здійснюється в спе-
ціальному  плані  —  артикулюються  значення 
творчих  практик  представників  різних  поко-
лінь для дії механізмів загального мистецького 
процесу і культурного руху України.

Стаття виконана відповідно до плану науко-
вих  досліджень  Інституту  проблем  сучасного 
мистецтва АМУ.

В останнє десятиріччя проблематика поко-
ління (зміни поколінь і міжпоколінневої тран-
сляції  цінностей,  установок,  досвіду)  не  раз 
привертала  увагу  вітчизняних  спеціалістів 
від  соціологів  і  істориків  до  мистецтвознав-
ців  і  культурологів.  В  сучасній  дослідниць-
кій  літературі  існує  великий  об’єм  публікацій 
з  означеної  проблематики,  в  тому  числі  роз-
думи  відносно  форм,  зв’язків,  відмінностей, 
засобів  взаємодії  поколінь  діячів  мистецтва 
в  європейському  художньому  процесі.  Однак 
препарування  значення  «фактору  поколін-
ня»  в  логіці  розвитку  українського  мисте-
цтва переважно прикладається до  історичних 
періодів, а наближення до сучасності здебіль-
ше  обмежується  пострадянськими  часовими 
межами. Проте специфіка сьогоденної україн-
ської  арт-ситуаціі  із  спадком  рудиментарного 
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доменно-тусівочного  принципу  організації 
і  розрізненими  знаковими  системами,  потре-
бує  створення  єдиного  комунікативного  поля 
і  висуває  перед  мистецтвознавцями  нелегке 
завдання «зшити» минуле й майбутнє.

Одразу  мусимо  зазначити,  що  у  мисте-
цтвознавстві ще й досі дискутивним лишається 
питання  про  те,  наскільки  вивчення  механіз-
мів  зміни  поколінь,  особливостей  свідомості 
покоління  здатне  пролити  світло  на  складні 
колізії  творчих  процесів.  Серед  накопичених 
розробок з даної теми присутні думки про те, 
що для мистецтвознавства поняття художньо-
го  покоління  є  більш  допоміжною  соціологіч-
ною  категорією,  яка  не  завжди  й  не  в  усьому 
здатна  прояснити  зсуви  в  художній  еволю-
ції,  переміну  регістрів  художньої  мови.  Свій 
концептуальний  хід  до  обговорення  питання 
самосвідомості генерацій для розуміння зміни 
векторів  художнього  процесу  вносить  росій-
ській  дослідник  Олег  Крівцун.  Він  наголошує 
на тому, що звичні уявлення про роль поколін-
ня для позначення шляхів і внутрішніх стиму-
лів  художньої  творчості  часто-густо  виявля-
ються  надто  перебільшеними,  адже  художник 
як  творчий  індивід,  власним  творчим  актом, 
що  має  інтимний  характер,  персонально 
впроваджує  принципи  формотворення,  які 
завжди  перекривають  владу  надіндивідуаль-
них  художніх  канонів,  адаптованих  до  сучас-
ного  культурного  середовища  стандартів,  які, 
власне,  і виступають «емблемою» його страти 
(покоління).  До  того  ж  і  в  історії  мистецтва  є 
чимало прикладів «старту» генерації з єдини-
ми творчими орієнтирами, яка, в подальшому 
зазнає  переструктуризації  природним  шля-
хом, коли виявляє неоднорідність своїх прак-
тик  і  бачення  світу.  В  цьому  значенні,  ствер-
джує дослідник, сама творча індивідуальність 
формує  покоління,  а  не  покоління  формує 
художника і далеко не все в мистецтві можли-
во пояснити через апеляцію до художніх орієн-
тирів одної вікової групи [1]. Суголосні з цими 
твердженнями і установки відомого теоретика 

і куратора Гаральда Зеємана (Haarald Zeeman), 
на думку якого актуалізовувати нові ідеї і про-
блеми,  бути  адекватними  найсвіжішим  запи-
там  мистецтва  здатні  художники  з  різними 
віковими  характеристиками,  і  пошук  ознак 
інновації  і  користування  новими  стратегіями 
виключно  у  творчості  представників  молодо-
го  покоління  є  не  зовсім  коректним  і,  навіть, 
хибним.

З  іншого  боку,  чимало  науковців  доводять, 
що  дотичність  митця  до  інтересів  свого  поко-
ління  сприяє  у  його  самореалізації,  кристалі-
зації його індивідуальності, відповідно власної 
ідентифікації.  Відтак  надзвичайно  важливим 
мислиться розгляд фактора покоління в спеці-
альному  плані  —  де  препаруються  механізми 
і зв’язки між генераціями, спосіб ідентифікації, 
їхнє світосприйняття, цінністно-психологічний 
стан,  умонастрої,  естетичні  пошуки  і  артику-
люються  значення  їхніх  практик  для  дії  меха-
нізмів  культурної  еволюції  і  культурного  руху. 
Історія мистецтва має багато прикладів такого 
ефекту,  і так само значущим для неї є поняття 
«репутація покоління».

Переносячись  до  реалій  сучасного  мис-
тецького українського процесу, мусимо конста-
тувати, що він являє собою складну, поліварі-
антну і поки що не в усьому ясну картину нашої 
сьогоднішньої культури в цілому і умонастроїв 
і  філософії  життєбудови  художників  поколін-
ня  «вісімдесятих»  і  пострадянської  генерації 
молодих  креаторів  зокрема.  Специфіка  про-
живання часу різними стратами, які менталь-
но перебувають в різному часовимірі  (чиї сві-
домість, психологія і т. д. сформовані різними 
реальностями — від епохи радянської до пері-
оду незалежності) з часто присутньою метафо-
рикою  позачасовості,  паузи  та  ін.,  характери-
зує  місцеве  середовище.  Проте  зазначимо,  що 
така ситуація не є винятковою для нашої кра-
їни  і  властива  багатьом  державам,  утвореним 
на  території  колишньої  радянської  імперії. 
Власне,  приклади  так  званих  «горизонталь-
них» (синхронічних) поколінь, різних за своєю 
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ментальністю і життєвим орієнтирами, що спі-
віснують в одній країні в один і той самий час 
непоодинокі і у всесвітній історії.

Для  розуміння  особливостей  моделей 
взаємозв’язків  арт-генерацій  у  новому  тися-
чолітті  необхідно  для  початку  акцентувати 
на такому моменті як наявність принципового 
розходження культурного і фізіологічного віку 
учасників,  задіяних  у  художньому  процесі. 
Якщо в минулі епохи три фізіологічні поколін-
ня — батько, син, онук (нагадаємо, що соціоло-
ги  визначають  час  активного  життя  генерації 
25–30 роками) жили в рамках однієї естетич-
ної  концепції,  на  початку  ХХ  ст.  культурний 
і фізіологічний вік зазнав збігу, то у подальшо-
му  кожне  нове  покоління  привносило  власну 
естетичну ідею кожні десять років. Відтак сто-
совно ХХ сторіччя ми маємо змогу вести мову 
про  покоління  «сорокових»,  «п’ятидесятих», 
«шістдесятників»,  «сімдесятників»,  «вісім-
десятників»,  маючи  на  увазі  історичні  етапи, 
відмінні за світосприйняттям, художніми  іде-
ями  і  відношенням  до  реальності.  В  наш  час, 
на  думку  російського  художника,  поета  і  тео-
ретика  Дмітрія  Прігова,  зміна  естетичних 
парадигм  відбувається  кожні  п’ять-сім  років 
і,  відповідно,  «молодший  брат  слухає  іншу 
музику, ніж старший, насолоджується іншими 
фільмами,  книгами.  Незабаром,  припускаємо, 
культурний вік буде збігатися із часом винахо-
ду нового комп’ютерного чипу» [2].

Розбіжність між біологічним віком творців 
та частотою змін мистецьких парадигм в сьо-
годнішній  ситуації  інспірувало  появу  т. зв. 
феномену  «співмешкання»  (за  визначенням 
Марата  Гельмана),  що  виражається  у  поділі 
української  арт-спільноти  на  автономні  гру-
пи, що формуються як за віковим принципом 
(відповідно  зазначені  нами  вище  художники 
«вісімдесятих»  (або  умовно  група  «за  сорок») 
і  представники  пострадянської  генерації,  чия 
особистість  сформувалась  у  перехідну  епо-
ху),  так  і  за  світосприйняттям,  ставленням 
до  наявного  порядку  речей,  вибудовуванням 

власних  естетичних  систем,  особливостями 
художніх жестів, улюблених стратегій.

В  контексті  розгляду  дії  механізмів  вза-
ємодії  і  реалізації  міжособистісних  твор-
чих  зв’язків  у  означених  автономних  групах 
і їхньому впливові на організаційну структуру 
артистичної  спільноти,  слід  підкреслити,  що 
в  новому  тисячолітті  так  само  добре  прогля-
даються і рудименти попередньої (радянської) 
доменно-тусівочної  ситуації,  яка  наразі  утво-
рює  нову  конфігурацію  «замкненого  суспіль-
ства взаємного захоплення» (за влучним висло-
вом  Дмітрія  Барабанова).  І,  хоча  різноманітні 
артистичні альянси друзів  і однодумців, утво-
рених за принципом вікового збігу і культива-
цією означених життєвих орієнтирів, смакових 
переваг,  часто  нетривалі,  з  «біжним»  складом 
учасників, — все ж таки вони вимушені трима-
тися  одним  колом,  спираючись  на  консоліду-
ючі  властивості  тусівки,  яка  штучно  у  різний 
спосіб  підтримує  свою  значимість.  Акценту-
ючи  цей  момент,  ми,  звичайно,  не  забуваємо, 
що  із плином часу вектор  інтересів покоління 
може  розходитися,  а  це  веде  до  переструкту-
ризації  ідентичності  покоління  природним 
шляхом. Однак в українському контексті часто 
спостерігаємо  групи  із  бажанням  триматися 
разом, навіть за відсутності спільних естетич-
них  інтересів  і  неоднорідності  практик,  задля 
ствердження  своєї  вибраності,  демонстрації 
значущості,  оскільки  в  їхній  свідомості  почи-
нає превалювати прагматизм, властивий будь-
якій художній тусівці.

В  препаруванні  проблематики  взаємовід-
носин художніх поколінь не можна не торкну-
тися  принципів  вибудовування  вертикальних 
зв’язків  між  ними,  а  простіше  пресловутого 
питання «батьки й діти». Якщо стисло окресли-
ти локальну ситуацію, то доречно її позначити 
як  уповільнене  ненаправлене  звикання.  Стар-
ша генерація свідомо чи несвідомо намагаєть-
ся  уникати  відвертого  змагання  з  «молодими 
й зухвалими», що зберігає за нею преференції 
в  утриманні  вже  завойованих  домінантних 
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життєвих  позицій,  в  тому  числі  і  кар’єрних. 
В  свою  чергу,  художня  молодь  маніфестує 
демонстративну  відмову  від  «сутички  за  роз-
поділ  державного  ресурсу»  (Микита  Кадан, 
група  «РЕП»)  і,  відповідно,  зняття  із  себе  від-
повідальності  за  нерозбірливу  картину  нашої 
сьогоднішньої  культури.  Наочний  розрив  між 
минулим  і  сьогоденням  вкотре  підкреслює 
і  небажання  молодших  авторів  співвідносити 
значення авторитету й взірця із фігурами стар-
шого покоління, які на їхню думку не актуальні 
в їхньому (молоді) реальному житті, практиці, 
через  відсутність  ознак  легітимації  в  історії 
вітчизняного  мистецтва.  Внутрішня  розку-
тість,  відкритість  і  відвертість  висловлювань, 
без  церемоній  з  авторитетами,  інстанціями 
свідчить  про  небажання  брати  будь-яку  від-
повідальність  за  те,  що  їм  передувало.  А  це 
в  свою  чергу  інспірує  неприйняття  минуло-
го,  як  необхідної  частини  досвіду.  На  такий 
стан  речей,  звичайно,  впливають  умонастрої, 
властиві теперішній перехідний ситуації пост-
постмодернізму.  Англійський  аналітик  Алан 
Кірбі (Alan Kirby), наприклад, стверджує наяв-
ність грубого розриву, між людьми, що народи-
лися до і після 1980 року. Для останніх — більш 
вільних,  самостійних,  винахідливих,  динаміч-
них,  незалежних,  добре  орієнтованих  в  нових 
технологіях  і  таких,  що  активно  використо-
вують  їхні  можливості  у  власній  репрезента-
ції,  —  постмодернізм  сприймається  як  нуд-
ний,  елітарний,  надуманий,  далекий  монолог, 
що  лише  пригнічує  й  затискає  їхню  творчу 
особистість [3].

Разом  з  тим,  розповсюджені  в  місцевому 
ґрунті  специфічні  стратегії  «непомічання», 
гри  в  хованки,  вислизання  від  конфліктів:  від 
реальної напруги і зіткнення між генераціями, 
«конструктивно гострих» контактів, які були б 
надзвичайно корисними для теперішньої укра-
їнської непроясненої культурної ситуації, лише 
більше  утруднюють  інституалізацію  актуаль-
ної творчості, а перед мистецтвознавцями вко-
тре постає нелегке питання відтворення послі-

довності  розвитку  сучасного  мистецтва,  чи 
хоча б створення видимості хоч якоїсь єдності 
арт-процесу.

Також  на  сьогодні  перед  спеціалістами, 
що  пишуть  історію  актуального  вітчизняно-
го  мистецтва  щораз  постає  складне  питання 
щодо  ідентифікування  і  розгляду  в  перспек-
тиві  творчості  представників  молодої  генера-
ції  того,  що  стосується  вибудовування  їхньої 
власної  естетичної  системи,  особливостей 
художніх  жестів  і  стратегій.  Попри  пафосні 
декларації  і  заяви  про  наміри,  продуктив-
ну  активність  і  всеприсутність  у  різних  міс-
цевих  і  глобальних  експозиційних  формах, 
молодь  до  цього  часу  так  і  не  запропонувала 
вітчизняній  арт-спільноті  революційних  від-
криттів  і  інновацій,  що  історично  закріпили 
би  їхні аналітичні пошуки у вітчизняній  істо-
рії  мистецтва.  Російський  дослідник  Є.  Бара-
банов  схильний  пояснювати  таку  ситуацію 
відсутністю  достатньої  мотивації  і  дорожне-
чею  використання  новітніх  технологій,  від-
сутністю  підтримки  з  боку  арт-інституцій [ 4]. 
Однак,  на  наш  погляд,  саме  молоді  представ-
ники  актуального  мистецтва,  як  ніхто  інший, 
прагнуть «подобатися» глядачеві, часто нама-
гаються створювати продукт зрозумілий, при-
вабливий  з  комерційного  погляду,  уникаючи 
шляху  серйозного  аналізу  ситуації  в  суспіль-
стві  і  перефокусування  поглядів  безпосеред-
ньо на мистецтво.

Втім,  задля  справедливості  необхідно 
зазначити,  що  з  історичної  дистанції  кожне 
наступне покоління сприймається попереднім 
як більш прагматичне, таке, що нехтує набутим 
досвідом, цінностями і сталими нормами попе-
редників. У підтвердження цієї думки можемо 
навести хоча б фрагмент із знаменитого листа 
Сократа: «Що ви думаєте про теперішнє поко-
ління? Як вони вдягаються, як вони себе пово-
дять, куди йде світ, що ж з ним стане?»

Підсумовуючи наше дослідження, зазначи-
мо, що сучасна українська арт-ситуація являє 
собою  складну  і  поліваріантну  картину,  яка 
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формується  із  досвіду,  установок,  трансляції 
цінностей  і  генерування  ідей  різних  за  віком 
і  ментальністю  художніх  генерацій  «вісімде-
сятників»  і  представників  пострадянсько-
го  періоду.  Специфіка  їхніх  взаємовідносин, 
що  розподіляється  в  широкому  діапазоні  від 
уповільненого звикання до непомічання  і від-
вертого  ігнорування,  загострює  і  поглиблює 
наявний  розрив  між  минулим  і  майбутнім, 
не  сприяє  створенню  єдиного  комунікатив-

ного поля, що ще більше ускладнює  інституа-
лізацію  актуального  мистецтва  і,  відповідно, 
прояснення  реалій  культурного  українського 
сьогодення. Проте надзвичайно важливим для 
розуміння складних колізій творчих процесів 
і  осмислення  логіки  зміни  векторів  і  загаль-
ного  розвитку  сучасного  українського  мисте-
цтва на даному етапі є вивчення особливостей 
самосвідомості і художніх орієнтирів кожного 
покоління.
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Стена. Вдоль стены, вокруг, внутри или все 
же  подсматривание  с  высоты  птичьего  поле-
та.  А  какое  в  конечном  итоге  это  имеет  значе-
ние.  Оказывается,  имеет.  Стеной  может  быть 
наша  с  вами  жизнь,  наши  и  чужие  чувства, 
мечты,  надежды,  отчаяние,  любовь,  радость, 
печаль,  философия,  психология,  парапсихо-
логия,  психоанализ,  диагноз.  Из  кирпичиков 
складывается  стена.  Стена  может  быть  реаль-
ной  и  вымышленной,  ощутимым  на  ощупь 
и вкус или спрятанным в такие далекие дебри 
подсознания,  что  нечего  и  надеяться  на  пони-
мание,  уже  не  говоря  об  открытии  истины. 
Оказывается,  что  Истина  не  одна,  как  писа-
лось  в  школьном  учебнике.  Странно,  но  их 
и  не  две  или  больше.  Истин  столько,  сколько 
людей на планете. И у каждого своя. Гоп. Куме 
не  сокрушайся.  А  о  чем  же  мы  говорим  после 
девяностосекундного шока во время прослуши-
вания текста преамбулы к статьям отечествен-
ной  конституции  в  исполнении  напрочь  обна-
женной  женщины.  Вспоминаю  все  последние 
контемпоральные  сборища.  В  Венеции  такого 
не слышал, в Женеве не видел, о чем-то анало-
гичном на Документе или Манифесте не читал. 
Так  такого  же  не  было!  Оказывается  это 
и  есть  современный  художественный  продукт 
выполненный  тремя  художниками  —  супру-
гами  Васильевыми  и  Евгением  Матвеевым. 

Вещь  явно  знаковая,  потому  что  не  вмещает-
ся  в  привычное  измерение  художественных 
ценностей.  Подлинность  мультимедийной, 
суперсовременной,  гротесковой  композиции, 
предлагаемой  для  созерцания  и  потребления 
на девяти огромных (1,5 умножено на 3 метра) 
черно-белых  фото-картин,  сначала  поражает 
масштабностью,  далее  мастерством  и  в  конце 
концов  энергетическим  полем,  которое  втяги-
вает  зрителя  и  превращает  последнего  в  соав-
тора. Сначала показалось, что художники при-
менили  явно  провокативный,  тоталитарный 
прием  большой  массы.  Так  делали  и  раньше 
в изобразительном искусстве, особенно в архи-
тектуре  тоталитарных  государств.  Государства 
давно сдохли, а искусство осталось. Нечего спо-
рить является ли гениальным творчество Лени 
Рифеншталь,  Довженко,  Бреккера,  Торракка 
или  Фомина.  На  определенных  этапах  изуче-
ния  собственной  и  чужой  изобразительности 
досталось  всем.  Уже  и  критиков  тех  нет,  сгни-
ли,  а  произведения  есть.  Гениальные  образцы 
невымышленной истории. И когда кто-то горел 
в  танке  или  самолете  или  отдавал  свою  юно-
шескую  жизнь  на  конечном  рубеже  Второй 
мировой  войны,  пропитанный  бравурными 
маршами,  поддобренный  кинолентами,  грома-
дьем современных зданий, возведенных на мес-
тах разрушенных святынь, не судите художни-
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ков,  которые  родили  то  искусство.  Загляните 
в  художественную  душу.  Творцы  не  виноваты, 
что видят будущее. Совет простой. Нужно при-
слушиваться и присматриваться внимательнее.

Ментальное  поле  современного  человека 
не  зависит  от  вероисповедания,  страны,  где 
живет  человек,  партийной  принадлежности. 
Странно,  но  все  вокруг  спрятано  под  толстым 
слоем  крепких  энергетических  потоков.  Эта 
безумная  энергия  носит  вездесущий  характер. 
Энергетический характер. Путь энергии невоз-
можно увидеть или услышать. От него не спря-
таться.  Это  субстанция,  которую  невозможно 
продать,  купить,  испугать  или  ею  пренебречь. 
Действие  энергии  на  удивление  лаконично. 
Она  не  измеряется  обычной  шкалой  ценнос-
тей.  Это  догма  и  необходимость.  Художник 
как хирург. Разница в том, что труд врача оче-
виден,  а  результат  предполагается.  Резуль-
тат  может  быть  позитивный  или  негативный, 
но для нас — тех кто исследует контемпорари, 
это  не  имеет  никакого  значения.  Фиксирует-
ся  факт.  Да  и  действительно  ничего  личного. 
Ведь  художник  —  носитель  возможности  пре-
дания огласке диагноза, а временами и врач. Его 
инструмент  и  лекарства  —  образ.  Как  и  в  слу-
чае с хирургом, образ может быть удачным или 
неудачным. Разница в том, что в отличие от вра-
ча  в  традиционном  белом  халате,  где  халат 
является средством успокоения и обмана боль-
ного,  художник  провоцирует  рефлексии.  Путь 
рефлексии  непредсказуем.  Художник  не  может 
помочь проглотить пилюлю, он может подска-
зать путь к пониманию изображенного. Подсоз-
нание каждого зрителя — потребителя художе-
ственного продукта — глубоко индивидуально. 
Все другие аргументы бесперспективны.

Представленные  в  проекте  произведения 
не  объединены  в  циклы.  Отсутствие  системы 
цикличности  изображаемого  и  является 
спрятанным кодом к пониманию. Определено 
именно это. Желание, невзирая на все попытки 
быть  вне  политики  сложного  государства, 
очертило  проект  «Вдоль  стены»  как  глубоко 

патриотический  и  безусловно  социальный. 
В  композициях,  созданных  из  обнаженных 
людей-персонажей,  полностью  отсутствует 
эротика.  Это  есть  первое  причудливое  пред-
остережение  и  первый  конфликт.  Почему 
такое  огромное  количество  красивых  тел, 
композиционно  расположенных  в  достаточно 
сексуальных  позах  не  вызывает  адекватные 
первичным  инстинктам  чувства.  И  наоборот. 
Драка  обнаженных  фигур  не  воспринимается 
грубой,  а  исключительно,  как  постановочно-
театральная  сцена.  Супер-дорогой  Бентли 
—  атрибут  вершины  богатства,  становится 
в  очередь  с  другими  малозначимыми  и  даже 
второстепенными  образами.  И  оказывается, 
что  гомосексуальный  танец  мужчины  с  муж-
чиной,  а  женщины  с  женщиной  есть  лишь 
орудие  к  восприятию  одетых  танцующих 
на  заднем  плане.  Целомудренные  девочки 
с  куклой  в  руке  разглядывают  не  гениталии 
взрослых мужчин, стоящих напротив, а непо-
нятно  зачем  подброшенную  вверх  женщину. 
Страшная  вырисовывается  логика.  Вы  знаете, 
король  действительно  гол.  Оказывается,  если 
все  разрешено,  не  остается  места  для  престу-
пления.  И  уже  совсем  непонятной  есть  реак-
ция  на  гонки  пар,  где  голый  едет  на  голом. 
Внимание  концентрируется  не  на  людях,  а  на 
стенах  недостроенного  завода.  И  вопросы  — 
не  в  какую  игру  играют  взрослые,  а  почему 
они  до  сих  пор  не  построили  нужный  стра-
не  и  обществу  завод.  Предельно  допустимый 
в  восприятии  предел  белого  и  черного  под-
черкивает  принадлежность  авторов  —  Мат-
вееева  профессионального  украинского 
художника,  творчество  которого  преодолело 
все  художественные  отечественные  олимпы, 
и  современных  фотографов  супругов  Васи-
льевих.  Невзирая  на  тотальную  нелюбовь 
современной  фотографии  к  монохромному 
измерению,  творческое  трио  выбирает  имен-
но  черно-белый  вариант.  Это  не  заигрывание 
перед вкусом потребителя. Это домашняя заго-
товка. Ведь именно черное и белое, мир и без-
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дна, радость и печаль, правда и ложь в проекте 
«Вдоль стены» создают желаемый эффект тра-
гедии.  Трагическое  всегда  актуальное.  Задача 
творцов  блестяще  выполнена.  Вопрос  какими 
средствами воспроизвести ощущение в искус-
стве, пусть и низменное. Но тогда как отрицать 
возражение жизни, как показать всепоглощаю-
щую нестерпимую боль и следовательно робко 
попробывать  победить  в  напрочь  нечестном, 
несправедливом, лживом и продажном социу-
ме. Конечно же победить в мире духовности — 
вот цель проекта. И вдруг понимаешь. Задача 
поставлена  и  выполнена.  Непосредственный 
взгляд  на  жизнь,  которая  включает  глубо-
кие  философские  рассуждения,  построенный 
на умело обнародованных побочных заметках, 
этаких  замалевках  и,  конечно,  в  получении 
именно  тех  впечатлений,  которые  завершили 
мир калейдоскопических явлений. Вот почему 
проект  нужно  созерцать  лишь  одновремен-
но. Нельзя кусочничать. Невозможно вырвать 
из  контекста  какую-то  удачную  одну,  две  или 

даже  три  работы.  Каждая  следующая  компо-
зиция,  продолжает  предыдущую  и  начинает 
следующую.  Создан  виртуальный  круг.  Круг 
личного  воображения,  которое  не  защелки-
вается,  а  наоборот  позволяет  зрителю  пойти 
в следующее путешествие. Круг бесконечен как 
жизнь. Советов нет никаких. Художники и не 
хотели кому-то помогать. Желание другое. Оно 
прозрачно  и  понятно.  Это  провокация,  игра 
с  ментальным  полем  зрителя.  К  последнему 
есть одна просьба. Подумай и пойми. Оценку 
сделай сам. Не подсматривай в тетрадь соседа. 
Там  может  быть  ошибка.  Любая  собственная 
оценка будет правильной. Художники же ниче-
го не отрицают, они только предлагают. А кате-
гория «нравится» или «не нравится» не явля-
ется  искусствоведческой.  В  реальной  жизни 
вообще  искусствоведения  мало.  А  может  оно 
и  совсем  не  нужно  в  условиях  глобального 
кризиса.  Художники  не  накормили  Вас  ухой. 
Они показали путь. Пойдете ли. Не знаю. Дело 
добровольное.
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Рубежу  ХХ–XXI  вв.  в  целом  свойствен 
глобальный  кризис.  По  словам  В. П.  Толстого, 
ХХ век был временем «невиданных по размаху 
попыток осуществления социальных утопий и, 
вместе с тем, крушения надежд на возможность 
быстрого  революционного  преобразования 
общества  на  принципах  равенства  и  справед-
ливости. Это было время огромных завоеваний 
науки,  познания  окружающего  мира  и,  вместе 
с  тем,  краха  самонадеянной  веры  во  всемогу-
щество  человека  и  его  возможности  покорить 
стихийные  силы  природы»  [1,  c.  6].  В  книге 
«Закат  Европы»,  изданной  в  1918 г.,  О.  Шпен-
глер  остро  ставит  вопрос  о  роковой  роли 
цивилизации  (с  присущей  ей  доминантой 
рационально-логического  мышления)  для 
культуры  Запада,  которую  ученый  соотносит 
с  античной  [2].  Философ  указывает  на  то,  что 
кризис  культуры  связан  с  её  перерождением 
в цивилизацию, что является упадком и гибе-
лью. Анализируя книгу О. Шпенглера, Н. Бер-
дяев  в  статье  «Воля  к  культуре  и  воля  к  жиз-
ни»  (1922)  подчеркивает  противопоставление 
«священной»  культуры  и  «безрелигиозной» 
цивилизации [3, с. 14]. По утверждению Н. Бер-
дяева,  свойственная  культуре  начала  ХХ  века 
устремленность  к  былым  культурным  эпохам 
или экзотическим культурам Востока означает 
восстание  духа  против  окончательного  пере-

хода культуры в цивилизацию [3]. Глобальным 
проблемам  культуры  и  цивилизации  периода 
конца XIX — начала ХХI века посвящены моно-
графии В. Н. Шейко и Ю. П. Богуцкого [4, 5].

В  книге  «Рождение  трагедии  из  духа 
музыки» Ф. Ницше писал: «И вот он стоит, этот 
лишённый мифа человек, вечно голодный, сре-
ди всего минувшего и роет и копается в поис-
ках корней,  хотя  бы  ему  и  приходилось  для 
этого  раскапывать  отдалённейшую  древность. 
На  что  указывает  эта  огромная  потребность 
в  истории  этой  неудовлетворённой  совре-
менной  культуры,  это  собирание  вокруг  себя 
бесчисленных других культур, это пожирающее 
стремление к познанию, как не на утрату мифа, 
утрату мифической родины,  мифического 
материнского лона?»  [6, с. 205]. Это программ-
ное сочинение Ф. Ницше было инспирировано 
музыкой Р. Вагнера, который возродил интерес 
к национальной мифологии и оказал огромное 
влияние  на  культуру  модернизма,  опирающу-
юся  на  мифологический  национальный  пласт. 
Идеи композитора, касающиеся значения обра-
щения  к  глубинным  истокам  искусства  были 
высказаны  им  в  теоретическом  сочинении 
«Произведение  искусства  будущего»  (1849)  [7]. 
Мифологическое направление актуально и для 
искусства последней трети ХХ — начала XXI в. 
Название книги одного из ведущих культуроло-
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гов ХХ в. М. Элиаде «Ностальгия по истокам» 
свидетельствует о важности проблемы, опред-
еленной Ф. Ницше [8].

Вписывая  современное  изобразительное 
искусство как явление культуры конца ХХ века 
в  типологический  ряд  переходных  эпох,  вслед 
за исследователями «эпохи скачков», «ситуации 
культурного  переворота»  (Д. С.  Лихачевым, 
А. М.  Панченко,  Л. А.  Колобаевой,  Л. А.  Чер-
ной  и  др.)  можно  выявить  характерный  про-
цесс  изменения  концепции  человека,  модели 
мира,  «переворачивание»  центра  и  периферии 
(маргинальные культуры) [9, 10, 11, 12, 13, 14].

Обращение  к  мифу  присуще  кризисным 
эпохам.  «Мифопоэтическое,  —  утверждает 
В. Н.  Топоров,  —  являет  себя  как  творческое 
начало  эктропической  направленности,  как 
противовес  угрозе  энтропического  погруже-
ния  в  бессловесность,  немоту,  хаос»  [15,  с.  5]. 
Мифология  даёт  своеобразные  «ключи»  для 
осознания современным человеком своей при-
частности  к  мировой  культуре.  Андрей  Белый 
утверждал  миф  как  вневременную  модель: 
«Воплощение  мифов  есть  выход  из  замкнутой 
исторической  жизни  в  незамкнутость  жизни 
мифической,  и  из  неё  в  дали  космоса…»  [16, 
с.  189].  По  словам  основоположника  новой 
культурно-философской ориентации — «фило-
софии жизни» [17, с. 161] Ф. Ницше, «миф может 
наглядно восприниматься лишь как единичный 
пример  некоторой  всеобщности  истины,  неу-
клонно  обращающей  взор  свой  в  бесконеч-
ное»  [18,  с.  161].  Философ-символист  Вячеслав 
Иванов  утверждал,  что  «миф  —  объективная 
правда  о  сущем»  [19,  с.  126].  Голосовкер  видит 
причину  сохранения  актуальности  мифоло-
гических  образов  на  тысячелетия,  «не  смотря 
на  новые  научные  аспекты  и  на  новые  поня-
тия нашего разума» в том, что «воображаемый 
объект «мифа» не есть только «выдумка», а есть 
одновременно  познанная  тайна  объективного 
мира» [20, с. 13].

В. Н.  Топоров  подчёркивает,  что  миф  свя-
зан  с  постижением  «священного».  По  словам 

учёного,  «священное»,  стремящееся  к  вопло-
щению  и  самовыражению,  также  нуждается 
в  мифе,  «подобно  пламени,  живущему  только 
при  том  условии,  что  его  источником  служит 
топливо,  непрерывно  изменяющее  свою  суб-
станцию  в  сторону  концентрированности, 
интенсивности, особой энергетичности»  [21, с. 
34]. В. Н. Топоров делает важный вывод о том, 
что  ориентация  на  скрытые  глубины  «священ-
ного»  определяет  неисчерпаемость  мифотвор-
чества  [21,  с.  34].  По  утверждению  исследова-
теля,  мифологию  следует  понимать  не  только 
как набор или систему мифов, но главное — как 
особый  тип  мышления,  хронологически  и  по 
существу  противостоящий  историческому 
и естественнонаучному

В  «Словаре  культуры  ХХ  века»  В. П.  Руд-
нев  выделяет  три  значения  понятия  «миф»:  
1)  древнее  предание,  рассказ;  2)  мифотвор-
чество,  мифологический  космогенез;  3)  осо-
бое  состояние  сознания,  исторически  и  куль-
турно  обусловленное  [22,  с.  169–172].  Автор 
показывает, что первое определение несовмес-
тимо  с  мифологическим  сознанием,  посколь-
ку  имеет  «линейный»  исторический  характер, 
а  мифологическое  пространство-время  — 
циклично. С появлением исторического созна-
ния происходит демифологизация.

Объясняя важность мифа для культуры ХХ 
века,  В. П.  Руднев  выделяет  третье  значение. 
Присущее  этому  периоду  тотальное  «неоми-
фологическое сознание» позволяет примирить 
противоречия  между  основными  бинарными 
оппозициями:  жизнью  и  смертью,  правдой 
и ложью, иллюзией и реальностью. Неомифоло-
гическое сознание — одно из главных направ-
лений культурной ментальности ХХ в., начиная 
с символизма и кончая пост-постмодернизмом, 
характеризуется  вниманием  к  классической 
и  архаической  мифологии.  При  этом  важ-
но,  что  в  роли  мифа  могут  выступать  также 
исторические  предания,  бытовая  мифология, 
художественные тексты прошлого. Происходит 
не  иллюстрирование  известного  содержания, 
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а  его  авторская  интерпретация,  пропитанная 
реминисценциями  и  аллюзиями.  А. А.  Потеб-
ня поэтически выразил принцип многообразия 
восприятия  одного  и  того  же  текста  разными 
людьми: «Пламя свечи, от которого зажигают-
ся  другие  свечи,  не  дробится;  в  каждой  свече 
воспламеняются  свои  газы»  [23,  с.  124].  Род-
ственную  мысль  высказал  Вяч.  Иванов:  «Миф 
—  отображение  реальности,  и  всякое  иное 
истолкование  подлинного  мифа  есть  его  иска-
жение. Новый же миф есть новое отражение тех 
же реальностей…» [24, c. 127].

Мифотворчество  является  древней-
шей  формой,  своего  рода  символическим 
«языком»,  в  терминах  которого  человек  моде-
лировал,  классифицировал  и  интерпрети-
ровал  мир,  общество  и  себя  самого  [25,  c.  19]. 
Одной  из  главных  задач  искусств,  по  опред-
елению философа-символиста В. С. Соловьева, 
является  «прямая  объективизация  тех  глубо-
чайших  внутренних  определений  и  качеств 
живой идеи, которые не могут быть выражены 
природой»  [26,  с.  133].  Мифопоэтическое 
мышление современного художника — это уже 
не  просто  «поэтика  мифа»,  а  гиперструктура, 
объемлющая  и  архаическое  мифотворчество, 
и метафорическое (художественное) мышление, 
поскольку  метафора  есть  минимальный, 
свернутый миф» [27, с. 138].

Мифологическое  мышление  характери-
зуется  единством  рационального  и  иррацио-
нального.  По  К. Г.  Юнгу  существует  два  типа 
мышления:  логическое  и  интуитивное.  Для 
логического  мышления  характерна  направ-
ленность  на  внешний  мир.  Оно  есть  порожде-
ние и инструмент культуры. Поскольку Европа 
шла  по  пути  развития  экстравертивного  логи-
ческого  мышления  с  целью  освоения  внешне-
го  мира,  то  был  нарушен  баланс  между  логи-
ческим  и  интуитивным  способом  познания. 
Интровертивное  мышление,  сохранившееся 
в традиционных обществах (например, Индия), 
обращено  внутрь,  ориентировано  на  приспо-
собление  к  коллективному  бессознательному. 

Такой тип мышления предстает как поток обра-
зов.  Художественное  творчество  как  создание 
системы  образов  способно  компенсировать 
односторонность сознания и тем самым гармо-
низировать его. Обращение к мифологическим 
образам  наиболее  соответствуют  этой  цели. 
Поскольку человеческая психика представляет 
саморегулирующую  систему,  обеспечивающую 
целостность  бессознательных  и  сознательных 
процессов, то современные художники в поис-
ках  опоры  обращаются  к  искусству  тех  вре-
мен  и  народов,  которые  обладали  развитым 
интуитивным мышлением и нашли выражение 
содержания  в  соответствующей  художе-
ственной  форме.  В. А.  Марков  утверждает: 
«Для  мифомышления  (его  называют  также 
мифопоэтическим  мышлением)  характерно 
отношение  к  природе  как  к  живому  существу. 
Отсюда антропоморфные модели космоса, пси-
хоморфизм предметов и явлений» [27, с. 138].

А. А.  Потебня  показывает  разницу  меж-
ду  мифическим  и  немифическим  мышлением: 
«Чем  немифичнее  мышление,  тем  явственнее 
осознаётся,  что  прежнее  содержание  нашей 
мысли  есть  только  субъективное средство 
познания; чем мифичнее мышление, тем более 
оно  представляется  источником  познания. 
В этом последнем смысле мышление, чем пер-
вообразнее,  тем  более  априорно»  (курсив  — 
А. А.  Потебня)  [28,  с.  240].  При  восприятии 
этого  текста  следует  иметь  в  виду,  что  перво-
образ  является  синонимом  архетипа.  Иссле-
дуя  архетипы,  К. Г.  Юнг  пришёл  к  выводу,  что 
мифы являются их выражением [29, с. 98]. Как 
утверждает  А. М.  Рудкевич,  «мифология  была 
изначальным  способом  обработки  архетипи-
ческих образов» [30, с. 15].

С. С.  Аверинцев  пишет,  что  введённое 
К. Г. Юнгом понятие архетипа широко исполь-
зуется в теоретическом анализе мифологии [31, 
с. 35]. К. Г. Юнг определял архетипы как «наибо-
лее древние и наиболее всеобщие формы пред-
ставления  человечества»,  находящиеся  в  кол-
лективном или сверхличном бессознательном. 
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[32,  с.  106].  Ю. В.  Линник:  «Архетипы  вечны. 
У  них  нет  истории,  нет  генезиса  —  это  поня-
тия  временнóго  плана.  Исторические  харак-
теристики  становятся  применимыми  только 
тогда,  когда  архетип  начинает  проявляться 
в  человеческой  психике.  Это  именно  прояв-
ление,  но  никак  не  зарождение  —  архетипы 
приходят  к  нам  в  готовом  виде.  Мы  ничего 
не можем добавить к ним. Однако наращиваем 
вокруг них слои ассоциативных образов» [33, с. 
7]. Анализируя труды К. Г. Юнга, Ю. В. Линник 
подчеркивает,  что  понятие  «архетип»  нельзя 
уравнивать  с  платоновскими  идеями.  Соглас-
но  Юнгу:  «идеи  содержательны  —  архетипы 
формальны.  Содержание  в  них  привносится 
сознанием. Архетип сам по себе — абстрактная 
структура: на него могут быть наложены самые 
разные образы» [33, с. 7]. «Процесс мифотвор-
чества,  —  указывает  С. С.  Аверинцев,  —  есть 
ни  что  иное  как  трансформация  архетипа 
в образы» [34, с. 36].

В  настоящее  время  термин  «архетип»  при-
меняется  для  обозначения  наиболее  общих 
фундаментальных  и  общечеловеческих  мифоло-
гических  мотивов,  изначальных  схем  представ-
лений, лежащих в основе любых художественных, 
в т.ч. мифологических структур [34, с. 37].  Неза-
висимо  от  Юнга  в  отечественной  науке  подо-
шли к этому понятию П. А. Флоренский  [35, с. 
678–679]  и  О. М.  Фрейденберг.  Диапазон  меж-
ду  миром  ноуменальным  и  феноменальным 
П. А.  Флоренский  представляет  в  образе 
лестницы,  на  которой  располагаются  ступени 
духовного  восхождения.  Но  ход  на  эту  лест-
ницу  открывается  не  иначе  как  через  «схему». 
Ученый  пишет:  «Догматы,  Крест,  Имя  Иису-
сово  и  Крестное  Знамение  суть  именно  схемы 
человеческого духа, в коих открывается высшая 
реальность»  [35,  с.  678].  Е.  Вячеславова  в  ста-
тье  «Мифологическая  логика  как  логика  худо-
жественного  мышления»  указывает  на  то,  что 
«архетип  не  является  этническим  по  своей 
природе.  Как  пустая  форма  он  способен  напо-
лняться  и  этническим,  и  любым  другим  даже 

совсем  противоположным,  контекстуально 
определенным  содержанием»  [36,  с.  9].  Как 
пример,  исследовательница  приводит  миф, 
созданный в тоталитарном обществе. С. С. Аве-
ринцев пишет, что исследователи мифов ищут 
в типологическом многообразии мифологичес-
ких сюжетов и мотивов «инвариантного архети-
пического  ядра»,  метафорически  выраженного 
этими сюжетами и мотивами — мифологемами 
[37, с. 36].

Архетипы  коллективного  бессознательного 
вызывают  к  жизни  комплексы  представлений, 
которые  выступают  в  виде  мифологических 
мотивов.  Мотив  —  элемент  художественного 
произведения  определённого  характера,  обра-
за  и  содержания  [38,  с.  365].  Значение  мотива 
раскрывается  полностью  лишь  во  взаимодей-
ствии с другими мотивами композиции. Таким 
образом,  произведения  одесских  художников 
могут  быть  проинтерпретированы  через  сис-
тему мотивов, которую, помимо всего прочего, 
можно рассматривать с учетом архетипических 
значений.  Например,  А. В.  Чернов  отмечает: 
«Христианские мотивы, их комбинации перехо-
дят на уровень архетипов, т. е. наделяются свой-
ством  вездесущности,  приобретают  характер 
устойчивых  психических  схем,  бессознательно 
воспроизводимых  и  обретающих  содержание 
в художественном творчестве» [39, с. 152].

Архетипические  образы  несут  в  себе 
непременное  свойство  —  единство  общего 
и  конкретного.  «Архетип,  по  существу,  пред-
ставляет  собой  бессознательное  содержание, 
которое  изменяется  в  результате  осознания 
и восприятия, и притом в духе того индивиду-
ального  сознания,  в  котором  он  всплывает», 
— пишет К. Г. Юнг [40, с. 250]. Психолог отож-
дествляет  архетип  и  мифологический  образ: 
«Прообраз или архетип есть фигура — будь то 
демона, человека или события, — повторяюща-
яся на протяжении истории везде, где свободно 
действует творческая фантазия. Соответствен-
но мы имеем здесь в первую очередь мифологи-
ческую фигуру» [41, с. 229].
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Особенность  мышления  художников, 
в отличие от поэтов и писателей, оперирующих 
словом,  состоит  в  способности  мыслить  зри-
мой формой. Если художник стремится к тому, 
чтобы  его  искусство  не  было  простым  подра-
жанием природе, а возводило зрителя от «мира 
видимого  к  миру  невидимому»  необходимо 
преображение  формы.  Результатом  восхож-
дения  от  единичного  явления  к  типическому, 
идеальному  является  художественный  образ, 
в  котором  выражается  духовный  мир  автора. 
В  терминологическом  словаре  изобразитель-
ного  искусства  «Аполлон»,  изданном  НИИ 
РАН,  художественный  образ  трактуется  как 
«способ  и  форма  освоения  и  воплощения  дей-
ствительности  в  искусстве,  характеризующи-
еся  нераздельным  единством  субъективных 
и  объективных  начал  художественного  твор-
чества,  его  чувственных  и  смысловых  аспек-
тов»  [42,  с.  399].  В  мифологических  образах 
происходит  соединение  реальных,  фантасти-
ческих  или  символических  феноменов  бытия. 
В. Н. Топоров пишет, что основой и источником 
«первоэлементов  художественного»  является 
подражание — «мимесис», означающие и подра-
жание,  и  подобие,  и  образ-изображение. 
Ученый  подчеркивает  особый  смысл  подража-
ния  в  том  случае,  когда  «подражаемое»  выше 
человека, и выше «Сего мира» и «предполагает 
восходящее движение духа, при котором "худо-
жественное" приближает нас к глубинам боже-
ственной тайны» [43, с. 4–5].

По словам В. А. Маркова, подлинно художе-
ственное мышление — это мышление метафо-
рическое,  а  метафора  —  «есть  минимальный, 
свернутый миф» [44, с. 138]. Метафора — пере-
несение  свойств  одного  предмета  (явления) 
на  другой  на  основании  признака,  общего 
для  обоих  сопоставляемых  членов.  В  искус-
стве  метафора  является  способом  постро-
ения  художественных  образов  и  средством 
выражения  их  символического  содержания. 
Посредством  метафоры  рождается  новый 
поэтический  по  характеру  образ.  Коренное 

отличие метафоры от символа в том, что сим-
вол  наделён  множеством  значений,  которые 
потенциально  присутствуют  в  каждом  сим-
волическом  образе.  Символ  может  входить 
и  в  метафорическое  построение,  но  оно  для 
него  не  обязательно.  Мифологические  образы 
в  высшей  степени  символичны.  Соглас-
но С. С. Аверинцеву, символ есть образ, взятый 
в  аспекте  своей  знаковости,  он  есть  знак, 
наделенный всей органичностью мифа и неис-
черпаемой  многозначностью  образа  [45,  с. 
155–156]. Символ предполагает через видимый 
предметный план образа выражать невидимый 
идеальный,  глубинный  смысл.  Приравнивая 
миф к символу, А. Ф. Лосев показал, что отно-
шение  естественного  и  сверхъестественного 
в  мифе  надо  мыслить  символически,  то  есть 
нумерически  едино,  как  одну  вещь»  [46,  с.  6]. 
М. А.  Волошин  утверждает,  что  символ  —  это 
всегда переход от частного к общему, поэтому 
«символизм  неизбежно  зиждется  на  реализме 
и  не  может  существовать  без  опоры  на  него. 
Здесь  лишь  одна  дорога  —  от  преходящего 
к  вечному».  Отсюда  философ  заключает,  что 
символизм по существу своему ясен и прозра-
чен [47, с. 445–446]. С. С. Аверинцев подчерки-
вает, что смысловая структура символа «много-
слойна и рассчитана на активную внутреннюю 
работу воспринимающего» [48, с. 157].

Для понимания глубинного смысла мифо-
логических образов в изобразительном искус-
стве  ключевыми  являются  слова  А. Ф.  Лосе-
ва:  «миф  есть  непосредственное  совпадение 
общей идеи и чувственного образа» [49, с. 411]. 
В этом состоит «диалектика мифа», которому 
посвящено  программное  исследование  фило-
софа [50]. В исследовании мы опираемся также 
на  утверждение  П. А.  Флоренского  о  том,  что 
«всякое  изображение,  по  необходимой  сим-
воличности  своей,  раскрывает  своё  духовное 
содержание  не  иначе  как  в  нашем  духовном 
восхождении "от образа к первообразу", то есть 
при  онтологическом  соприкосновении  нашем 
с  самим  первообразом»  [51,  с.  56].  Философ 
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считал, что рождение художественного образа 
(в  отличие  от  простого  «изображения»)  про-
исходит  при  условии,  что  художник  соприка-
сается с духовной реальностью, то есть с пер-
вообразом.  Именно  тогда  «чувственный  знак 
наливается соками жизни» [51, с. 56].

Во  время  создания  произведения  искус-
ства, связанного с мифологической тематикой, 
происходит  своеобразный  ритуал  возрож-
дения  мифа.  Согласно  К. Г.  Юнгу,  «художе-
ственное  развертывание  прообраза  есть 
в  определенном  смысле  его  перевод  на  язык 
современности,  после  чего  каждый  получа-
ет  возможность,  так  сказать,  снова  обрести 
доступ  к  глубочайшим  источникам  жизни» 
[52,  с.  230].  Е. М.  Мелетинский  отмечает,  что 
в  мифологизме  на  первый  план  выступает 
идея  вечной  циклической  повторяемости 
первичных  мифологических  прототипов  под 
разными «масками» [53, с. 8]. По словам Мир-
ча  Элиаде  воссоздание  мифических  событий 
«предполагает существование не в хронологи-
ческом времени, а в первоначальной эпохе, ког-
да события произошли впервые». Такое время 
культуролог называет «сакральным» [54, с. 24]. 
Е. М. Мелетинский пишет, что события мифи-
ческого  времени,  приключения  тотемических 
предков, культурных героев и т. п. оказываются 
своеобразным  «метафорическим  кодом», 
посредством  которого  моделируется  устрой-
ство  мира,  природного  и  социального  [55,  с. 
272]. Культурный герой — мифический персо-
наж,  который  добывает  или  впервые  создает 
для людей различные предметы культуры, уча-
ствует  в  мироустройстве,  первопредок,  борец 
со  стихийными  хаотическими  природными 
силами,  которые  в  виде  разнообразных  чудо-
вищ пытаются смести установленный порядок 
[56,  с.  25–26].  Герой  ощущает  единство  мира, 
присутствие  потустороннего  в  реальном. 
В. А. Подорога выделяет характерные призна-
ки  мифологического  пространства:  неопреде-
ленность  границ,  взаимопроникновенность 
миров и, наконец, их гармоническое единство 

[57]. По образному выражению Норы Букс про-
странство  мифа  «таинственно  и  вещно,  фан-
тастично  и  реально,  репетативно  и  уникаль-
но, а главное — его отличает цельность общей 
картины  мира»  [58,  с.  75].  Струртуралист 
К.  Леви-Строс  считает,  что  культурные  герои 
в  виде  трикстеров  (например,  ворон)  явля-
ются  посредниками  (медиаторами),  с  помо-
щью  которых  разрешаются  противоречия, 
в  частности,  между  жизнью  и  смертью  [59,  с. 
27–28].  Эти  идеи  родственны  высказываниям 
Е. М. Мелетинского. По его мнению, преодоле-
ние  фундаментальных  антиномий  возможно 
благодаря  посредничеству  мифологических 
героев  и  объектов,  которые  выполняют  «гар-
монизирующую функцию» [60, с. 164–169].

В ХХ в. возникло несколько подходов к изу-
чению мифопоэтического сознания: психоана-
литический (З. Фрейд), юнгианский (К. Г. Юнг), 
ритуально-мифологический  (Б.  Малиновский, 
Дж.  Фрейзер),  символический  (Э.  Кассирер), 
этнографический  (Л.  Леви-Брюль),  структура-
листский (К. Леви-Строс, М. Элиаде, В. Тернер), 
постструктуралистский (Р. Барт, М. Фуко) и др. 
Классическая фольклористика, наиболее широ-
кая по своему диапазону, определяется в первую 
очередь  исследованиями  Э.  Тейлора,  Д.  Фрей-
зера,  Л.  Леви-Брюля,  Б.  Малиновского  и  др. 
Основываясь  на  большом  эмпирическом  мате-
риале,  она  служит  объяснению  традиционных 
форм  мифологии.  Основоположники  «глубин-
ной  психологии»  З.  Фрейд  и  К. Г.  Юнг  стреми-
лись  установить  связь  между  классическим 
мифом  и  современным  искусством  на  почве 
не  фольклора,  а  психологии.  Основоположник 
психологического  направления  в  отечествен-
ной  науке  о  литературе  А. А.  Потебня  считал 
«мифическое»  мышление  особым  видом  чело-
веческого  мышления  наряду  с  поэтическим 
и  прозаически-научным.  Исследуя  проблему 
мифа  в  историческом  плане,  он  выявил  следу-
ющую  структуру:  от  мифа  к  поэзии,  от  поэзии 
— к прозе и науке [61, с. 259]. Для нашего иссле-
дования важно, что в понятие «поэзия» учёный 
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включал  искусство,  сохраняющее  образность. 
А. А.  Потебня  утверждал,  что  элементы  мифи-
ческого  мышления  существуют  во  все  време-
на:  «Создание  мифа  не  есть  принадлежность 
одного  какого-либо  времени.  Миф  состоит 
в  перенесении  индивидуальных  черт  образа, 
долженствующего  объяснить  явление  (или  ряд 
явлений),  в  само  явление.  <…>  Миф  создаётся 
на  почве  веры  в  объективное  существование 
мысли» [61, с. 260].

Большую  роль  в  изучении  мифа  сыграли 
ученые  формальной  школы  В. Я.  Пропп  [62] 
и  О. М.  Фрейденберг  [63].  Они  отмечали,  что 
содержание и форма мифа могут превращаться 
друг  в  друга.  Основой  этого  являлся  синкре-
тизм,  присущий  мифологическому  сознанию. 
Современный  исследователь  В. Н.  Топоров 
акцентирует  внимание  на  взаимосвязи  мифа 
и ритуала. Посредством ритуала миф пережи-
вается как непосредственная данность, актуа-
лизирующая  глубинные  смыслы  существова-
ния [64, с. 9].

Представительница  Тартуской  семиологи-
ческой  школы  З. Г.  Минц  отмечает  закономер-
ность чередования в культуре эстетических про-
цессов «десимволизации» и «ресимволизации» 
[65, с.46–48]. Такая логика культурного процесса 
обозначена  и  в  исследованиях  других  ученых. 
В  частности,  Е. М.  Мелетинский  отмечает  тен-
денцию  «ремифологизации»  —  возрождения 
мифа в 10-е гг. ХХ в. [66]. А. В. Сербина в статье 
«Миф  и  воображение  как  условия  личностной 
идентификации  в  философии  Вл.  Соловьёва 
и А. Ф. Лосева» представляет структуру и этапы 
процесса личностного самосознания человека:

1.  Миф  —  точка  изначального  единства 
субъекта и объекта (чистый опыт бытия).

2.  Деление  мифа  на  специализированные 
формы познания.

3. Искусство — возникновение образов и их 
иерархическое упорядочение.

4. Наука — рациональное оформление поня-
тий в теоретической системе.

5.  Повторная  встреча  субъекта  и  объекта 
в  высшем  синтезе  «цельного  знания»  (реани-
мация  мифа  в  постмифологическую  эпоху) 
[67, с. 112].

Времени  кризисов,  к  которому  относится 
и  рассматриваемый  нами  период,  свойственно 
стремление  к  устойчивым  общечеловеческим 
ценностям. Неомифологическое сознание явля-
ется  одним  из  главных  направлений  культур-
ной ментальности ХХ в., начиная с символизма 
и  кончая  пост-постмодернизмом.  Оно  харак-
теризуется  вниманием  к  классический  и  арха-
ический  мифологии,  которая  содержит  наибо-
лее древние и всеобщие формы представления 
человечества. При этом важно, что в роли мифа 
могут выступать также исторические предания, 
бытовая  мифология,  художественные  тексты 
прошлого.

В  отличие  от  коллективного  характера 
социального  мифа,  присущего  искусству  тота-
литарного советского общества, в современном 
украинском  искусстве  проявляется  тенденция 
к  индивидуальному  мифотворчеству.  Обра-
щаясь  к  мифу,  художники  воспринимают  его 
как  своеобразную  матрицу,  на  основе  которой 
создаются произведения, наполненные личным 
опытом, переживаниями.
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Мифологическое мышление художников миллениума АллА тАрАСеНко

Анотація.  На  основі  залучення  великого  історіографічного  матеріалу  у  статті  вивчається 
неоміфологічна свідомість, притаманна митцям на межі ХХ–XXI ст. Показано, що вона є одним 
з  головних  напрямків  культурної  ментальності,  починаючи  з  символізму  і  закінчуючи  пост-
постмодернізмом, та характеризується увагою до класичної й архаїчної міфології, яка містить най-
більш стародавні та загальні форми уявлень людства. Розглядається тенденція до індивідуальної 
міфотворчості.

Ключові слова: міфологічне мислення, міленіум, міфотворчість, художник.

Аннотация. На основе привлечения большого историографического материала в статье иссле-
дуется неомифологическое сознание, свойственное художникам рубежа ХХ–XXI вв. Показано, что 
оно  является  одним  из  главных  направлений  культурной  ментальности,  начиная  с  символизма 
и  кончая  пост-постмодернизмом,  и  характеризуется  вниманием  к  классической  и  архаической 
мифологии, которая содержит наиболее древние и всеобщие формы представлений человечества. 
Рассматривается тенденция к индивидуальному мифотворчеству.

Ключевые слова: мифологическое мышление, миллениум, мифотворчество, художник.

Summary. On the basis of bringing in of large historiography material neomyfological consciousness 
incident  to  the artists of border ХХ–XXI centuries  is explored  in the article.  It  is shown that  it  is one 
of above all directions of cultural mentality, since symbolism and ending by post-postmodernyzm, and 
is  characterized  by  attention  to  classic  and  archaic  mythology  which  contains  the  most  ancient  and 
universal forms of presentation of humanity. A tendency to individual myth creation is examined.

Keywords: mythological thought, myllenyum, myth creation, artist.



90

Абстрактне  мистецтво  пройшло  складний 
історичний шлях від перетворення з живопис-
ного  методу [2]  в  один  з  могутніх  напрямків 
модернізму  першої  половини  ХХ  ст.,  котрий 
став  відправною  точкою,  в  котрій  сходили-
ся  суперечки  про  взаємодію  змісту  і  обра-
зу.  Разом  з  тим,  абстракція  як  метод  завжди 
межувала  з  культом,  з’являючись  у  мистецтві 
на межі зображення  і філософських роздумів. 
Тому багато художників-абстракціоністів роз-
глядали  свою  роботу  як  оформлення  істин-
ного  змісту,  в  якому  поєдналися  об’єктивне 
і  суб’єктивне,  реальне  і  фантастичне.  Їх  син-
тез,  відповідно  до  філософії  абстракціонізму, 
досягався лише за допомогою безпредметнос-
ті,  або  точніше  акциденціалізації,  в  результа-
ті  чого  «реальний  предмет,  що  існував  у  про-
сторі  і  часі,  змінювався  комбінацією  чистих 
ліній, форм і кольорових плям на уподібнений 
ніякому  реальному  об’єкту» [3].  Це  призвело 
до кардинальної зміни системи норм і принци-
пів мистецтва ХХ ст., в якому способи вираз-
ності, формоутворення, художнього мислення 
набули  радикально  нових  рис  у  порівнянні 

з класичними еталонами художньої творчості. 
Для  людини  ХХ  ст.  прагнення  до  нового  ста-
ло  визначальним  орієнтиром  у  її  світогляді 
та житті, оскільки модернізм здійснював реа-
лізацію проекту просвітництва, спрямованого 
не лише на пізнання, а на рішуче перетворен-
ня  світу  силою  розуму.  У  зв’язку  з  цим  митці 
відкривали і створювали «нові світи», не поді-
бні на оточуючу дійсність,  і на основі власно-
го  світогляду  реалізовували  власний  стиль 
у  своєму  «новому»  світі.  Це  стало  поштовхом 
до формування авторських концепцій у твор-
чості  художників,  що  були  своєрідним  кодом, 
у  застосуванні  якого  набували  змісту  сміливі 
естетичні експерименти та оригінальні худож-
ні новації [4].

Ідеї, пропаговані піонерами абстракціоніз-
му,  набували  розвитку  протягом  ХХ  ст.  як  на 
євразійському, так і на американському конти-
ненті.  Вважається,  що  батьківщиною  абстрак-
тного  мистецтва  є  Росія,  але  його  існування 
було  у  певному  розумінні  парадоксальним  — 
підтриманий державою і революцією на почат-
ку  століття  та  звинувачений  у  безідейності 

МАриНА Юр

Абстрактний живопис України: 
світові тенденції  

та національні традиції

Чим жахливіший світ, тим абстрактніше мис-
тецтво, тоді як щасливий світ породжує конкретне 
мистецтво.

Пауль КЛЕЄ [1]
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у другій його половині, цей напрям довгий час 
вважався  неіснуючим  фактом.  Ці  метамор-
фози  спонукали  митців,  особливо  у  повоєнні 
десятиліття  ХХ  ст.,  до  пошуку  можливостей 
реалізації  своїх  творчих  ідей,  що  призвело 
до  художніх  зв’язків  і  обмінів,  які  відбували-
ся не лише лініями «Росія–Франція», «Росія–
Німеччина»,  «Росія–Польща»,  але  й  «Росія–
Україна». У цих міграціях з особливою силою 
утверджувалися  нові,  радикально  перетво-
рювані  художні  системи  у  творах  В.  Кандин-
ського, К. Малевича, О. Екстер, О. Архипенка, 
Н.  Габо,  І.  Пуні  та  ін.,  котрі  активно  пропагу-
валися  через  їх  власні  маніфести,  теоретичні 
трактати та публікації. Це, звичайно, вплинуло 
на розвиток абстрактного мистецтва, зокрема 
живопису, в Україні поч. ХХ ст., обумовленого 
історичними  подіями  та  художніми  процеса-
ми, що відбувалися в імперській Росії, до якої 
вона почасти належала з одного боку, та нових 
світоглядних  позицій  і  досягнень  у  європей-
ському мистецтві — з іншого.

Україна у перші десятиліття ХХ ст. поступо-
во з околиці російської і австро-угорської імпе-
рій перетворювалась на визначний культурний 
центр.  Насамперед  центром  став  Київ,  куди 
приїжджали  визначні  діячі  мистецтв  у  галузі 
літератури, театру, кіно, пластичних мистецтв; 
серед них — письменники А. Чехов, А. Бєлий, 

Б.  Ліфшиц,  А.  Ахматова,  О.  Мандельштам, 
І.  Еренбург,  філософи  М.  Бердяєв,  Л.  Шестов, 
С. Булгаков, М. Гумільов, музиканти К. Шима-
новський,  А.  Рубинштейн,  Г.  Нейгауз [6],  теа-
тральні діячі В. Мейєрхольд, М. Рейнгардт [7], 
кінорежисер  С.  Юткевич,  актори  В.  Комісар-
жевська,  Сара  Бернар,  Е.  Дузе,  художники 
І.  Рєпін,  М.  Врубель,  М.  Нестеров,  В.  Чекри-
гін та ін. Разом з тим, багато митців з України 
прагнули  здобути  художню  освіту,  що  відпо-
відала  б  сучасним  вимогам  часу,  вирушаючи 
на  навчання  до  Москви,  Санкт-Петербурга, 
Мюнхена,  Кракова,  Парижа  тощо.  Але  разом 
з тим вони не поривали з Україною і, поверта-
ючись, влаштовували виставки, видавали мис-
тецькі журнали, виступали з лекціями. Це при-
звело до формування молодої генерації митців, 
у  творчості  яких  органічно  поєднувалися 
тенденції  новітнього  російського  і  європей-
ського мистецтва, а також традиції національ-
ної  культури  (О.  Богомазов,  А.  Петрицький, 
В. Меллер, А. Хвостенко-Хвостов, В. Єрмілов, 
Б. Косарєв та ін.).

Першим, хто теоретично обґрунтував роз-
виток абстрактного мистецтва, був німецький 
теоретик  і  історик  мистецтва  В.  Воррінгер, 
який  у  своїй  роботі  «Абстракция  и  вчувство-
вание»  (1908) [5]  намітив  два  основних  типи 
історичного  самовизначення  культури:  пер-

В. Кандинський. Без назви. 1910  К. Малевич. Супрематична композиція. Біле на білому. 1918 
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ший  «класичний»  тип,  схильний  до  панте-
їстичного  замилування  натурою,  та  другий, 
котрий тяжів до трансцендентної надреальної 
«абстракції».  Праці  Воррінгера,  в  свою  чергу, 
мали  вплив  на  художньо-теоретичну  діяль-
ність В. Кандинського, який у 1910 р. написав 
перший  маніфест  абстракціонізму  в  якості 
нового  художнього  напрямку  «О  духовном 
в искусстве» (виданий у 1912 р.). За ними вида-
ні  «Маніфест  супрематизму»  К.  Малевича 
(1913), П. Мондріана (1917), «Творчість у обра-
зотворчих мистецтвах» Ф. Купки (1923) та ін.

Ряд  дослідників  вважає,  що  саме  в  Украї-
ні  була  створена  перша  абстракція,  виконана 
В. Кандинським у 1910 р. — ілюстрація обкла-
динки для оформлення каталогу Міжнародної 
художньої  виставки  другого  «Салону»  Іздеб-
ського в Одесі  (6.02–3.03.1911), де митець екс-
понував свої «54 графічні й художні твори різ-
них періодів разом із останніми абстрактними 
формами» [8].  Пластика  абстрактних  форм 
у  полотнах  митця  формувалася  ще  у  експре-
сіоністичний  період,  де  вони  набували  роз-
митих обрисів, складних колористичних спів-
відношень  і  технічного  виразу  («Імпровізація 
6  —  африканська»  (1909),  «Озеро»  (1910)) [9]. 
У  світ  чистої  форми  Кандинський  прийшов 
через  синтез  сутності  орнаменту  та  експери-
ментів  із  безперервною,  «вивільненою»  від 
об’єктів і предметів, динамічною лінією в сти-
лі  Art  Nouveau [10].  Поступово  руйнуючи  її 
«звивистий  потік»  на  короткі  ламані  і  гострі 
знаки,  він  готував  шлях  для  абстракції.  Ці 
започатковані  образи  нагадували  вибух,  який 
очевидно  порушував  усі  правила  компози-
ції,  формальної  логіки,  пропорції  і  гармонії. 
Саме ці принципи митець спробував розвину-
ти  в  акварелі  «Без  назви»  (1910),  яку  виконав 
у  Мурнау  (Німеччина),  та  яку  інші  вчені  вва-
жають  першою  абстрактною  роботою.  Разом 
з тим, перші принципово абстрактні картини, 
які В. Кандинський називав «Враження», «Імп-
ровізація»,  «Композиція»,  датуються  1912  р., 
у них художник шукав нові принципи порядку: 

гармонію і дисгармонію. Вироблена ним плас-
тична лексика абстрактних композицій почат-
ково  включала  аморфні  форми  експресивно-
го  характеру,  що  дало  підставу  ряду  вченим 
назвати  її  абстрактним  експресіонізмом,  хоча 
пізній етап творчості митця включав уже і чіт-
кі геометричні форми локального кольору [11].

З Україною художника пов’язували не лише 
роки  дитинства  і  юності,  проведені  в  Оде-
сі  (1871–1885),  а  й  подальше  творче  життя. 
З  1898  р.  протягом  чотирнадцяти  років  він 
експонував тут на виставках свої роботи, про-
демонструвавши  в  цілому  понад  200  робіт. 
Тут  він  опублікував  і  три  теоретичні  статті 
«Куди  йде  «Нове  мистецтво»  (1911),  «Зміст 
і  форма»  (1911),  «Про  розуміння  мистецтва» 
(1914) [9,  68].  На  противагу  В.  Кандинському, 
К.  Малевич,  прагнучи  «звільнити  мистецтво 
від  баласту  об’єктивності»,  йшов  до  висот 
необ’єктивного  мистецтва,  створюючи  новий 
світ почуттів не на імітації дійсності, а на ідеї 
«чистого  живопису»,  вираженій  у  геометрич-
ній абстракції. 1913 р. митець написав «Мані-
фест  супрематизму»;  на  цей  час  припадають 
і  його  перші  експерименти  в  цьому  напрямку 
і,  як  результат,  створення  першого  варіанту 
«Чорного квадрата», як першоформи у першо-
просторі,  що  визначила  кордон  між  фігура-
тивним  і  нефігуративним  мистецтвом.  З  його 
перших  зрілих  абстракцій  1915  р.  простежу-
ється тенденція до граничного вияву безпред-
метності,  у якій принцип «чистої» виразності 
не залежав від образотворчого начала, а пере-
дував  йому.  У  цьому  ж  році  він  писав:  «Увесь 
колишній  і сучасний живопис до супрематиз-
му, — скульптура, слово, музика — були закрі-
пачені  формою  натури  і  чекають  свого  звіль-
нення, щоб говорити на своїй власній мові і не 
залежати від розуму, змісту, логіки, філософії, 
психології,  різних  законів  причинності  і  тех-
нічних змін життя» [12].

З Україною К. Малевича, як і Кандинського, 
також  пов’язували  роки  дитинства  та  юності, 
які він провів у селах Поділля та Слобожанщи-
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ни (1878–1896), де він отримав перші навички 
живопису, розмальовуючи разом із селянками 
білі  стіни  хат.  Олійними  фарбами  Казимир 
вперше почав малювати у 15 років, а в 17 років 
(1895) вже навчався в рисувальній школі М. І. 
Мурашка  у  Києві.  Та  в  подальшому  Малевич 
не  полишав  України  —  у  1915–16  рр.  співпра-
цював  з  селянськими  майстрами  кустарної 
артілі у с. Вербівка; у 1928–29 рр., на посаді про-
фесора,  викладав  у  Київському  художньому 
інституті. Тут, у Києві, у 1930 р., відбулася його 
персональна виставка; у 1928–30 рр. він надру-
кував ряд своїх статей у харківському журналі 
«Нова генерація», зокрема — «Живопис у про-
блемі  архітектури»  (1928),  «Нове  мистецтво 
і мистецтво образотворче» (1928), «Леже, Гріс, 
Ербен,  Метценже»  (1929),  «Кубо-футуризм» 
(1929),  «Футуризм  динамічний  і  кінетичний» 
(1929),  «Естетика  (спроба  визначити  художню 
і  нехудожню  сторону  творів)»  (1929),  «Спроба 
визначення  залежності  між  формою  і  кольо-
ром  у  живописі»  (1930),  та  журналі  «Аван-
гард:  Альманах  пролетарських  митців  нової 
генерації»  —  «Архітектура,  станкове  маляр-
ство та скульптура» (Київ, 1930). Малевич був 
художником,  у  творчості  якого  знайшли  від-
дзеркалення новітні досягнення європейсько-
го мистецтва і традиції української національ-
ної культури, що яскраво ілюструють не лише 
його  висловлювання,  а  й  програмні  експе-
рименти  у  абстрактному  (супрематичному) 
живописі,  а  також  селянська  тематика,  пред-
ставлена в окремому циклі картин [13]. Україн-
ське селянське мистецтво мало великий вплив 
на творчість К. Малевича, але основний зв’язок 
митця з ним виявлявся не стільки у образності 
мотивів, скільки у кольорі та формі, зміні став-
лення до просторовості у картині, що призвело 
до еволюції чистої форми супрематичних ком-
позицій, обумовленої, зокрема, й селянськими 
настінними розписами [14].

У  1915  р.  під  впливом  ідеї  супрематизму 
К.  Малевича  до  безпредметного  мистецтва 
звернулася  киянка  Олександра  Екстер.  Вона 

була добре знайома з новітніми досягненнями 
європейської  культури,  оскільки  часто  виїж-
джала  за  кордон  і  була  знайома  з  провідни-
ми  митцями  сучасності  —  1906  р.  у  Мюнхені 
з  В.  Кандинським,  М.  Верьовкіною,  Ф.  Мар-
ком [15], 1907 р. у Парижі з колом Г. Аполінера 
—  П.  Пікассо,  Ф.  Леже,  Ж.  Браком,  М.  Жако-
бом,  пізніше  з  футуристами  Ф.-Т.  Марінетті, 
Дж.  Папіні [16].  Разом  з  тим  завдяки  Наталії 
Давидовій  вона  відкриває  для  себе  нове  для 
власного світогляду українське селянське мис-
тецтво:  Давидова,  відроджуючи  майже  втра-
чені  вишивальні  принципи,  впроваджувала 
їх  до  стилістики  модерну  та  сучасних  тен-
денцій  мистецтва,  залучаючи  до  цього  самих 
майстринь  і багатьох тогочасних художників-
авангардистів. З 1904 р. у її маєтку у с. Вербівка 
Кам’янського повіту Київської губернії Екстер 
починає  співпрацювати  з  майстринями  кус-
тарної артілі, а в 1915 р. сюди ж приїжджають 
К. Малевич, Л. Попова, О. Розанова, Г. Якулов. 
У селі Скопці Переяславського повіту Полтав-
ської  губ.  (тепер  Веселинівка  Баришівського 
р-ну Київської обл.) у приватній майстерні, що 
спеціалізувалася  на  вишивці  та  килимарстві, 
А. Семиградової, де керувала Є. Прибильська, 
Екстер  знайомиться  з  Г.  Собачко-Шостак.  Їх 
співпраця  стала  певним  мистецьким  танде-
мом,  де  по-новому  розкрився  талант  обох 
мисткинь,  а  пластична  мова  їх  творів  набула 
нових  форм  вираження.  Але  не  лише  вивчен-
ня  художньої  мови  селянського  мистецтва 
для  створення  ескізів  для  вишивки  й  кили-
марства,  а  й  підготовка  виставок  кустарних 
виробів  входили  до  цієї  практики  художниці, 
у зв’язку з чим її абстрактні композиції набули 
декоративізму,  властивого  українській  селян-
ській культурі.

На  жаль,  окрім  О.  Екстер,  яка  органічно 
поєднала  у  безпредметних  композиціях  тен-
денції  сучасного  європейського  мистецтва 
і української народної культури, в Україні пер-
шої третини ХХ ст. було не багато художників, 
у  творчості  яких  експерименти  з  абстракцією 
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набували  програмності,  а  разом  із  тим  мали 
риси  національної  культури.  Це  був  час,  коли 
абстрактне  мистецтво,  обумовлюючи  пошук 
нової  сучасної  пластичної  мови,  включало 
в свою орбіту кубофутуристів, конструктивіс-
тів, супрематистів. Слідуючи принципам осно-
воположників  абстракціонізму  К.  Малевича 
і  В.  Кандинського,  що  визначили  подальший 
розвиток мистецтва ХХ ст., збагативши живо-
писну експресію палітри ритміко-динамічною 
виразністю  та  культурою  спонтанності, 
художники  працювали  у  двох  сформованих 
ними  напрямках:  геометричної  абстракції 
та абстракції, що мала широкі межі пластично-
го виразу у гармонії з кольором. Це були митці 
В.  Меллер,  М.  Бутович,  В.  Пальмов,  Н.  Генке-
Меллер,  С.  Делоне,  В.  Єрмилов,  О.  Богома-
зов,  Б.  Косарев,  М.  Андрієнко-Нечитайло, 
В. Бурлюк, В. Баранов-Россіне, А. Петрицький, 
К. Редько та ін. Естетична стратегія модерніз-
му — стратегія переорієнтації від правди фак-
ту  до  правди  широкого,  синтетичного  знання 
про світ. А це знання неможливе без осягнення 
художніх процесів, що відбувались та відбува-
ються нині.

Український  культурний  Ренесанс  три-
вав до межі 20–30-х рр.  і  завершився трагеді-
єю нації та  її еліти, що опинилися під тиском 

тоталітаризму. Це призвело до нерівномірного 
розвитку абстрактного живопису на території 
України, оскільки,  у  зв’язку з політичною  іде-
ологією,  він  був  заборонений,  з  приводу  чого 
багато художників відмовилися від подальшої 
практики  напрямку.  Разом  з  тим  він  з  євро-
пейського  континенту  перейшов  на  північно-
американський,  де  набув  найвищого  розви-
тку у 1948 р. В Україні, як і Росії, абстрактний 
живопис  як  жанр  занепадає.  У  1960–70-х  рр. 
відбувається  повернення  абстрактного  живо-
пису як методу пластично-просторових рішень 
у прикладному, декоративному, індустріально-
му  мистецтві,  дизайні,  архітектурі,  станковій 
графіці.  Разом  з  тим  з  початку  1960-х,  коли 
у  Москві  відкривається  перша  виставка  аме-
риканських  художників,  серед  яких  широко 
представлені  й  абстракціоністи,  починається 
певне  відродження  абстрактного  живопису. 
Для  молодих  радянських  митців,  вихованих 
в  традиціях  академічної  системи  та  «єдино 
правильного»  матеріалістичного  бачення  сві-
ту,  відкриття  абстракції  означало  можливість 
відтворення  особистого  суб’єктивного  пере-
живання,  можливість  асоціюватись  з  іншим 
світосприйняттям.  Необхідність  освоєн-
ня  формального  лексикону  була  пов’язана 
не лише із зануренням у спонтанну творчість, 

О. Дубовик. Intermezzo. 1986 
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а  й  із  створенням  продуманих  теоретичних 
трактатів.  Та  в  умовах  радянської  дійсності 
художники  не  завжди  могли  повністю  позна-
йомитися з першоджерелами; вони радше від-
чували,  здогадувалися,  інтуїтивно  знаходили 
відповіді на хвилюючі їх проблеми.

У  пострадянський  час  виникла  необхід-
ність  у  рівноправному  спілкуванні  з  абстрак-
тним  мистецтвом:  з’явилося  бажання  побачи-
ти не неорганізовані плями, а красу пластичної 
гри, її ритмів; проникнути в їх значення; почу-
ти  звучання  живописних  симфоній.  Кандин-
ський  говорив,  що  «свідомо  або  не  свідомо 
художники  все  більше  звертаються  до  свого 
матеріалу,  відчувають  його,  міряють  на  духо-
вних  терезах  цінність  його  елементів,  з  яких 
належить  створювати  мистецтво».  І  ця  теза  є 
актуальною і сьогодні.

Наступним  підйомом  розвитку  абстрак-
тного мистецтва як в Україні, так і в Росії, були 
70-ті — поч. 90-х рр., протягом яких діапазон 
впливу  світових  тенденцій  мистецтва  та  осо-
бливостей  національної  культури  мав  досить 
широкі  межі.  Художників  вирізняла  власна 
техніка  створення  композицій,  заглиблення 
в  пошуки  нового  формотворення,  що  відпо-
відало  внутрішньому  стану  «творчого  осяян-
ня»,  певного  роду  медитації;  абстракція  1970 

—  поч.  90-х  рр.  дала  переконливі  приклади 
власного  розуміння  культури  безпредметнос-
ті. Це був час усвідомлення власної приналеж-
ності до більш ніж тисячолітнього культурного 
життя своєї землі, і період, коли через знайом-
ство з панорамою сучасного західного мисте-
цтва  ХХ  ст.  («музейного  характеру»)  і  власне 
абстрактне  мистецтво,  котре  асоціювалося 
у  художників  з  певною  соціальною  свободою 
(хоч  актуальні  художні  процеси  того  часу 
були  недоступні),  формувалася  нова  художня 
парадигма.

Абстрактне мистецтво — найбільш доступ-
ний спосіб зафіксувати особисте буття у формі 
найбільш  адекватній,  подібній  на  факсиміль-
ний відбиток;  і разом з тим це пряма реаліза-
ція свободи. Як вважає В. Турчин, «абстрактне 
мистецтво  у  певному  сенсі  —  це  пам’ять  про 
походження  мистецтва  в  цілому;  зазначаючи, 
що,  як  тільки  починалися  сумніви  в  значен-
нях, змісті та перспективах традиційного мис-
тецтва,  воно  зразу  ж  з’являлося,  піднімаючи 
не-міметичні  елементи  форми  до  абсолюту. 
Тому функція абстрактного мистецтва — нага-
дувати в час втрати багатьох естетичних  ілю-
зій про те, що мистецтво — мистецтво» [17].

Хоч з точки зору світової культури абстрак-
ціонізм  як  стилістичний  напрям  завершився 

О. Міловзоров. Струнний концерт. 1990
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в 1958 р., в Україні його принципи мали актив-
ний  розвиток  у  творчості  багатьох  художни-
ків.  Естетичною  платформою  українського 
абстрактного  живопису  стала  зміна  принци-
пів  пластичної  модифікації  форми  та  кольо-
ру  на  основі  звернення  художників  не  лише 
до  творчих  набутків  художників  різних  мис-
тецьких  напрямків,  а  й  першоформ  образот-
ворчої  культури,  етнокультури,  іконографії 
орнаменту.  У  зв’язку  з  цим  набули  розвитку 
ті  пріоритети,  слідуючи  котрим,  художники 
формували  морфологію  власного  абстрактно-
го  живопису:  одні  дотримувалися  принципів 
супрематизму  (безпредметності),  прагнучи 
відшукати  свою  формулу  гармонії  між  кольо-
ром  і  формою;  другі  продовжували  традиції 
абстрактного  експресіонізму;  треті  виробля-
ли  лексикон  пластичної  мови  з  комбінуван-
ня  різних  принципів  абстрактного  живопису 

та  вводу  елементів  реалістичного  зображен-
ня,  шрифтової  графіки,  розмаїтого  фактур-
ного  наповнення;  четверті  намагались  вийти 
за  межі  ідеї  форми,  її  наративу,  зосередивши 
увагу  на  «фактурі»  кольору.  У  Києві  творчі 
експерименти  в  абстрактному  живописі  здій-
снювали  О.  Дубовик,  О.  Міловзоров,  Т.  Сіль-
ваші,  А.  Криволап,  П.  Лебединець,  О.  Малих, 
А.  Гідора,  М.  Гейко,  О.  Рижих,  М.  Кривенко, 
Л. Маркосян, О. Петрова, В. Ламах, А. Суммар, 
П.  Бедзір,  Л.  Кременицька,  Є.  Семан;  у  Льво-
ві  —  Р.  Сельський,  К.  Звіринський,  І.  Яно-
вич,  Р.  Романишин,  Ф.  Медвідь;  на  Волині  — 
К. Борисюк; в Одесі — В. Маринюк, В. Цюпко, 
В. Стрельніков, В. Сазонов, Л. Ястреб, О. Воло-
шинов, В. Наумець, В. Сад, В. Філіпенко; у Хар-
кові  —  О.  Борисов,  А.  Гладкий,  В.  Чумаченко, 
О. Єсюнін, К. Колобов, О. Кудінова, А. Пичахчі, 
Ю.  Шейн;  в  Запоріжжі  —  В.  Гулич;  у  Вінниці 

І. Ященко. Мертва натура на сірому. 2006
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—  І.  Ященко,  та  ін.  Хоча  деякі  з  них  полиши-
ли  абстрактний  «експеримент»  і  перейшли 
в  область  концептуального  та  соціального 
мистецтва,  все  ж  їх  безпредметні  компози-
ції  стали  виразом  цього  часу  і  фундаментом, 
на  якому  розвивався  абстрактний  живопис 
в Україні кінця ХХ — поч. ХХІ ст.

Сучасне  мистецтво  —  мистецтво  інтерак-
тивних технологій, котрі почали активно роз-
виватися  наприкінці  ХХ  —  поч.  ХХІ  ст.,  тому 
простір як понятійна категорія у ньому набув 
різного змістовного навантаження. В абстрак-
тному мистецтві простором став об’єкт, інста-
ляція, реальний час і місце — зал, парк, площа; 
тому воно вийшло за межі станковізму. У свою 
чергу, абстрактний живопис еволюціонує в бік 
образності,  модельованої  медійною  технікою. 
Але  твори  мистецтва  ХХ  ст.  вирізняються 
насамперед тим, що вони існують в реальності 

матеріальної  та  візуальної  дійсності.  Наступ-
ним  кроком,  з  якого  почалося  мистецтво 
ХХ ст., є віртуальність як недійсність; несправ-
жність.  Тому  лексика  пластичної  мови  сучас-
ного  абстрактного  живопису,  звертаючись 
до  віртуального  простору,  збагачується  саме 
такими технічними ефектами, які дають мож-
ливість сприймати картину як екран, в форма-
ті котрого дія не фіксується, а «відбувається». 
Нові  підходи  у  вирішенні  завдань  сучасно-
го  абстрактного  живопису  активно  пропа-
гує  молода  генерація  художників,  вихована 
на  засадах  візуалізації  художнього  простору 
медійними засобами. Характерними роботами 
в цьому плані є серія «Декоративних картин» 
Анастасії  Подерев’янської:  в  них  одні  просто-
рові  зображення  ніби  накладаються  на  інші, 
і відбувається одночасне поєднання декількох 
сюжетних  ліній,  —  як  на  різних  просторових 

В. Цюпко. Композиція. 2004
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планах, так і в розвитку сюжету в одному про-
сторі,  розмежованому  пластичними  формами 
зі  своїм  автономним  життям.  Така  складна 
просторова структура саме і є відображенням 
мультимедійного простору. В ній можна також 
побачити  синтез  геометричної  та  експресіо-
ністичної абстракції.

Стилістично  близьким  виявився  також 
абстрактний  експресіонізм:  наприклад,  почи-
наючи  свій  творчий  шлях,  Анна  Криволап 
створювала полотна, в яких абстракція виріз-
нялася  глибиною,  динамічністю,  нестрима-
ністю, але в подальшому поєднала набуті здо-
бутки  у  даному  виді  живопису,  перейшовши 
до зображення людини і природи. Абстрактна 
форма як вираз реальної дійсності притаман-
на також експериментам київського художни-
ка  Олексія  Малих:  його  «Ландшафти»  (2008), 
«Beautsfyl  Карпати»  (2008)  та  ін.  характери-
зують  саме  цей  живописний  метод.  У  цьому 
напрямку варто відзначити і картини А. Гідо-
ри «Місце очікування № 2» (2005–2006), «Тінь 
вітру  І»  (2007),  «Місце  присутності  2»  (2004–
2005),  в  яких  природа  виступає  абсолютно 
гармонійною системою, що перебуває в меди-
тативному  стані.  У  абстрактному  живописі 
С. Савченка «Палм Біч» (2007–2008), «Міський 

пейзаж» (2008) та ін., превалює сукупність рит-
мів кольору, створюючи музичний лад творів.

Разом з тим інтерес до геометризації форм, 
структурування,  чіткої  колірної  градації  про-
довжив  розвиток  «геометричної»  абстракції 
серед  молодих  художників  України.  У  цьому 
контексті плідно працюють О. Яковлєв («Колір 
і план І» 2005, «Колір в космосі» 2005), Г. Піса-
рєв («Червоне і зелене» 2004, «Сад каменів–1» 
2004).  Є.  Рахманін  («Композиція  з  жовтим 
колом» (1993) та ін.

Абстрактний  живопис  —  особливий  вид 
образотворчої  діяльності,  функції  якої  часто 
порівнюють з функціями музики в аудіопрос-
торі.  Роберт  Маззеел  говорив,  що  абстрактне 
мистецтво потрібно вчитися сприймати: коли 
під  час  споглядання  абстракції  ваш  мозок 
не  відволікається  на  значеннєві  образи,  вся 
його  енергія  направлена  на  чисті  почуття.  Ви 
відкриваєтеся,  впускаєте  в  себе  дух  карти-
ни  і  дозволяєте  їй  «танцювати»  у  вашій  душі, 
але  так  відбувається,  коли  ви  співпрацюєте 
з художником. Його мета — створити картини, 
які  ви  можете  відчути  на  несвідомому  рівні, 
ваша мета — очистити мозок від думок, як під 
час  медитації,  щоб  дозволити  йому  потрапи-
ти під вплив того, що ви бачите. А Ешлі Горки 

О. Малих. 

Посвячення Міро. 2008 

С. Савченко. 

Білий простір. 2002 

А. Подерев’янська.  

Незвичайна декоративна картина. 2004 

Т. Сільваші. 

Абстракція. 2005
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зазначав,  що  абстракція  дозволяє  людсько-
му  розуму  бачити  те,  що  він  фізично  не  може 
побачити очима.

У 60-х роках минулого століття серед мит-
ців та критиків у Європі та Америці був надзви-
чайно популярний вислів відомого художника 
Еда  Рейнхарда:  «Art  is  all  Over».  Це  означало 
водночас  і  «мистецтво  скрізь»,  і  «мистецтво 
закінчилося».  І  дійсно,  з  розвитком  індустрі-
ального  суспільства,  засобів  масової  інфор-
мації  та  різноманітних  форм  масової  культу-
ри  світ  ніби  зазнав  наскрізної  декоративної 
естетизації,  паралельно  з  тим,  як  мистецтво 
фактично  нівелювало  власні  категорії.  Ми 
живемо  в  час  стрімких  змін,  в  епоху  постмо-
дернізму,  що  стала  метаідеологією  процесів 
глобалізації, які охоплюють  і впливають май-
же  на  всі  сфери  соціальної  реальності,  вклю-
чаючи  культуру,  зокрема  сучасне  мистецтво. 
В  зв’язку  з  цим  митці  виявилися  залученими 
до напруженого  і динамічного процесу транс-
формації соціально-культурного тіла планети. 
Явним  залишається  факт  демонстративного 
супротиву  глобалізації,  як  явища,  спрямо-
ваного  на  поступову  уніфікацію  усього  світу 
по  єдиній  розвиненій  цивілізаційній  моделі, 
що  призводить  до  стирання  специфічної  різ-

ниці між народами, нівелювання культурного 
розмаїття і національної ідентичності. Це час, 
в якому мистецтво виходить на рівень безосо-
бистісності і мультикультурності. У цьому сен-
сі  принципи  абстрактного  живопису  розши-
рили  межі  свого  застосування  у  бік  медійної 
і  візуальної  культури,  таким  чином  збагатив-
ши  лексику  пластичної  мови  у  межах  видової 
специфіки.

Тому,  підсумовуючи  сказане,  можна  зро-
бити висновок, що закладені В. Кандинським, 
П.  Мондріаном,  К.  Малевичем,  Ф.  Купкою 
напрями  розвитку  абстрактного  мистецтва 
в керунку геометричної абстракції та абстрак-
тного  експресіонізму  в  українському  абстрак-
тному  живописі  не  змінились,  а  лише  напо-
внилися  іншим,  відповідним  сучасному 
арт-простору  ідейним  та  художнім  змістом, 
стираючи  межі  між  світовими  та  націо-
нальними  тенденціями.  Основні  принципи 
абстракціонізму  —  відмова  від  попереднього 
задуму, планомірна побудова форми, викорис-
тання спонтанної манери письма з хаотичним 
накладанням фарб, — були позитивно сприй-
няті  плеядою  молодих  українських  митців, 
які  органічно  розвивають  їх  у  своїх  творчих 
експериментах.

П. Лебединець. Territoria. 2005 
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По-перше,  хочеться  відзначити  що  я  нія-
кою мірою не поділяю ту точку зору, що нині 
мистецтво  вмерло  або  конає  чи  переживає 
кризу.  Навпаки,  зараз,  як  ніколи,  мистецтво, 
і зокрема, сучасне, актуальне, розширило аре-
ал своєї дії, втручаючись у течію життя у фор-
мі  «акшн»  та  провокацій,  у  побут,  дизайн, 
моду,  політику  тощо.  Водночас  залишаються 
такі  форми  мистецтва,  як  живопис,  графіка 
та  інші,  традиційні  за  технікою  виконання, 
але  теж  цілком  співзвучні  нашому  часу.  Таке 
розмаїття художніх проявів ускладнює пошук 
їхнього  теоретичного  обґрунтування,  про-
те  не  унеможливлює,  а  примушує  віднайти 
позицію  універсальну,  яка  б  дозволяла  охо-
пити усе це розмаїття. Можливо, такі спроби 
вже не раз пропонувала мистецвознавча дум-
ка,  та  якщо  моя  позиція  буде  збігатися  з  уже 
відомою,  від  цього  вона  лише  збагатиться, 
а не збідніє.

Особливо мене дивує те, що чимало сучас-
них  художників  задовольняються  застаріли-
ми  теоріями,  не  дбаючи  про  їх  відповідність 
своїй практиці (напевно, це не так і важливо, 
якщо  твори  цікавіші,  ніж  теорія).  Так,  нещо-
давно  у  Києві  виступав  з  лекцією  відомий 
російський  художник  Дмітрій  Гутов,  засно-
вник  Інституту  М.  Ліфшиця,  який  із  захо-
пленням  пропонував  перечитувати  твори 

свого  кумира.  Це  можна  зрозуміти  на  рівні 
акції,  тобто  читати  М.  Ліфшиця  —  отриму-
вати  безліч  емоцій,  адже  пристрасть,  з  якою 
він  відстоює  позиції  марксизму-ленінізму, 
сама  по  собі  є  явищем  значної  художньої 
сили.  Та  якщо  безпосередньо  керуватися 
настановами  цього  теоретика,  ніколи  не  під-
еш  далі  старих  непотрібних  канонів.  Хіба 
може  сучасний  художник,  який  має  успіх 
на  Венеційській  бієнале  та  безлічі  міжнарод-
них  форумів,  погодитись  з  тими  лайливи-
ми  епітетами,  якими  винагороджує  Михаїл 
Ліфшиц  подібних  представників  «реакційної 
буржуазної  ідеології»:  «Який-небудь  сучас-
ний «хепенінг» або порнографічне видовище, 
влаштоване на виставці «боді-арт»,… як і інші 
подібні витівки, — це вирази нездарності, а не 
таланту…»? [1]

Що  ж  це  за  позиція,  яка  дає  наснагу  зви-
нувачувати чи не увесь світ у неправильному 
розвитку культури? Можна було б лише посмі-
ятися із випадів зашкарублого старовіра, якби 
все  ним  написане  було  лише  нісенітницею. 
Ліфшицю  не  відмовиш  у  талановитості,  еру-
диції, логіці й спостережливості. Проте, його 
книгу,  наповнену  не  тільки  своїми,  а  й  дум-
ками  супротивників,  нині  можна  читати  і  в 
якості негативного зображення, тобто сприй-
мати  не  пряму  позицію  автора,  а  протилеж-
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ну. Щодо мене,  то я  здебільшого погоджуюсь 
з цитованими ним опонентами, як наприклад: 
«Вчені-соціологи,  які  вважають,  що  рішення, 
які  базуються  на  їхніх  висновках,  вільні  від 
передумов,  пов’язаних  із  ціннісними  суджен-
нями, лише приймають притаманну їм систе-
му цінностей за абсолютну істину. Цей спосіб 
мислення веде до тоталітаризму» [2].

Саме  до  тих,  хто  не  помічає,  як  ціннісні 
судження  впливають  на  їхню  позицію,  нале-
жить  не  тільки  М.  Ліфшиц,  а  й  багато  інших 
вчених та споживачів культури, і це проблема 
не  тільки  минулого,  а  й  сьогодення.  Омину-
ти  будь-який  вплив  неможливо,  проте  мова 
йде  про  таку  систему  цінностей,  яка  поро-
джує  тоталітаризм,  тому  слід  розібратися, 
як не потрапити знову до нього у полон, тобто 
не повторювати прикрість історії.

Спосіб  мислення  тих,  хто  відстоює  заса-
ди соціалістичного реалізму — це схильність 
до  абсолютизації  певної  системи  цінностей. 
Як  не  дивно,  а  зараз  любителів  «соцреаліз-
му»  чимало,  судячи  з  того,  що  на  арт-ринку 
такі картини зростають у ціні, а деякі сучасні 
художники  стилізують  свою  манеру  під  цей 
«антикваріат».  Видається,  що  це  не  просто 
колекціонування,  а й демонстрація прихиль-
ності  до  застійних,  стабільних  часів  радян-
ської  ідеології.  Адже  актуальне  сучасне  мис-
тецтво прагне до провокативності, примушує 
працювати  мозок  та  шукати  нові  відчуття, 
що  далеко  не  для  кожного  є  приємним  або 
можливим.  Набагато  спокійніше  споглядати 
старі  картини,  побудовані  на  утопічній  ідео-
логії неіснуючого комунізму.

Як  відомо  марксизм-ленінізм  переробив 
взяту  за  основу  філософську  систему  Геге-
ля  й  відкинув  поняття  абсолюту  (світового 
духу),  залишивши поняття діалектики, тобто 
законів  його  розвитку.  За  такої  утилітарної 
редукції,  все  ж  таки,  творцям  історичного 
матеріалізму неможливо було уникнути впли-
ву  парадигми  абсолютизації.  Тому  не  можна 
не погодитись з її критиками: «Звичайні зви-

нувачення  проти  марксистської  теорії  поля-
гають у тому, що вона представляє собою рід 
«релігійної догми», «логодіцеї», віри у «міле-
ніум», тисячолітнє царство» [3].

Що як не фанатична віра у свою «об’єктивну 
істину» виправдовувала безжальне знищення 
мільйонів  інакомислячих  радянських  грома-
дян,  знущання  у  концтаборах,  так  само  як  і 
у  тоталітарній  Німеччині?  Отже,  не  такий 
вже  й  безневинний  той  спосіб  мислення, 
який призводить до жахливих наслідків. Без-
умовно,  неможливо  врахувати  всі  чинники, 
що  обумовлюють  такі  наслідки,  адже  сама 
ідея  абсолюту  досить  далека  до  втілення 
у  життя,  проте  історичне  минуле  тоталітар-
них країн вже довело один з жахливих шляхів 
її  розвитку.  Отож,  повернемося  до  розгляду 
способу мислення в галузі мистецтва.

Ідеологи  соцреалізму  вважають,  що  тіль-
ки  вони  знають  об’єктивну  істину  і  тільки 
соціалістичний  реалізм  у  сфері  образотвор-
чого мистецтва в змозі відтворити її, а всі інші 
методи, за М. Ліфшицем (та йому подібними), 
підлягають осудженню й зневазі:

«Взагалі,  реалізм  є  істиною  у  мистецтві. 
Сучасна суперечка ідей зводиться до того, чи 
існує така  істина чи  істин стільки ж, скільки 
точок зору, і всі вони виправдані, не порівняні 
між собою, непрозорі для чужого ока, не кра-
щі й не гірші, а просто різні. У філософському 
відношенні  ця  банальність  двадцятого  сто-
ліття є войовничим релятивізмом, таким само 
міщанським, як вічні  істини міщанина мину-
лих  часів…Те,  що  подібний  релятивізм  може 
бути  названий  нікчемною  обивательщиною, 
— не лайка, а точний вираз факту… У кожно-
го своя думка, свій смак — а будь-які загальні 
критерії "репресивні" й "тоталітарні"!» [4]

Чим, як не фотонегативним зображенням 
нинішньої  ситуації  у  мистецтві  видаються 
слова, написані у 70-і роки! Залишається тіль-
ки відкинути лапки та зневажливу інтонацію, 
і можна використати цю слушну думку у сво-
їх міркуваннях. Саме релятивізм як антипод 
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абсолютизму  може  бути  тією  філософською 
платформою, яке здатне об’єднати усе розма-
їття  несхожих  між  собою  проявів  сучасного 
мистецтва.

Обираючи  спосіб  мислення  як  найбільш 
прийнятний  у  нинішній  історичній  ситуа-
ції,  впевнимося  у  правильності  свого  вибору 
з іншого боку. Розглянемо, на чому базується 
теорія  соцреалізму  і  чому  вона  неприйнятна 
у  якості  теорії  сучасного  мистецтва.  Осно-
вою  радянського  образотворчого  мистецтва 
була теорія відображення, згідно з якою відо-
браження  (основне  поняття  матеріалістичної 
теорії  пізнання)  є  загальною  якістю  матерії, 
яка  полягає  у  відтворенні  особливостей  від-
творюваного  об’єкта  чи  процесу.  Оскільки, 
згідно  з  теорією,  існує  єдина  (абсолютна) 
об’єктивна  реальність,  остільки  існує  лише 
єдиний  спосіб  її  відтворення,  а  саме,  реа-
лістичний:  «Немає  двох  начал  у  людській 
свідомості,  начало  її  одне  —  відображення 
об’єктивної  реальності.  І  це  начало  не  "обу-
мовлене" суб’єктом…» [5].

Таке  зображення,  правдиве,  як  воно  є, 
за  М.  Ліфшицем,  виникає  на  сітківці  люд-
ського  ока.  Апологет  соцреалізму  вважає, 
що  саме  таке  зображення  повинен  малювати 
художник, а якщо він робить інакше — то вже 
викривлення, сон, міф, фантазія, гра, знущан-
ня над образом тощо.

Але  ж  чи  існує  насправді  зображення, 
правдиве, як воно є? Навіть на етапі простого 
бачення,  зору,  не  можна  ствердно  відповісти 
на це запитання. Як відомо, ретинальне зобра-
ження аналізує мозок, щоб людина за допомо-
гою  зображення  могла  зорієнтуватися  у  про-
сторі,  від  якого  воно  спроектувалось.  Тобто 
зображення  саме  по  собі  не  має  властивос-
тей  суто  реалістичних  або  ж  абстрактних  чи 
ще яких, поки людина не проаналізує, як саме 
інтерпретувати  дане  зображення.  Відобра-
ження на сітківці ока об’єкта реальності не дає 
його  абсолютно  повного  візуального  опису, 
потребуючи  додаткової  інформації  й  зусиль 

для аналізу (навіть на цьому етапі слід відмо-
витись від абсолюту). На користь такої думки 
свідчать,  зокрема,  дослідження  американ-
ської  психологічної  школи,  започаткованої 
Рудольфом Арнхеймом, по вивченню законо-
мірностей  сприйняття:  «Людське  око  бачить 
споруду,  проте,  бути  баченим  ще  не  означає, 
що  подоба  баченого  є  свідомо  оформленою 
для того, щоб її осягнути розумом» [6].

Так,  приміром,  люди  з  деяких  диких  пле-
мен, яким показували їхні фотографії, не могли 
побачити  на  них  своє  відображення,  адже 
побачити — це перш за все проаналізувати.

Що  вже  й  говорити  про  те,  наскільки 
можуть  бути  різноманітними  зображення, 
створені уявою художника, навіть М. Ліфщиц 
визнає:

«Помітна  різниця  між  людьми  виникає 
в процесі  інтерпретації того, що бачить люд-
ське  око.  Хоча  домішок  свідомого  елементу 
можливий  на  дуже  ранньому  ступені  сприй-
няття  та  проявляється  часто  у  несвідомій 
формі,  її  слід  відрізняти  від  зору  у  власно-
му  розумінні  слова  —  природного  процесу, 
що  лежить  у  його  основі.  Але  різниця  між 
людьми  стає  особливо  ясною,  коли  мова  йде 
про  вираження  й  передачу  нашої  картини 
світу  за  допомогою  різноманітних  засобів, 
пов’язаних з особливими історичними та осо-
бистими умовами… Так, імпресіоністи, почи-
наючи  з  семидесятих  років  минулого  століт-
тя, перейшли до «світлої палітри» на відміну 
від  академічних  і  салонних  живописців,  які 
писали темно…» [7].

Також  немає  нічого  дивного  і  в  тому, 
що  на  якомусь  відрізку  часу  художники  спо-
відували реалізм, проте якраз із цим М. Ліф-
щиц  погодитись  не  може.  Його  обурює  те, 
що реалізм можна представити лише як один 
з  численних  напрямків  у  мистецтві,  а  не 
«корінною ознакою всякого істинного худож-
ника» [8]. Він представляє навіть  історію сві-
тового  мистецтва  як  еволюцію  реалізму  (на 
вершині  якої,  звісна  річ,  височить  соціаліс-
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тичний  реалізм).  Така  обмежена  теорія,  без-
умовно, не може згодитися у наш час.

Ґрунтовні  дослідження  іншого  російсько-
го  академіка  Бориса  Раушенбаха,  навпаки, 
не  втратили  цінності  й  на  сьогоднішній  день. 
З математичною точністю він доводить право-
мірність  будь-якого  історично  обумовленого 
художнього  бачення,  серед  яких  тисячолітня 
культура  художнього  креслення  у  Стародав-
ньому  Єгипті,  ефекти  зворотної  перспективи 
у візантійському та давньоруському живописі, 
система вільних перспектив у мініатюрах Індії 
та Ірану, живописний простір Сезанна й систе-
ма  перцептивної  перспективи  та  різноманітні 
геометричні  й  зорові  протиріччя,  що  зустрі-
чаються у творах світового мистецтва. «У дав-
ньоєгипетському  мистецтві  ясно  виявляється 
прагнення  до  креслення,  епоха  Відродження 
буде  вважати  ідеалом  точне  слідування  види-
мій  геометрії  світу,  середньовічне  мистецтво 
на відміну від мистецтва нового часу користу-
ється зворотною перспективою і т. п.

Один  тип  таких  побудов  буде  точніше 
передавати об’єктивну,  інший — видиму гео-
метрію, третій — комбінувати їх. Ці різні типи 
просторових  побудов  можуть  бути  настільки 
далекими  один  від  одного,  що  оцінки  «кра-
ще»,  «гірше»  при  порівнянні  різних  типів 
зображень  подекуди  стають  беззмістовними. 
Тим  не  менш  це  може  не  заважати  художни-
кові,  який  використовує  один  з  можливих 
засобів побудови просторових побудов, щиро 
дорікати іншому художнику, який надає пере-
вагу  іншому  типу  побудов,  що  до  його  недо-
статньої  майстерності.  Тут  досить  згадати 
думки один про одного представників китай-
ського та європейського живопису» [9].

Усвідомлення  рівноправності  різних  ху -
дож ніх  систем  дає  право  стверджувати 
принцип  релятивізму  (тобто  відносності) 
у  мистецтві.  Це  стосується  не  тільки  сучас-
ного  мистецтва,  або  ж  такого,  що  створений 
у  межах  одного  відрізку  часу,  а  й  порівнян-
ня  між  собою  особливостей  різних  епох.  Я 

маю  на  увазі  заперечення  прогресистського 
погляду, згідно з яким мистецтво планомірно 
еволюціонує  від  простого  до  складного,  від 
«гіршого» до «кращого». Вважаю недоречною 
зверхність,  з  якого  подекуди  наші  сучасники 
ставляться до творів минулого як до недоско-
налих, що, зокрема, виховувалось радянською 
школою  з  її  поглядом  на  історію  мистецтва 
з «вершини» соціалістичного реалізму.

Мислителям  світового  рівня  притаман-
ні  зовсім  інші  погляди,  для  яких  характерні 
повага  та  розуміння  особливостей  проявів 
людського  духу  у  будь-яких  ситуаціях.  При-
ємно  читати,  наприклад,  есеї  польського 
поета  й  філософа  Герберта  Збігнєва,  який 
з однаковим захопленням аналізує наскельні 
розписи, картини середньовіччя або ж твори 
своїх сучасників:

«Подібно до того, як майбутні міста вини-
кали  на  перехрестях  торговельних  шляхів, 
людські  поселення  кам’яної  доби  купчилися 
на шляхах чотириногих… Таємнича регуляр-
ність і благословенний брак пам’яті у тварин, 
які щороку простували однією й тією ж доро-
гою на певну смерть, були для палеолітичної 
людини таким же дивом, яким для стародав-
ніх  єгиптян  розливи  Нілу.  На  стінах  гроту 
Ляско  можна  прочитати  палке  волання,  щоб 
цей порядок світу тривав довіку.

Тому,  мабуть,  малярі  гроту  є  найвидатні-
шими  анімалістами  всіх  часів.  Для  них  тва-
рини  не  були,  як  для  голландців,  лише  час-
тиною  лагідного  пастушого  краєвиду…  Їхнє 
око  не  споглядає  об’єкта,  але  з  акуратністю 
досконалого мисливця вловлює його у сильце 
чорного контуру… [10]

Контури  часто  обводили  кам’яним  доліт-
цем,  малювали  натомість  пальцем,  пензлем 
із  шерсті  тварин  або  пучком  сухих  галузок. 
Давні  митці  також  використовували  трубоч-
ки  для  видмухування  розтертої  на  порошок 
фарби, про що свідчать розписи Ляско — вели-
кі  поверхні  нерівномірно  вкриті  кольором. 
Ця процедура породжувала ефект м’яких кон-
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турів, зернистої поверхні, органічної фактури.
Дивовижна здатність використовувати усі 

малярські та рисункові техніки в оріньякську, 
солютрейську  та  мадленську  епохи  наштов-
хнула істориків прадавнини на думку, що в ті 
віддалені  від  нас  на  десятки  тисячоліть  часи 
існували мистецькі школи» [11].

Таке  спрямування  мислення,  яке  веде 
до толерантності, розуміння точок зору іншо-
мовних, далеких, інакомислячих, сприйнятне 
у наш час, при підході до розгляду різноманіт-
них проявів сучасного мистецтва. Не можуть 
бути  однаковими  критерії  майстерності  для 
виконавця  перформенсу,  автора  відео,  фото-
графії  або  живопису.  Перш  ніж  оцінювати 
той  чи  інший  художній  прояв,  слід  визна-
чити,  відносно  (релятивно)  до  чого  він  буде 
розглядатись,  у  яких  системах  координат  чи 
ознак. Так само у теорії відносності Альберта 
Ейнштейна  важливою  є  точка  відліку,  з  якої 
ведеться фізичне спостереження.

Іншими  словами  цю  думку  висловив 
російський  авангардист  Дмітрій  Прігов: 
«Це  колись  був  один  стиль  і  один  Великий 
Художник.  Зараз  принцип  номінацій,  як  у 
музиці.  Кращий  співак  у  стилі  рок,  краща 
група, класика, жіночий спів і так далі. Пава-
ротті ж не змагається з Майклом Джексоном. 
Важливо  бути  першим  у  своїй  номінації  і  не 
думати,  що  ти  найкращий  на  всьому  музич-
ному  просторі.  Проблема  не  тільки  в  тому, 
що робить Церетелі та як він себе усвідомлює, 
але і в культурному сприйманні його оточен-
ня. Як воно його розуміє і де та в якості кого 
експонує» [12].

Система координат, в якій є точка відліку 
— це той соціо-ментальний контекст, у якому 

створений  або  розглядається  твір  сучасного 
мистецтва, те, що можна порівняти з номіна-
цією,  у  якій  виступають  співаки.  Якщо  така 
номінація утворилась як система, вона й буде 
далі існувати в історії мистецтва. Про еволю-
цію, розвиток чи просто видозміни (не завжди 
відбувається  еволюція)  мова  йтиме  лише 
в  межах  цього  художнього  системного  утво-
рення.  Так,  абстрактне  мистецтво  виникло 
понад  100  років  тому  і  зазнало  різних  мета-
морфоз,  серед  яких  абстрактний  експресіо-
нізм, від якого відштовхувався Кандинський, 
супрематизм Малевича та його школи, кубізм 
Пікассо  (1910–1920  роки),  нова  хвиля  амери-
канського  абстракціонізму  Поллока,  Ротко 
та  інших  (від  1950-х  років),  нефігуративний 
живопис кінця століття і так далі.

Поява  радикально  нового  мистецтва  — 
це  поява  також  і  нової  номінації,  явище  рід-
кісне й дивовижне, ніби спалах на небі нової 
зірки.  У  наш  час  перенасичення  інформа-
тивного  простору,  в  тому  числі  й  візуаль-
ною  інформацією,  що  веде  до  однорідності 
у сприйманні й творенні, все меншою залиша-
ється вірогідність новоутворень. Проте надія 
на це є завжди, адже творчий процес не може 
мати завершення.

Нині  сферою  нового  може  бути  не  тіль-
ки  твір  мистецтва  сам  по  собі,  а  й  контекст, 
у  котрий  він  вживляється.  Так,  цитування 
творів у певному контексті або послідовності 
виступає як художнє новоутворення. Ведуть-
ся  пошуки  у  новому  використанні  сторінок 
Інтернету, співставленні смислів у незвичних 
середовищах тощо. Таким чином, твір мисте-
цтва втрачає свою абсолютну цінність і набу-
ває релятивної цінності.
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Анотація.  Стаття  доводить  необхідність  позбутися  старої  методології,  яка  залишилася 
у спадок від радянського мистецтвознавства при розгляді питань сучасного актуального мис-
тецтва. Полемізуючи з апологетом соціалістичного реалізму М. Ліфшицем, критикує марксизм 
за його вузький абсолютизм і наводить приклади толерантного спрямування думки. Запропо-
новано використовувати термін «релятивізм», який характеризує відносність і заперечує абсо-
лютну цінність творів сучасного мистецтва.

Ключові слова: методологія, марксизм, сучасне мистецтво, релятивізм.

Аннотация. Статья доказывает необходимость избавиться от старой методологии, которая 
осталась в наследство от советского искусствоведения при рассмотрении вопросов современ-
ного актуального искусства. Полемизируя с апологетом социалистического реализма М. Лиф-
шицем,  критикует  марксизм  за  его  узкий  абсолютизм  и  приводит  примеры  толерантного 
направления мысли. Предлагается использовать термин «релятивизм», который характеризу-
ет относительность и отрицает абсолютную ценность произведений современного искусства.

Ключевые слова: методология, марксизм, современное искусство, релятивизм.

Summary. Article proves a necessity to be delivered from old methodology which remained in 
an inheritance ot the soviet study of art at consideration of questions of modern actual art. Entering 
into with the apologist of socialistic realism M. Lifshits, criticizes marxism for his narrow absolutism 
and makes examples of tolerant direction an idea. It  is suggested to use a term «relativism» which 
characterizes relativity and denies the absolute value of contemporary art works.

Keywords: methodology, Marxism, modern art, relativism.
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Основной целью этого теста является рас-
смотрение  метафизической  составляющей 
в  творчестве  поколения  тех  художников,  кто 
впервые  заявил  о  себе  в  переломные  90-е. 
Этот период можно с полным правом назвать 
временем  романтиков  и  мечтателей.  Именно 
тогда  в  нашей  стране  произошёл  тот  пассио-
нарный взрыв, который до сих пор определяет 
специфику  и  особенности  тех  авторов,  кото-
рые  сегодня  составляют  элиту  современного 
украинского  искусства.  Я  предлагаю  проана-
лизировать  те  причины,  которые  сформиро-
вали этот феномен склонности к метафизике, 
а  также  рассмотреть  другие  очевидные  отли-
чия украинского современного искусства это-
го  периода  —  влечение  к  гедонистическому 
декадансу и трансцендентной иронии.

Несмотря  на  то,  что  основным  предметом 
анализа  является  именно  украинское  совре-
менное  искусство,  невозможно  рассматривать 
его изолированно от мирового контекста и вне 
тенденций  интернационального  contemporary 
art. Современный мир настолько взаимосвязан 
и глобализован, что Украина сегодня, через 18 
лет после падения железного занавеса, уже оче-
видно  неотделимая  часть  всего  цивилизован-
ного сообщества. Все процессы, происходящие 
у нас в стране, в той или иной степени являют-
ся  отражением  мировых  трендов,  на  которые 

в большей или меньшей мере просто наклады-
вается влияние местных обстоятельств.

Начиная  сегодня  любой  текст  о  совре-
менном  искусстве,  невозможно  не  вспомнить 
о  «кризисе»,  который  уже  не  просто  неотвяз-
но,  но  пожалуй  даже  параноидально  властвует 
над умами всего мира. Как бы мы не пытались 
вытолкнуть  тревожные  размышления  о  кри-
зисе  на  периферию  нашего  сознания  и  внима-
ния, они вновь и вновь, назойливо вторгаются 
в наше интеллектуальное пространство.

Страх кризиса не только властно проникает 
в  наше  мышление,  многократно  заклинаемый 
со всех сторон — он обретает силу и как мифо-
логическая  Горгона  Медуза  гипнотизирует 
нас,  парализуя  нашу  волю  и  способность  ясно 
и  непредвзято  рассуждать,  сохранять  опти-
мизм и радость бытия.

Каким-то непостижимым образом, почему-
то именно сейчас, в этой коллективной истерии 
кризиса воплотилось и многократно усилилось 
всё  то  тёмное  и  пугающее,  что  таит  человече-
ская  душа.  Это  постыдный  и  дикий,  липкий 
и  неотступный  страх  личного  небытия,  и  не 
менее  ужасающий  для  интеллектуалов  страх 
неминуемого  краха  и  бесславного  исчезнове-
ния всей человеческой популяции.

Вне  всякого  сомнения,  сложный,  многоу-
ровневый  комплекс  явлений,  который  опреде-

АлекСАНдр клиМеНко

Метафизика, декаданс и ирония 
в современном украинском 

искусстве
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ляют  одним  обобщённым  понятием  «кризис», 
является одним из самых значительных потря-
сений  и  предзнаменованием  для  человеческой 
цивилизации начала 21 века.

Совершенно  очевидно,  что  финансово-
экономические проблемы, о которых, как правило, 
собственно и идёт речь, на более поверхностном 
уровне — всего лишь надводная, видимая часть 
айсберга. Говорить нужно о кризисе идентично-
сти и самоидентификации всего человечества.

Мы имеем дело с первым массовым вопло-
щением  негативных  эспектаций  коллектив-
ного  психического  пространства  всех  людей 
планеты  Земля.  Сегодня  все  жители  наше-
го  космического  тела  связаны  глобальными 
информационными  сетями,  тотальным  теле-
видением  и  Интернетом,  и  можно  говорить, 
что  впервые  в  истории  мы  имеем  дело  с  кол-
лективным разумом землян.

Неоднозначным  будет  также  ответ 
на  вопрос,  откуда,  из  осознания  каких  грехов 
и  тайных  комплексов  человеческой  цивилиза-
ции  появились  такие  всеобщие  страхи?  Древ-
ние  эзотерические  учения  утверждают,  и  это 
подтверждается  самыми  последними  иссле-
дованиями  в  области  физики,  что  навязчи-

вые  опасения,  болезненные  и  деструктивные 
ожидания  сначала  становятся  навязчивыми, 
маниакальными, обретают природу неких энер-
гоинформационных образований и после этого 
превращаются в факт материального мира.

Многоголовой  гидре,  монстру  страха 
и  предчувствия  кризиса,  до  поры  до  времени 
притаившемуся  в  глубинах  архетипической 
тектоники  коллективного  бессознательного 
и  сегодня  просто  «всплывшему»  на  поверх-
ность,  предстоит  оказать  самое  решительное 
влияние на всё дальнейшее развитие культуры. 
Пока  же,  не  без  тайного  удовлетворения,  мож-
но констатировать что «цивилизации гламура» 
(блестящее и ироничное определение Дональда 
Каспита) пришёл конец.

Даже, если через некоторое время, каким-то 
чудом начнётся новый рост, вряд ли быстро вос-
становится  такое  же  безудержное,  торопливое 
и истеричное потребление, как и не менее ско-
ропалительное  забвение  и  отчуждение,  кото-
рые последние годы царили в странах так назы-
ваемого «золотого миллиарда». Некие оттенки 
настороженности, неуверенности и опаски ещё 
долго будут витать в умах и сердцах большин-
ства людей планеты Земля. 

Марина Скугарева. Из цикла «Дороги». 2005
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Виктор Сидоренко. Из цикла «Цитохронизм». 2002



113

Метафизика, декаданс и ирония в современном украинском искусстве АлекСАНдр клиМеНко

Пожалуй, даже радует, что, в связи с обще-
мировым  системным  кризисом  определён-
но  актуализируются  дискуссии  и  рассужде-
ния  о  природе  искусства,  которые  получили 
дополнительный  рефлексивный  импульс. Ведь 
в последнее время, о чём блестяще написал тот 
же Дональд Каспит в своей книге «Конец искус-
ства», вышедшей в 2004 году, — отсутствие све-
жих и конструктивных идей, институализация 
банальности, пустое и поверхностное теорети-
зирование, карнавализация искусства достигли 
очень опасного предела. Хочется добавить, что, 
к сожалению, современное искусство всё боль-
ше  и  больше  становится  не  алтарём  служения 
священной  красоте  бытия,  храмом  постиже-
ния предельных философских истин, вольным 
простором  для  поиска  свободы  духа,  а  полем 
развлечения, сферой геополитического и циви-
лизационного  соперничества  и  масштабных 
финансовых манипуляций.

Появилось,  и  становится  всё  более  оче-
видным  прискорбное  прочтение  современно-
го  искусства  в  первую  очередь  как  циничной 
составной  части  потребительского  культур-
ного  туризма,  то  есть  обслуживания  богатых. 
Лакшери  туризм,  одержимое  желание  и  даже 
потребность во всё новых путешествиях, посе-
щении самых роскошных, исторически и куль-
турно  важных  мест  стало  сегодня  уже  не  про-
сто  привычным  способом  времяпровождения 
состоятельных людей, но их новой философией, 
смыслом бытия, который почти заменил рели-
гию по первостепенной значимости.

При  этом,  декадансно  гедонистический 
аспект  такого  отношения  к  жизни  очевиден, 
и современное изобразительное искусство с его 
избыточной  апологетикой  негативного  явно 
не соответствует и даже противоречит пристра-
стиям  финансовой  элиты  с  их  жизнеутверж-
дающим  желанием  потреблять  и  наслаждать-
ся  всем  самым  красивым  и  лучшим,  что  есть 
в этом лучшем из миров. Хозяева жизни хотят 
забыться  и  получать  пусть  призрачные,  мимо-
лётные удовольствия от пребывания на земле, 

здесь и сейчас. А деструктивное искусство как 
бы не даёт им до конца расслабиться и забыть 
о  смерти,  страданиях,  несовершенстве  бытия. 
Или  просто  приятно  щекочет  нервы  среди 
несколько ленного времяпрепровождения?

Можно  предположить,  что,  не  смотря 
на  некоторое  количество  индивидуумов,  для 
которых  пессимизм  останется  действительно 
подлинной  территорией  личного  культурного 
сопротивления,  предпочтения  богачей  станут 
одним  из  главных  механизмов  неминуемого 
будущего поворота искусства к положительно-
му и прекрасному. 

В  арт-критике  и  в  произведениях  худож-
ников  уже  появились  эти  новые  интонации 
и акценты. Впервые о необходимости каких-то 
перемен  заговорил  Роберт  Стор  в  предложен-
ной  им  концепции  52  Венецианской  Биенна-
ле.  «Языком  искусства  проиллюстрировать 
серьёзные  размышления  о  современном  мире. 
Мой  принцип  —  искусство  в  первую  очередь 
должно быть серьёзным». При этом, к сожале-
нию, 52-я Венецианская Биеннале всё ещё была 
проникнута  тотальной  апологетикой  смерти. 
Через некоторое время назревшая потребность 
в новом прочтении целей и задач искусства ста-
ла  главной  темой  выступлений  многих  кура-
торов  и  культурологов.  На  дискуссиях  вокруг 
«Фризи»  в  Лондоне  Николя  Бурьо  представил 
свою  концепцию,  названную  им  «Альтермо-
дерн», которая вся проникнута смутным пони-
манием  того,  что  искусство  меняется.  Другой 
известный куратор Жан Юбер Мартен в тексте 
каталога 3й-Московской Биеннале современно-
го  искусства  «Против  исключения»  2009  года 
уже  определённо  пишет  о  том,  что  «Сейчас, 
благодаря  глобализации  и  Интернету,  способ-
ствующем  передаче  информации  —  мы,  пожа-
луй,  переживаем  период  синтеза».  И  дальше: 
«Подход  к  искусству  не  столько  как  к  форме 
разрыва с прошлым, сколько как к проявлению 
преемственности».  Другие  пассажи  его  мани-
феста  демонстрируют  радикальное  отрезвле-
ние  от  тщеславного  мифа  о  революционности 
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авангарда,  а  также  об  англо-саксонском  куль-
турном  доминировании.  Отдельно  он  говорит 
об исчерпанности практики постколониально-
го миссионерства и просветительства в области 
современного искусства. В его проекте господ-
ствует принцип толерантности и разнообразия. 
Далее Жан Юбер Мартен прямо говорит то, что 
ещё  недавно  выглядело  невозможным:  «Идея 
красоты  долгое  время  пребывала  в  забвении, 
поскольку  искусство  модерна  искало  новые 
эстетические каноны, а искусство постмодерна 
уделяло преимущественное внимание тем зна-
чениям, какими наделены инсталляции и объ-
екты.  В  наши  дни  интерес  к  красоте  возник 
вновь, и этот факт заслуживает осмысления».

Как  мне  представляется,  интересно  также 
вновь вспомнить теорию, трактующую искус-
ство как проявление коллективного медиуми-
ческого  сознания,  некоего  документа,  в  кото-
ром реализуются общечеловеческие надежды, 
предвидения  и  предчувствия.  Это  будет  сво-
евременно  сделать  именно  сейчас  в  связи 
с наступившим кризисом. Излишняя, очевид-
но  избыточная  и  пугающая  инфернальность, 
болезненность,  пессимизм  и  деструктивность 
так  называемого  актуального  современного 
искусства  последних  десятилетий  возраста-
ла  и  усиливалась,  как  бы  предчувствуя  кри-
зис  или,  возможно,  отчасти  и  призывая  его 
на наши головы.

Надеюсь,  что  наконец-то  этот  тревожный 
аспект  так  называемого  актуального  искус-
ства,  который  мне  всегда  казался  таким  оче-
видным,  но  при  этом,  почему-то,  странным 
образом,  вызывал  критику  совсем  немногих 
арт-критиков,  теперь-то  уж  бросится  в  глаза 
своим тревожным совпадением с наступивши-
ми событиями. Раньше это никого не беспокои-
ло  и  даже  раздражало,  потому  что  деструкция 
была выгодной конъюнктурой.

Возможно,  кризис  заставит  более  внима-
тельно  отнестись  к  предложенной  мною  око-
ло  10  лет  назад  теории  «экологии  эстетики». 
В ней я предполагал, что искусство не только 

предчувствует,  но  и  активно  формирует  буду-
щее.  В  этой  системе  представлений,  восходя-
щей  к  эзотерическим  и  традиционалистским 
концепциям  —  перенасыщенность  апока-
липтикой,  инфернальным  и  деструктивным 
в культуре и искусстве неминуемо становится 
реальностью  в  материальном  мире,  что  соб-
ственно, возможно и произошло с появлением 
кризиса.

В  тезисах  на  эту  тему  я  сравнивал  воз-
действие  негативного  искусства  с  фабриками 
и  заводами,  которые  производят  экологиче-
ски вредные выбросы. Так же и деструктивное 
творчество загрязняет и отравляет ментальное, 
культурное  и  духовное  пространство.  Именно 
такие  проявления  культуры  формируют  пес-
симистические ожидания и эспектации. Далее 
я  предлагал  представителям  актуального 
искусства  другие  метафоры  на  эту  тему,  гово-
рил  о  возможности  и  необходимости  осознать 
ответственность  художника.  Речь,  конечно  же, 
ни  в  коем  случае  не  идёт  о  цензуре,  моё  обра-
щение  направлено  исключительно  и  только 
к художникам с надеждой вызвать у них самих 
более  сознательное  и  духовное  понимание 
задач, проявлений и последствий их творчества 
во внешнем мире.

Пройдя  сложный  переходный  период 
погружённости  в  неоромантические  и  неоми-
стические темы, я осуществил в своём творче-
стве индивидуальный волевой переход к пози-
тиву,  солнечности,  гедонизму  сформулировав 
необходимость  и  важность  реактуализации 
этих  понятий  в  поле  современного  искусства 
в «Манифесте героического оптимизма».

Впрочем, публикуя тексты, говоря в интер-
вью на эту тему я достаточно хорошо осознавал 
всю утопичность этого действия, которое было 
скорее символическим жестом. Я понимал, что 
в  реальных  условиях  моё  обращение  может 
остаться только локальным персональным вос-
станием,  романтическим  одиноким  бунтом 
против всей насквозь прогнившей и институа-
лизированной системы contemporary art, кото-
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рая  как  метастазами  проросла  деструкцией 
и апологетикой инфернального.

Любой  позитив,  оптимизм  и  жизнерадост-
ность  —  на  протяжении  длительного  вре-
мени  последних  лет  оставались  табу  в  акту-
альном  искусстве.  А  если  кто-то  и  хотел  бы 
более  жизнерадостного  творчества,  то  боялся 
обвинений  в  попсовости.  При  этом  забавно, 

что,  по-видимому,  отягощенные  неистреби-
мой  исторической  памятью  о  КГБ,  ЦК  КПСС, 
Политбюро, обкомах и тому подобных репрес-
сивных  органах,  некоторые  наши  доморощен-
ные  кураторы  и  арт-критики,  начисто  лишен-
ные  собственного  мнения,  почему-то  даже 
более  ретиво  исполняют  те  установки,  кото-
рые,  как  им  представляется,  формулируются 

Александр Клименко. Из цикла «Солярный гедонизм». «Гоа». 2009
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и  неукоснительно  функционируют  где-то  там, 
в  западных  институциях.  А  как  раз  на  Западе 
с  его  традицией  демократии  и  толерантности 
всегда были островки другого взгляда на искус-
ство. Также не могу не добавить, что к огромно-
му позору наших искусствоведов они до сих пор 
не написали серьезной и развернутой истории 
современного  украинского  искусства,  а  вме-
сто этого в крайне фрагментарных материалах 
позволяют  себе  просто  не  упоминать  неугод-
ных,  вычеркивая  их  из  тех  событий,  где  они 
объективно присутствовали.

Интересно  и  показательно  то,  что  мой 
выбор  и  движение  в  творчестве  в  сторону 
радости  бытия,  солярности  и  визуального 
гедонизма хоть и предсказуемо принесли мне 

жёсткое  противостояние  и  непонимание  со 
стороны  определённых  представителей  кон-
венциональной  и  институализированной  арт 
критики,  определённые  сложности  в  карье-
ре,  но,  при  этом,  что  мне  очень  приятно, 
вызвал  определённую  положительную  реак-
цию  и  интерес  среди  некоторых  моих  коллег. 
В  творчестве  некоторых  через  определенное 
время,  также,  пока  ещё  осторожно,  но  стали 
проявляться элементы позитивного. Впрочем, 
это  скорее  всего  говорит  не  о  влиянии  моей 
позиции, а о каких-то достаточно глобальных 
и  синхронных  процессах  развития.  Пожалуй, 
потребность перехода к позитиву уже назрела.

Возможно,  мы  увидим  в  недалёком  буду-
щем  массовое  отрезвление  от  интоксикации 

Александр Клименко. Из цикла неоромантизм. «Лунный ковбой». 1991
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негатива  и  разворот  на  180  градусов.  Здесь 
особенно важно отметить, что когда-то, в бла-
гословенные  времена  де  Сада,  Рембо,  Бодле-
ра,  декларируемая  эпатажность  как  раз  была 
искренним  бунтом  и  вызовом  фальшивой 
системе ценностей, сладким и приторным цен-
ностям  мещан  и  обывателей.  Сегодня  же  шок 
и  провокации  стали  сплошь  общим  местом, 
официальным  искусством  и  вместо  тюрем, 
побоев  и  общественного  порицания  прино-
сят  твёрдо  оплаченные  чеки  больших  гонора-
ров,  награды  и  звания.  А  значит,  раз  так,  то 
неминуемо  где-то  уже  зреет  протест  против 
этой  новой  конвенциональной  и  институали-
зированной  лжи  так  называемого  мейнстри-
ма  ангажированного  искусства.  Обязательно 

проявятся  и  уже  появляются  ростки  другого 
понимания  целей  творчества.  Ведь  речь  идёт 
не столько и не только о пессимизме, деструк-
ции  и  инфернальности  в  искусстве  как  тако-
вых,  понятно,  что  если  это  действительно 
глубоко  личная,  индивидуальная,  искренняя, 
философски  аргументированная  позиция 
художника,  и  его  произведения  выполнены 
на высоком профессиональном и художествен-
ном уровне, то они имеют право на существо-
вание. Но, если это просто наспех состряпан-
ная конъюнктура, которыми часто становится 
сегодня  шок  и  провокация,  то  эта  ангажиро-
ванная банальность скоро будет отвергнута.

Необходимо  отметить,  что  кроме  огром-
ного  количества  негативных  артефактов, 

Александр Ройтбурд. «Алеет Восток. Сон поэта». 2003
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выполненных  на  вопиюще  низком  профес-
сиональном  уровне,  в  мире  начали  появлять-
ся  по-настоящему  серьёзные  и  интересные 
авторы,  которые  очевидно  не  столько  гонятся 
за изменчивой модой, сколько говорят о вечных 
ценностях и идеалах, причём блестящим худо-
жественным языком.

Например, Нео Раух или Питер Дойг, кото-
рых  никак  нельзя  заподозрить  в  излишней 
жизнерадостности,  но,  тем  не  менее,  очевид-
но,  что  их  произведения  наполнены  глубоким 
философским  смыслом,  насыщены  возмож-
ностью  множества  интеллектуальных  интер-
претаций  и  толкований.  Символика  и  язык 
Нео  Рауха  в  чём-то  близки  Арсену  Савадову, 
а тяжёлый нуар и галюциогенное мистическое 
напряжение картин Дойга напоминает некото-
рые произведения Олега Голосия. Это лишний 
раз  доказывает  параллелизм  архетипической 
тектоники  коллективного  бессознательного, 
когда  у  людей  одного  поколения,  проживаю-
щих  в  разных  странах,  могут  независимо  друг 
от друга возникать схожие сюжеты и даже пла-
стические решения. 

Также  хочется  отметить  глубокое  и  само-
достаточное творчество Аниша Капура, Олафа 
Эллиасона.  Тенденцию  к  включению  в  миро-
вой контекст «другого» искусства, которое ещё 
недавно  воспринималось  лишь  как  постколо-
ниальная и дешёвая экзотика ярко демонстри-
рует попадание таких авторов как Раджиб Шав 
или Крис Офили в самые престижные мировые 

энциклопедии современного искусства.
Поиски  возможностей  создания  contem-

porarу-абстракции также нашли своё подтверж-
дение  правильности  выбранного  направления. 
За  последнее  время  несколько  художников, 
работающих  в  новой  абстрактной  живописи, 
активно включаются в «топ» мирового контек-
ста.  Это,  например  Альберт  Оэлен,  Марк  Гро-
там, Петерс Пери, Сара Морис, Беатрис Миль-
хазес, Кристин Бейкерс и другие. Чарльз Саачи, 
известный  своей  интуицией  на  будущие  трен-
ды, активно продвигает сегодня, среди прочего 
и современную абстракцию. 

Возвращаясь  к  кризису,  необходимо  отме-
тить, что на самом-то деле, всего лишь рухнув-
шая  ипотека  в  одной  отдельно  взятой  стране 
—  Америке  повлекла  за  собой  неожиданно 
массовый  и  неадекватный  пессимизм,  страх 
и  разочарование  во  всём  мире,  неудержимую 
цепную  реакцию.  Принцип  домино,  до  сих 
пор  ещё  продолжающей  рушиться  мировой 
экономики,  властно  и  наглядно  подтвержда-
ет  две  вещи.  Первоё  —  это  то,  насколько  тес-
но и глубоко взаимосвязан сегодняшний мир, 
насколько  он  на  самом  деле  уже  глобализо-
ван.  И  второе  —  насколько  сильны,  опасны 
и  неотвратимы  новые  вызовы  этого  глобаль-
ного  мира.  Сегодня  это  не  только  кризисные 
тенденции в экономике,  а и взаимосвязанные 
с ними, множащиеся как снежный ком эколо-
гические  проблемы,  угрожающе  усиливаю-
щаяся нетерпимость к представителям других 

Василий Цаголов. «Левиафан». 1988
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рас,  вероисповеданий,  истеричная  и  немоти-
вированная  ажиотированность  и  агрессив-
ность толпы, как показали недавние погромы 
во Франции и Греции.

Неожиданно быстрое и драматическое раз-
ворачивание  кризиса  вскрыло  более  глубо-
кую,  скрытую  природу  происходящего,  зримо 
показало, что колос призрачного и тщеславно-
го  могущества  человеческой  цивилизации  — 
на  глиняных  ногах.  Более  того,  с  новой  силой 
зазвучали  голоса,  убеждающие  нас,  что,  воз-
можно и сам высокомерный миф о разумности, 
культуре и прогрессе не так уж и состоятелен. 
Собственно, при этом всего лишь обнажилось, 
стало доступно и очевидно для более широкой 
аудитории то, о чём уже давно говорили и писа-
ли  многие  крупнейшие  мыслители  мира,  то, 
о чём предупреждали философы, культурологи, 
футурологи, учёные, экологи, то, что так мучило 
своей  неразрешимой  безысходностью  лучших 
художников, писателей.

Всё  происходящее  в  самых  разных  аспек-
тах  давно  было  предсказано  Рене  Геноном, 
Юлиусом Эволой, Жаном Парвулеску, Франсуа 
Лиотаром,  Мишелем  Фуко,  Кожевым,  Фукия-
мой,  Роланом  Бартом,  Самюэлем  Хантингто-
ном,  Жаном  Бодрийяром  и  многими  другими. 
И сегодня уже даже самым недоверчивым скеп-
тикам  понятно,  что  то,  с  чем  мы  имеем  дело, 
всего  лишь  первый  и  пока  ещё  вполне  невин-
ный, хоть и тревожный звоночек по сравнению 
с  теми  неразрешимыми  проблемами,  которые, 
вполне вероятно, ожидают человеческую попу-
ляцию в ближайшем будущем.

Символичным  признаком  наступления 
новой эры стало то, что «тёмный рыцарь», пере-
фразируя  название  фильма  или  точнее  говоря 
—  сумрачный  всадник  и  предвестник  апока-
липсиса  в  современном  искусстве  —  Дамиан 
Хёрст, в самом начале развития кризиса собрал 
ритуальную жатву, организовав аукцион и рас-
продав  своих  инфернальных  произведений 

Василий Цаголов. Из цикла «Каждому своё». 2006
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на  сумму  200  миллионов  долларов.  Вообще, 
фигура Хёрста, сама по себе маркер состояния 
современного мирового искусства. И этот мар-
кер давно показывает глубокий минус.

Манипулятивный  успех  Хёрста  —  пощё-
чина,  насмешка  над  всей  историей  мировой 
культуры. Ведь совершенно ясно, что он вовсе 
не  трагический  и  страдающий  гений  Фауст, 
обуреваемый страстями и волей к Безмерному, 
продавший душу Мефистофелю для того, чтобы 
обрести невиданное совершенство в искусстве, 
а  всего  лишь  холодный  и  расчётливый  бирже-
вой  маклер,  выгодно  размещающий  активы 
у  дьявола.  Неадекватный  коммерческий  успех 
Хёрста соблазняет применить теорию заговора, 
а если следовать этой, оказывающейся всё более 

небезосновательной  логике  конспирологии  — 
он  просто  старательно  исполняет  волю  некое-
го  могущественного  тайного  ордена  и  за  это 
получает  земные  блага.  Позорно  продав  самоё 
ценное, а может быть и единственное, что есть 
у художника — свободу духа — он стал просто 
циничным плагиатором, бесконечно перелицо-
вывающим в негатив старые и часто священные 
истории человечества.

Хёрст  не  вызывает  особенного  уважения 
у многих художников во всём мире. Дело даже 
не в том, что он инфернален и деструктивен — 
этого  и  так  избыточно  много  в  современном 
искусстве, а в том, что многие его произведения 
вопиюще,  вызывающе  банальны  и  как  будто 
нарочито  демонстрируют  нищету  воображе-
ния.  В  некоторых  работах  этого  новоявленно-
го Герострата вообще нет ничего, что является 
традиционными признаками и преимущества-
ми искусства — только плоское и хрестоматий-
ное служение тьме, разрушению и небытию.

Если  предположить,  что  его  «шедевры» 
по  разнарядке  и  указке  приобретают  много-
численные  и  состоятельные  члены  того  тай-
ного ордена, который его «продвигает» — это 
предсказуемо и понятно. Но то, что его «риту-
альные  изделия»  из  арсенала  чёрной  магии, 
приносящие  в  жизнь  тех,  кто  их  приобрёл, 
мрак,  запах  смерти,  пессимизм,  деструкцию, 
покупают  и  другие  люди,  возможно,  просто 
поддавшиеся  гипнозу  моды  и  известности, 
не посвященные в его орден — это и есть под-
линный  показатель  всё  более  управляемого 
сознания  людей,  чудовищного  отсутствия 
у  многих  из  них  воли  к  подлинной  свободе 
духа и независимости суждений.

Хочу  подчеркнуть,  что  «конспирологиче-
ская»  теория  успеха  Хёрста  всего  лишь  одно 
из  предположений,  достаточно  экзотическая 
гипотеза.  Её  стоит  упомянуть  как  минимум 
для верификации процесса познания, при этом 
признавая,  что  скорее  всего,  мы  имеем  дело 
с  каким-то  намного  более  сложным  и  много-
составным  процессом,  в  котором  одновремен-

Александр Клименко. Из цикла неоромантизм. 

«Фонтан безмолвия». 1989
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но  сплелись  мода,  массовое  помешательство, 
коллективное  эсхатологическое  предвидение, 
финансовые  манипуляции  арт-дилеров,  геопо-
литические  интересы  Великобритании  и  мно-
гое другое. 

Мне  особенно  интересно  сравнить  творче-
ство Хёрста с произведениями тех украинских 
художников,  которые  также  попали  под  иску-
шение получить известность и славу на вполне 
очевидно  поощряемой,  продвигаемой,  модной 
и  «актуальной»  апологетике  деструктивного 
и инфернального. Я глубоко убеждён, что такой 
анализ  как  раз  и  раскрывает  важное  преиму-
щество  современного  украинского  искусства 
в академическом мастерстве, школе, философ-
ской глубине и метафизичности.

Например, насколько смелее и неожиданнее 
многие провокационные произведения Арсена 
Савадова.  При  этом  содержательнее,  тоньше 
и художественнее. Автор этой статьи не разде-
ляет  идеологию  таких  проектов  Савадова,  как 
например  «Книга  мёртвых»  или  «Кладбищен-
ская  мода»,  но  приходится  признать,  что  они 
во  много  раз  превосходят  многие  артефакты 
подобного  инфернального  искусства  Запада 
профессионализмом  и  школой.  А,  например 
серия Савадова «Донбасс шоколад», «Ангелы», 
как  и  многие  живописные  произведения,  про-
изводят очень сильное метафизическое и я бы 
даже сказал парадоксально катарсическое воз-
действие. По моему мнению, это произведения 
мирового  класса.  Кроме  апологетики  негатив-
ного, они наполнены возможностью множества 
прочтений, ассоциаций и толкований, а именно 
таким и должно быть хорошее искусство.

Ироничный  проект  Василия  Цаголова 
«Убрать  Хёрста»  насмешливо  демонстрирует 
версию  подстройки  под  инфернальный  мейн-
стрим  и  тем  самым  профанирует  его,  говоря 
о том, что ужас, черепа постепенно становятся 
общим местом. Распространённые уже повсе-
местно — в экранном пространстве, в дизайне 
одежды  они  как  бы  теряют  силу,  становятся 
новой  разновидностью  гламурного  салона, 

а значит, в ближайшее время наскучат и будут 
отвергнуты.

Также, отвлекаясь от деструктивного искус-
ства  Хёрста,  которому  я,  возможно,  посвятил 
слишком  много  внимания,  хочется  сразу  ска-
зать главное.

На  мой  взгляд,  существуют  бесспорные 
достижения  украинского  искусства,  которые 
можно смело поставить в один ряд с лучшими 
образцами мирового современного искусства.

Я  убеждён,  что  в  современном  украинском 
искусстве  парадоксальным  образом,  вопреки 
общей  маргинальной  ситуации,  сформирова-
лось несколько авторов мирового масштаба.

Необходимо  в  первую  очередь  назвать 
Василия  Цаголова,  его  серии  «Каждому  своё», 
«Украинские  Х  файлы»,  Арсена  Савадова,  его 

Александр Гнилицкий. «Колокол» 
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уже  названные  проекты,  Олега  Тистола,  его 
циклы «Казбек», «ЮБК», программную картину 
«Воссоединение»,  циклы  «Амнезия»,  «Цитох-
ронизм» Виктора Сидоренко. Конечно, это так-
же  и  романтическое  творчество  безвременно 
ушедшего  Саши  Гнилицкого,  и  гедонистиче-
ский декаданс Саши Ройтбурда, которого мож-
но назвать украинским Шагалом.

Каким образом, какие уникальные условия, 
сплетенные в тугой узел взаимовлияний поро-
дили этот феномен?

Известный  теоретик  искусства  Дональд 
Каспит  утверждает,  что  потеря  идентично-
сти,  неопределённость,  даже  хаос  —  полезны 
и  плодотворны  для  развития  искусства.  Пере-
живание  разотождествления,  потерянности 
и  есть  естественное  состояние  художника.  Но, 
к сожалению, как он продолжает далее — через 
какре-то  время  вызванный  восставшим  жела-
нием хаос сам становится новым содержанием 
и сущностью искусства. Постепенно институа-
лизируется  и  «окаменевает»,  становясь  обще-
принятой  нормой  и  очередной  теоретической 
тюрьмой. 

Для  бывших  стран  СССР  и  особенно  для 
Украины,  которая  давно  живёт  в  состоянии 
перманентной  и  неразрешимой  общественно-
политической конфронтации, противостояния, 
экономического  напряжения  и  неопределён-
ности, на границе мощного цивилизационного 
разлома,  в  эпицентре  глобальных  геополити-
ческих  интересов  могущественных  сверхдер-
жав,  в  состоянии  кризиса  самоидентифика-
ции  и  идентичности,  мировой  кризис  сегодня 
лишь  обострил  уже  существующие  проблемы 
и тенденции.

Если  же  говорить  об  искусстве  и  худож-
никах,  то  беспросветная,  оскорбительная 
маргинальность,  заброшенность,  какая-то 
мистическая, странная и необъяснимая невос-
требованность,  незаметность,  невидимость, 
прозрачность современного украинского искус-
ства  все  18  лет  существования  нашей  новой 
страны  на  мировом  арт-рынке  беспрецедент-

на. По удивительному совпадению целого ряда 
факторов  деятели  современного  украинского 
искусства оказались в действительно уникаль-
ной ситуации, насколько это возможно сегодня 
в  глобальном  культурном  пространстве.  Мы 
все,  помимо  нашей  воли  очутились  в  некоем 
интеллектуальном,  духовном  и  художествен-
ном заповеднике,  гетто или резервации  — это 
уже зависит от точки зрения и от того, как будут 
развиваться события в дальнейшем. Попробую 
обосновать эту мысль.

Всему  нашему  поколению  выпал  волную-
щий, завораживающий дар наблюдать встречу 
и  превращение  тысячелетий.  Жан  Бодрийяр, 
как впрочем и многие другие мировые мысли-
тели, считает миллениум важнейшим событи-
ем и блестяще артикулирует это в своей книге 
«В  тени  тысячелетия  или  приостановка  года 
2000».

Он  утверждает,  что  ожидание  миллениума 
уже  имело,  а  переживание  и  если  можно  так 
выразиться,  послевкусие  будет  иметь  самые 
значительные  последствия  для  культуры 
и  всего  ментального  пространства  человече-
ства  в  будущем.  Идеи  из  этой  книги  Бодрийя-
ра,  которая  была  опубликована  в  1998,  близки 
изложенным  мною  в  тексте  «Передний  край», 
который, в свою очередь, опубликован в альбо-
ме «Искусство Украины 20 века» в 1997 году.

Говоря  о  мощном  воздействии  созерцания 
и  переживания  встречи  тысячелетий,  нужно 
сказать, что нам, тем, кто родился и достаточно 
долго прожил в СССР, довелось видеть и другие 
удивительные  события,  обнажающие  тайные 
и  обычно  сокрытые  механизмы  истории.  Мы 
наблюдали и переживали постепенный  распад 
и угасание империи, крах, безвременье, станов-
ление нового государства.

Фредерик  Джеймисон  говорит  о  том,  что 
в подобные периоды истории, когда темпораль-
ная  напряжённость  возрастает  многократно  и, 
в конце концов, не выдержав напряжения, раз-
решается  (происходит  пассионарный  взрыв), 
переживание  реальности  обретает  особенную, 
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непереносимую яркость, насыщенность и эмо-
циональную  окрашенность.  Можно  утверж-
дать,  что  именно  распад  СССР  в  соединении 
с  множеством  других  специфических  условий 
в  украинском  культурном  пространстве  сфор-
мировало  тот  особенный  гедонистически-
метафизически-декадансный  тип  мировос-
приятия нашего поколения, который сложился 
и так ярко проявился в эпоху перемен.

Иногда  случаются  такие  периоды  в  исто-
рии человеческой цивилизации, когда в какой-
то стране или даже целом регионе жизнь течёт 
размеренно,  стабильно  и  предсказуемо.  Тогда 
и для культуры наступают благостные време-
на,  неуловимо  меняется  искусство,  становясь 
более земным, предсказуемым и успокоенным. 
Из него уходит страсть, порыв, воля к Безмер-
ному.  Метафизика,  как  правило,  оказывается 

вытесненной  на  периферию  и  приобретает 
черты  некоторой  умозрительной  самодоволь-
ной  отстранённости.  В  её  дискурсе  теряется 
острота  и  экзистенциальная  напряжённость, 
страсть  предельного  вопрошания.  Конечно, 
и  тогда  появляются  гении,  которые  зажига-
ют свет своей души для немногих избранных, 
пробуждая  их  к  мечтам  о  высшем,  дразня 
сытых  и  самодовольных  обывателей  и  вызы-
вая  их  осуждение  и  непонимание.  В  такие 
времена  они,  в  основном,  оказываются  оди-
ночками,  исключением  из  правил.  Но  когда 
выпадает  непродолжительное  время  значи-
тельных  перемен,  то  тогда  это  наше  время  — 
время целого поколения романтиков, бунтарей 
и мечтателей.

Речь,  слава  Богу,  не  идет  о  переживании 
какой-нибудь  большой,  продолжительной  вой-

Павел Маков. Из проекта Сады. Супрунивка. 2006–2009
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ны или чумы — такие испытания для тех, кто 
их пережил, слишком тяжелы. Они чаще просто 
ломают или оставляют заметный привкус горе-
чи  и  разочарования.  Бессмысленная  смерть 
и  уничтожение  всего  вокруг,  наверное,  всё  же 
должны быть где-то в стороне от искусства.

Но иногда, крайне редко происходят какие-
то  более  экзистенциально  глубокие  и  судьбо-
носные изменения в обществе, которые имеют 
важнейшее значение для дальнейшего развития 
человечества.  Тогда  в  среде  творческих  людей 
появляется целое поколение мечтателей. Имен-
но таким периодом в истории и стало наше вре-
мя  —  время  крушения  СССР  и  постепенного 
перехода в эру неопределённости.

Экзистенциальная  неопределённость,  неу-
стойчивость,  пограничность  географического 
положения на перекрёстке Европы и Азии, Вос-
тока и Запада давно вписана в самом генотипе 
нашей  нации.  Именно  этим  обусловлено  то, 
что  на  всём  протяжении  известной  нам  исто-
рии  украинской  культуры  всплывает,  с  одной 
стороны,  некоторая  мистическая  созерцатель-

ность,  отстранённость,  и с другой,  индивидуа-
лизм,  воля  к  свободе,  страсть  к  наслаждению, 
гедонизм.

Историческая предрасположенность значи-
тельно  усилилась  беспрецедентным  пережи-
ванием  крушения  СССР.  Нам  всем  пришлось 
стать  невольными  участниками  постепенного, 
унизительного увядания и драматического раз-
рушения могущественной империи Советского 
Союза, призрачного, симультанного исчезнове-
ния великой, грандиозной и возможно, послед-
ней утопии цивилизации.

Окончательно  улетучилась  вдохновляю-
щая  и  окрыляющая  мечта,  питавшая  мно-
гие  поколения  лучших  умов  человечества 
—  о  справедливом  и  гуманном  социальном 
устройстве,  о  свободе,  равенстве  и  братстве. 
Самым  ужасным  оказалось  то,  что  эта  сол-
нечная вера в добро мистическим и ужасным 
образом превратилась, перевернулась, как обо-
ротень, в тоталитаризм и контроль, репрессии 
и  подчинение.  За  некоторое,  впрочем,  доста-
точно  условное  равноправие  и  издевательски 
малую  социальную  защищённость  пришлось 
заплатить  страшную  цену  —  потерю  свободы 
воли. И после долгих и мучительных мытарств 
мы фантастическим образом обрели эту нагую 
и нищую свободу вновь.

В случае с современным украинским искус-
ством  мы  имеем  дело  с  необычным  феноме-
ном,  который  практически  не  встречается 
более нигде в мире, пока ещё до конца не про-
явленном,  не  осознанном  ни  его  участника-
ми,  ни  наблюдателями.  Этот  замысловатый 
и хитросплетённый узел взаимовлияний, при-
чин и следствий только ещё ждёт своего разре-
шения, а пока остаётся совершенно не описан-
ным, не проанализированным и ждущим своей 
интерпретации.  Важность  анализа  именно 
этого  периода  состоит  в  том,  что  именно  это 
время  становления  и  развития  современного 
украинского искусства парадоксальным обра-
зом подарило миру целую плеяду выдающихся 
художников.

Виктор Сидоренко. Из цикла «Амнезия». 2001
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Это  стало  результатом,  итогом  странной, 
непредсказуемой  и  прихотливой  судьбы,  слу-
чайной игры больших сил истории.

Таинственный рок соединил в этот феномен 
множество  разнообразных,  подчас  противо-
речивых  факторов  —  но  главной  первопричи-
ной  всего  произошедшего,  конечно,  послужил 
распад  Советского  Союза.  Ещё  точнее  будет 
сказать,  что  первопричина  одновременно  как 
в  самом  существовании  невозможного,  неви-
данного, фантасмогорического СССР, так и в его 
не менее потрясающем и мистическом крахе.

В  тени  помпезного  имперского  величия, 
могущественности,  вдохновляющей  утопич-
ности  и  одновременно  сюрреалистической 
абсурдности  и  иллюзорности  этого  огромного 
Титанника  жило  наше  поколение,  а  когда  он 
пошёл  ко  дну,  то  все  мы  оказались,  как  щеп-
ки, брошены и терзаемы в огромных воронках 
и водоворотах эпохи. Всех нас кружило и носи-
ло по волнам, на самом деле не успокоившегося 
до сих пор океана истории и времени.

 Речь идёт об одном более или менее цель-
ном  явлении  —  поколении  людей  разорван-
ных  историей  напополам,  о  тех,  кто  как  цир-
куль вышагнул одной половинкой своей жизни 
и  судьбы  из  тоталитаризма  СССР  в  другую, 
новую  реальность  —  в  бесконечную,  чрезмер-
ную,  чарующую  свободу.  Правда,  уже  через 
короткое время нам пришлось заплатить за это 
время  свободы  —  мы  все  быстро  оказались 
в злой, холодной и неуютной эре неопределён-
ности.  Если  же  посмотреть  на  это  с  несколько 
другой точки зрения — то возможно, мы имели 
бесценную  возможность  видеть,  переживать 
и сравнивать очень разные эпохи, как бы про-
жить несколько жизней. 

То,  что  происходило  в  тот  небольшой 
по времени, но опьяняющий свободой и надеж-
дой  переходной  период,  действительно  уни-
кально и удивительно.

Это  одновременно  сочетание  доступности 
любой,  самой  свежей  информации  о  процес-
сах,  происходящих  в  мировом  современном 

искусстве, философии, литературе, кино, музы-
ке  и  практически  полное  отсутствие  доступа 
к  глобальному  международному  арт-рынку. 
Может быть, при этом мы счастливо избежали 
его нечеловеческого давления и насилия.

Унизительная  провинциальность,  марги-
нальная  заброшенность  украинского  искус-
ства  подарили  как  некую  гиперкомпенсацию 
некоторым  наиболее  сильным  индивидуумам 
эффект  глубокого  самопогружения,  самоана-
лиза,  поиска  «самоидентификации»,  сформи-
ровало понимание и признание преимущества 
качества искусства перед сиюминутной и часто 
спекулятивной  слежкой  за  трендами  и  торо-
пливым  встраиванием  в  модные  тенденции. 
Мы, возможно, оказались не только и не просто 
в отдалении, но на некоей идеальной дистанции 
от мировых процессов и арт-рынка.

Информация,  суггестии,  влияния,  мани-
пуляции,  потребности  и  запросы  западного 
арт-рынка доходили к нам через некий, удиви-
тельным  образом  оказавшийся  оптимальным 
фильтр,  отсеивающий  всё  временное,  случай-

Олег Тистол. Из цикла «ЮБК». 2007
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ное,  лишнее  и  вредное.  Получилось  так,  что 
никто  не  предлагал  украинским  художникам, 
прямо здесь и сейчас, вступить в битву за мил-
лионные гонорары, мировую славу.

Наиболее  дальновидным  и  интуитивным 
было очевидно, что по целому ряду объектив-
ных  причин,  успех  если  и  может  прийти,  то 
не  быстро  и  точно  не  на  спекулятивных  тех-
нологиях  подстройки  под  изменчивый  мейн-
стрим.  Самым  мудрым  было  ясно,  что  сама 
судьба  нам  предлагает  только  один  путь  — 
не  суетясь,  создавать  качественное,  высоко-
профессиональное и вневременное искусство, 
без особенных оглядок на сиюминутную конъ-
юнктуру, так, чтобы это выдающееся качество 
искусства само по себе, постепенно, со време-

нем привело бы к признанию.
Можно  сказать,  что  на  самом  деле  никто 

просто не предлагал купить душу, а яростные, 
постыдные,  суетливые  и  по  большому  счё-
ту  безрезультатные  попытки  предложить  её 
самим  некоторых  наших  единичных  и  одиоз-
ных персонажей показали другим, что это без-
результатно и бесперспективно.

Когда нет возможности получить столь чае-
мые  материальные  блага  и  вожделенные  пре-
имущества  прижизненной  славы,  этого  мощ-
нейшего  и  часто  разрушительного  для  гения 
искушения,  то  для  амбициозных  личностей 
остаётся только один путь — стремиться к под-
линному,  вневременному,  к  Абсолюту,  к  Без-
мерному.  Я,  конечно,  совершенно  сознательно 
несколько упрощаю, но только для того, чтобы 
высветить важные аспекты уже произошедших 
процессов.

Переходя к детальному рассмотрению отли-
чия и особенностей украинского современного 
искусства от постсоветского вообще и россий-
ского в частности, в первую очередь бросается 
в  глаза  полное  отсутствие  соц-арта  и  наличие 
в Киеве большой группы художников, работаю-
щих в абстрактной живописи.

Украинская  абстракция,  само  появле-
ние  и  длительное  существование  группы 
«Живописный  заповедник»  —  чёткое  отличие 
от современного российского искусства и оче-
видное подтверждение влечения к метафизиче-
скому и трансцендентному, свойственного укра-
инскому менталитету. В этой связи интересным 
фактом  является  то,  что  например,  Василий 
Цаголов начал своё творчество когда-то с круп-
ноформатных  абстрактных  вещей,  таких  как 
«Большое  сатори»,  «Левиафан»,  «Меры  предо-
сторожности»  и  только  впоследствии  перешёл 
к  фигуративному  искусству.  Думаю,  что  опре-
делённый интерес для анализа даёт и то, что я, 
напротив,  начав  с  постмодернисткого  фигура-
тива ещё на Парижской коммуне, впоследствии 
ушёл  от  мейнстрима  к  индивидуальным  поис-
кам  в  contemporary  абстракции.  Связанно  это 

Олег Тистол. «Їх». 1988
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было  как  раз  с  моим  целенаправленным  инте-
ресом к метафизическому.

Рассматривая  этот  вопрос,  нельзя  также 
не  обратить  внимание,  что  никто  из  молодых 
украинских  художников  сегодня  уже  не  зани-
мается абстрактным искусством. Как нам пред-
ставляется,  это  произошло  потому,  что  в  тот 
момент,  когда  они  формировались,  основным 
и  бесспорным  мировым  трендом  был  фигура-
тивный постмодернизм.

Молодые  художники  нового  поколения 
уже  являются  слишком  неотъемлемой  частью 
глобализованного  мира,  который  незаметно, 
но успешно лишает индивидуальности. Совре-
менное  поколение,  увы,  в  основном  озабочено 
лишь  тем,  чтобы  любым  способом  быть  мод-
ными,  актуальными,  получать  гранты  и  сти-
пендии,  и  именно  поэтому  многие  их  пред-
ставители  не  имеют  свободы  духа  и  мощной 
трансцендентной  мотивации  творчества  при-
сущей поколению 1990-х.

В  основном  вторичное,  вялое,  скучное 
и  несамостоятельное  искусство  молодых 
художников,  их  слишком  прямое  и  некритич-
ное следование мировым трендам, не слишком 
качественное повторение стиля живописи луч-
ших  отечественных  художников  90-х  как  раз 
ярко  подтверждает  теорию  об  определённой 
уникальности  и  избранности  временем  имен-
но нашего поколения.

С  другой  стороны,  говоря  о  прецеден-
те  существования  абстрактного  искусства 
в  Украине,  необходимо  признать,  что  в  основ-
ном, у подавляющего большинства украинских 
авторов-абстракционистов это искусство упор-
но базируется на устаревших концепциях аме-
риканского  абстракционизма  пятидесятилет-
ней давности. Само название основной группы 
украинских  абстракционистов  декларативно 
маргинально  —  «Живописный  заповедник». 
Если  быть  критичным,  то  можно  усмотреть 
в этом факте неосознанное деструктивное вле-
чение к провинциальности и самозамкнутости. 
Можно вспомнить как крайний индивидуализм 

украинской  вольницы,  извечное  стремление 
украинца к воле и доле, так и низовое проявле-
ние этой предрасположенности — пресловутое 
украинское хуторянство. Но с другой стороны, 
можно увидеть в этом возвышенный и утопич-
ный  традиционализм,  когда  художник  роман-
тично  отвергает  не  устраивающие  его  реалии 
быстро меняющегося современного мира

Ещё одним, также очень интересным и пока 
совершенно  не  исследованным  феноменом 
украинского  современного  искусства  является 
то, что в отличии от России и других постсовет-
ских республик, в Украине практически совсем 
не прижился соц-арт, расцветший буйным цве-
том сразу после развала СССР. В этом мы также 
склонны  видеть  преимущественный  интерес 
современных  украинских  художников  к  мета-
физике,  общечеловеческим  и  вневременным 
проблемам в искусстве.

Виктор Сидоренко. Из цикла «Амнезия». 2001
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Не смотря на популярность и коммерческий 
успех соц-арта на Западе, болезненный и мазо-
хистский интерес к нему на постсоветском про-
странстве — в Украине его почти не было. Это 
при том, что выходец из Украины — Илья Каба-
ков,  получивший  самоё  широкое  международ-
ное  признание  как  постсоветский  художник, 
в  своём  концептуальном  искусстве  до  сих  пор 
активно  эксплуатирует  этот  дискурс.  Приме-
ром также могут служить московские художни-

ки Виноградов и Дубоссарский, которые вполне 
успешно  реактуализируют  именно  постсовет-
ские,  ностальгически  юродивые  образы.  Кош-
ляков  производит  даже  «дважды  постимпер-
ское» — «постсоветское» и «посткиферовское» 
искусство,  предоставляя  «западу»  некий  сур-
рогат,  при  чём  в  строгом  соответствии  с  офи-
циальным  представлением  «просвещённого» 
англо-саксонского  мира  о  дикости  и  неполно-
ценности СССР и России.

Олег Тистол. Из цикла «Казбек». 2001
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Сегодня  определёнными  кругами  в  США 
активно  продвигается  идея  о  том,  что  вообще 
всё славянское — варварское. Как оказывается, 
при этом, некоторые славяне, признавая такое 
представление  и  потакая  ему,  могут  получить 
определённую,  правда  несколько  ущербную 
и  однобокую  известность.  Собственно,  Каба-
ков,  Виноградов  и  Дубоссарский  и  другие,  кто 
выполняет  некий  «заказ»  Запада  по  строго 
определённому негативному и деструктивному 

мифологизированию  СССР,  идут  по  уже  про-
торенному пути получивших высокие гонорары 
китайских  художников-диссидентов.  Те  также 
всячески  десакрализируют  и  осмеивают  лич-
ность диктатора Мао Цзедуна, историю и идео-
логию коммунистического Китая.

Вызывает отвращение тот факт, что в совре-
менном  искусстве  могущественные  тайные 
механизмы, глобальные геополитические инте-
ресы,  цивилизационное  противостояние,  кон-

Арсен Савадов. «Венера». 2005
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куренция  государств,  институции,  структуры 
определяют  успех  и  продвижение  художников 
по  карьерной  лестнице  и  стоимость  их  про-
изведений,  по  крайней  мере,  в  краткосрочной 
перспективе. 

Общеизвестным  является  то,  что  колос-
сальный  международный  финансовый  успех 
американского  экспрессивного  абстракцио-
низма  в  значительной  степени  был  обуслов-
лен  целенаправленной  кампанией  поддержки 
и разработан как военно-информационная опе-
рация ЦРУ против СССР и для усиления имид-
жа США во всём мире. 

Ведущие современные художники Украины 
в благословленное время 90-х, слава Богу, пре-
доставленные  сами  себе,  временно  оказались 
никому не нужными, не испытывали никакого 
идеологического  давления  и  как-то  непости-
жимо, сразу, естественно и природно перешли 
к  рефлексии  на  глобальные,  общие  для  всего 
мирового искусства темы.

Если  украинские  авторы  иронизируют,  то 
в  основном  над  фобиями,  страхами  и  мифами 
«так называемой реальности, о которой нужно 
беспокоиться в самую последнюю очередь, ибо 
она и так не приминёт присутствовать с прису-
щей  ей  назойливостью»,  как  говорил  великий 
Герман  Гессе,  которая  окружает  нас  сегодня. 
Именно так в некоторых своих проектах посту-
пают  Василий  Цаголов,  Арсен  Савадов,  Олег 
Тистол, Саша Ройтбурд и другие.

При  этом,  даже  соприкасаясь  с  экзотикой 
нашей  фантасмагорической  действительности, 
через  особенную,  трансцендентную  иронию 
в итоге они выходят на глубокие, философские 
и  общечеловеческие  проблемы  бытия,  созна-
ния,  понимания  неразрывной  связи  иллюзии 
и реальности.

Иногда украинские художники с ностальги-
ческим теплом вспоминают времена СССР, как 
глубоко  личную,  опоэтизированную  и  мифо-
логизированную  пору  молодости,  оптимизма 

Василий Цаголов. Из цикла «Украинские Х-файлы». «Прополка». 2002
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и  идиллической  полноты  жизни,  как  Виктор 
Сидоренко в его серии «Амнезия». В то же вре-
мя на этом историческом материале автору уда-
ётся достичь  удивительного  уровня буквально 
физического ощущения присутствия трансцен-
дентного,  которое  как  бы  вторгается  в  реаль-
ность локальными цветовыми вспышками.

Ни  у  кого  из  украинских  авторов,  в  основ-
ном, нет и в помине того странного и самораз-
рушительного ерничанья над своей же, совсем 
ещё недавней историей или культурой, которое 
не только не ведёт к покаянию, разрешению или 
снятию проблемы, а только опустошает и лиша-
ет сил и воли к дальнейшему развитию.

То, что действительно объединяет всех дей-
ствительно интересных и глубоких украинских 
художников  поколения  90-х  —  так  это  мощ-
ный, подсознательный, возможно до конца ещё 
не осознанный порыв к метафизике. Например, 
у  Олега  Тистола  в  его  серии  с  изображениями 
гор присутствует непреодолимый вертикально 

восходящий  поток  ввысь  к  трансцендентному, 
традиционалисткое  представлении  о  сакраль-
ной  троичности  мира.  Этот  его  проект,  также 
как и пальмы, можно прочитать как манифест 
украинского  искусства,  тот  важный  месседж, 
который мы несём в мир: о непреходящей важ-
ности гедонизма, метафизики и не побоюсь это-
го слова — духовности. 

Прирождённый  служитель  культа  наслаж-
дения Александр Ройтбурд одновременно изы-
сканно декадансен, чувственен, скажем, в «Гей-
шах», и в то же время метафизичен, например, 
в  «Монашках  в  Антарктиде».  Всё  творчество 
одного  из  лучших  украинских  художников, 
к сожалению, очень рано ушедшего Саши Гни-
лицкого,  по  моему  мнению,  очень  ярко  выра-
жает  именно  романтическое  и  декадансное 
начало,  одновременно  с  присущим  украинско-
му  искусству  особенным  сплавом  гедонизма 
и  немного  грустной,  мандельштамовской  иро-
нии.  У  Гнилицкого,  Ройтбурда,  Тистола,  Цаго-

Николай Маценко. «ВМФ». 2007
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лова, у каждого по-разному, но очень явно выра-
жено наслаждение самим процессом живописи 
—  лёгкой,  виртуозной  и  несколько  отстранен-
ной  у  Гнилицкого,  густой  и  пастозной,  «вкус-
ной»  у  Ройтбурда,  мастерски  разнообразной 
и богатой у Тистола или буддийской и цезурной 
у Цаголова.

Для меня метафизика, как способ миросо-
зерцания также стал программным ещё со вре-
мён «Лунного ковбоя» и «Фонтана Безмолвия». 
Я  тогда  говорил  о  «новом  романтизме»,  а  в 
новых  проектах  в  поисках  техники  и  идео-
логии  современной  абстрактной  живописи, 
таких  как  «Солярный  гедонизм»,  меня  боль-
ше  привлекает  философия  священной,  транс-
цендентной радости бытия, в её космическом, 
солярном измерении.

Также  интересной  и  показательной  в  пла-
не  этого  небольшого  исследования  является 
последняя  серия  картин  Николая  Маценко. 
Условно  назовём  её  пост-ермиловской,  пост-
нарбутовской  новой  геральдикой.  Первое 
впечатление от этих работ, когда ещё не успел 
рассмотреть  детали  —  странная  вязь,  узор, 
немного  также  как  будто  постграффити.  В  то 
же  время  серьёзное  и  даже  жёсткое  указа-
ние  на  что-то  догматичное,  какие-то  почти 
защитные,  полувоенные  цвета.  И  вдруг,  при-
глядываясь,  видишь  там,  рядом  с  грозными 
автоматами,  ножами,  нунчаками  —  веники, 
метёлки.  Общее  первоначальное  впечатление 
— метафизически отстранённое, какие-то без-
личные, одновременно воинственные и возне-
сенные  к  Абсолюту  кружева  арабских  узоров. 

Александр Ройтбурд. «Монашки в Антарктиде». 2003
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Метафизика, декаданс и ирония в современном украинском искусстве АлекСАНдр клиМеНко

А  тут  такая  горькая  самоирония  или  даже 
самопрофанация.

Вообще необходимо отметить, что если осо-
бенная, всегда выводящая на трансцендентное 
ирония  и  появляется  иногда,  впрочем,  не  так 
уж  и  часто,  в  современном  украинском  искус-
стве,  то  как  некая  защитная  реакция,  против-
ление  излишней  метафизичности  и  самораз-
рушающей,  сладко  гибельной  декадансной 
мечтательности.  Кривым  зеркалом  этой  высо-
кой  трагедии,  злым  и  оскорбительно  шутов-
ским  зеркалом  нашего  положения  и  самоощу-
щения на перекрестке миров является низовое 
проявление  кича  у  некоторых  других  авторов, 
которые  не  разделяют  принципов  и  интеллек-
туальных приоритетов актуального искусства.

Непомерное  потребление  нашей  украин-
ской  буржуазией  безвкусного,  низкопробного 
и  сладко  приторного  мещанского  искусства, 
произведенного некоторыми одиозными деяте-
лями от искусства, имеет несколько объектив-
ных причин. С одной стороны, является нисхо-
дящим,  гротескным  проявлением  склонности 
украинского  менталитета  к  гедонизму  и  иро-
нии, а с другой стороны — защитной реакцией 
на оскорбительное положение и развитие поли-
тических  и  экономических  реалий  в  Украине, 
на дикое, немыслимое, некомфортное и опасное 
даже для богатых расслоение общества.

Также мы, деятели современного искусства, 
должны  отдавать  себе  отчёт  в  том,  что  опре-
делённое  мещанство  всегда  приписывалось 
украинским  обывателям  и  даже  интеллиген-
ции. Пожалуй слишком тонкой является грань, 
которая отличает иронию, присущую произве-
дениям профессионального и глубокого искус-
ства, от низового и пошлого кича подельщиков. 
Кроме  этого,  наличие  в  культурном  простран-
стве  Киева  прослойки  финансово  успешных 
деятелей  от  искусства,  производящих  киче-
вые  и  мещанские  подделки  под  искусство  — 
миленькие,  весёлые  и  как  бы  положительные 
картинки  или  скульптурки,  также  частично 
является защитной реакцией общества от чрез-

мерной инфернальной негативности и нарцис-
сической непонятности contemporary art. 

Возвращаясь  же  к  лучшему  и  подлинному, 
хочется  отметить  творчество  Марины  Скуга-
ревой.  Её  дороги  в  неведомое  вызывают  нео-
быкновенно  сильное  воспоминание  о  чём-то 
важном  и  забытом,  они  не  только  метафизич-
ны, немного декадансны, но и как-то по особен-
ному,  пронзительно,  по  булгаковски  грустны. 
Помните:  «Боги,  боги  мои!  Как  грустна  вечер-
няя  земля!..».  Они  как  гимн  украинской  нео-
пределённости,  нашего  вечного  становления, 
пограничного существования где-то на дороге, 
на  перекрёстке  из  Азии  в  Европу,  на  окраине 
миров, империй, нашей затерянности в степях 
Евразии, где-то между православной, католиче-
ской и мусульманской цивилизациями.

Марина Скугарева. «Севастопольский вальс». 1999
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Анотація.  У  статті  сучасного  українського  художника  Олександра  Клименка  подано  автор-
ський погляд на розвиток і становлення модерного мистецтва України, зокрема Києва, за останні 
десять років. Автор розглядає прояв метафізики, декадансу та іронії у контексті сучасних напрямів 
в українському мистецтві.

Ключові слова: сучасне мистецтво України, метафізика, декаданс, іронія.

Аннотация. В статье современного украинского художника Александра Клименко предложен 
авторский взгляд на развитие и становление авангардного искусства Украины, в частности Киева, 
за последние десять лет. Автор рассматривает проявление метафизики, декаданса и иронии в кон-
тексте современных направлений в украинском искусстве.

Ключевые слова: современное искусство Украины, метафизика, декаданс, ирония.

Summary.  In  the  article  of  the  modern  Ukrainian  artist  Alexander  Klymenko  an  authorial  look 
is offered to development and becoming of vanguard art of Ukraine, in particular Kyiv, for the last ten 
years. An author examines  the display of metaphysics, decadence and  irony  in  the context of modern 
directions in the Ukrainian art. 

Keywords: modern art of Ukraine, metaphysician, decadence, irony. 

У  Марины  есть  ещё  и  великолепный  цикл 
женских  обнажёнок,  необыкновенно  украин-
ских  и  даже,  я  бы  сказал,  киевских  по  духу  — 
здесь  и  гедонистический  гимн  непреходящей 
женской  красоте  и  неуловимая  декадансность 
в некоей утомлённости, изнеженности и завуа-
лированности  моделей.  При  этом  общее  ощу-
щение  таково,  что  как  будто  почти  видишь 
украинскую  вышиванку,  хоть  формально  там 
её  нет,  только  локально  вышитые  птицы,  пор-
треты.  Всё  как  будто  пронизано  внутренней 
узорчатой  структурой,  ритмом.  Творчество 
Марины Скугаревой, по моему мнению, в хоро-
шем смысле этого понятия, определённый сим-
вол  украинского  в  искусстве.  Настоящей,  глу-
бинной  украинской  души  а  не  конъюнктурной 
шароварщины. 

Метафизика,  декаданс,  гедонизм  и  ирония 
в той или иной степени и пропорциях присут-

ствуют в творчестве многих украинских худож-
ников  поколения  90-х:  у  Максима  Мамсикова, 
Паши  Макова,  Кости  Реунова,  Сергея  Панича, 
Юры  Соломко,  Димы  Кавсана,  Тиберия  Силь-
ваши,  Саши  Животкова,  Анатолия  Криволапа, 
Петра  Бевзы,  Лёши  Летвиненко,  Саши  Сухо-
лита,  Влады  Ралко,  Ильи  Чичкана,  Кирилла 
Проценко, Валерии Трубиной, Андрея Блудова, 
Петра Лебединца и многих других.

Предложенное  мною  в  этой  небольшом 
тексте  видение  особенностей  и  преимуществ 
современного украинского искусства — только 
начало большого разговора.

Остаётся  надеяться,  что  необходимость 
дальнейшего  серьёзного  и  глубокого  изучения 
и  анализа  уникального  периода  нашей  исто-
рии,  который  сформировал  самых  значимых 
украинских художников, будет становиться всё 
более очевидной.
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Почти  два  столетия  минуло  с  тех  пор,  как 
философы  и  культурологи  пытаются  осмыс-
лить  достижения  и  печальные  последствия 
того  обстоятельства,  что  новоевропейский 
человек  сформировался  в  «индивидуалист-
ской культуре», укорененной в субъективизме, 
доставшемся  нам  в  наследство  от  эллинизма. 
По  странному  стечению  обстоятельств  (абсо-
лютно  в  духе  исследований  пост-юнгианской 
школы философии), проблема культурологиче-
ская синхронизировалась с нынешней пробле-
мой  аграриев  —  неконтролированной  экспан-
сией сорняка с античным названием амброзии: 
иссушая почву на значительную глубину, высе-

ваясь  в  тысячекратном  умножении,  амброзия, 
словно  Немезида,  препятствует  росту  полез-
ных  сельскохозяйственных  культур  и  вызыва-
ет  аллергическую  реакцию  у  горожан.  Насто-
раживающая  симптоматика  затянувшегося 
тотального кризиса, и в первую очередь художе-
ственной  культуры,  не  без  оснований  сравни-
ваемая Х. Зедльмайром с анамнезом душевных 
болезней, побудила нас с особым пристрастием 
рассмотреть  специфику  взаимодействия  инва-
риантного  ядра  духовного  опыта  человечества 
с  формами  модернизации  культуры  и  искус-
ства, с древности санкционированными в виде 
императивов индивидуалистской модели само-

МАриНА протАС

Модернизация бытия искусства 
как апория метафизики культуры 
и свободы «воли к безмерному» 

Разумеется, метафизические и религиозные картины мира 
распались. А  эмпирические науки не  могут служить им заме-
ной… Однако же бремя чаемого духовно-морального обновления 
возлагается не  только на  простые истины здравого смысла 
и  исторических непрерывностей… Мы должны бережно обхо-
диться с субстанцией жизненных форм, показавших себя на деле 
— если они еще не  разрушены динамикой роста, связанной 
с общественной модернизацией.

Юрген ХАБЕРМАС

Перед лицом техники мы еще не  видим существенного 
бытия техники, подобно тому, как перед лицом эстетики мы 
не сохраняем больше существенного бытия искусства.

Мартин ХАЙДЕГГЕР
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идентификации.  (Обострение  этих  отношений 
приводит к рецидиву кризисов, так что упомя-
нутый  австрийский  ученый,  согласный  с  сен-
тенцией  Паскаля  «Кто  вне  середины,  тот  вне 
человечества», полагал, что эпохам свойствен-
но подхватывать психические вирусы и терять 
присутствие  духа,  утрачивая  связь  с  всеобщей 
гармонией  центра).  Словом,  благодаря  греко-
римскому периоду в истории и в современности 
закрепился  феномен  неистребимого  скепсиса, 
и в каждую следующую эпоху очередное «совре-
менное искусство насмехается над Искусством» 
(О.  Роден);  или,  как  выразился  еще  ранее  Блез 
Паскаль,  критическое  мнение  современности 
смеется над мыслью вневременной. Непростые 
отношения  двух  культурологических  паттер-
нов  приняли  конфигурацию  апорий  (с  грече-
ского  —  недоразумение),  в  частности,  апории 
метафизики  культуры  и  модернизированного 
ее  симулякра,  исследованного  Ж.  Бодрийяром 
как имплозивная культура, мощь которой сре-
ди  рейтинговых  художников  часто  выдается 
за  своего  скромного  визави.  Вследствие  это-
го,  дихотомия  усложнилась  амбивалентной 
подменой  смыслов  «двойного  стандарта»,  что 
казалось,  нивелировало  апорию  до  иллюзии 
ее  снятия,  но  на  деле  —  лишь  усугубило  кри-
зис духовного заблуждения нашей эпохи. Тому 
есть  объяснение.  На  протяжении  ХХ  ст.  пози-
тивизм модернизации исказил до критического 
чистоту понятия «метафизика», когда она «про-
гоняемая от парадных дверей, впускалась через 
черный ход», со двора, что автоматически изме-
няло  ее  статус  и  роль.  Об  успешности  такой 
сатурналии, за что мы теперь и расплачиваем-
ся, с нескрываемым сарказмом говорил на изло-
ме 1970–80х годов профессор Бостонского уни-
верситета  Маркс  Вартофский:  «Метафизика 
одного может быть наукой (или бессмыслицей) 
для  другого,  но  только  в  том  случае,  если  она 
является своего рода духовной и философской 
распутницей,  способной  удовлетворить  самых 
разных  философских  «любострастников». 
…С одной стороны, история философии не дает 

доказательств  в  пользу  того,  что  метафизика 
имеет  некоторое  «сущностное»  определение, 
поэтому нельзя утверждать, что в том или ином 
случае происходит искажение истины. С другой 
стороны, все игроки ведут себя вполне разумно 
в рамках правил своих собственных игр. Когда 
каждый из них определяет метафизику, он кро-
ит ее так, как ему нужно» [1].

Так,  в  условиях  утраты  метафизикой  эври-
стической  роли,  возникает  ситуация,  когда 
сверхчувственное  самопознание  культурой 
и  искусством  истины  собственных  эволюци-
онных  траекторий  подменивается  догматами 
некритически  воспринятых  рациональных 
идей, при этом творческая личность случается, 
не  понимает,  что  свобода  ее  действий  являет-
ся  в  реальности  ловушкой,  иллюзией,  несво-
бодой.  Апория  трансформируется  в  парадокс. 
Своеволие  модернизированной  рациональной 
метафизики в  культурно-художественном  про-
странстве  становится  полностью  идентич-
ным  своеволию  аллергена  амброзии  в  аграр-
ной  и  медицинской  отраслях,  также  нуждаясь 
в  оперативном  вмешательстве  специалистов: 
аналитиков,  критиков,  философов,  культуро-
логов,  словом,  тех  ученых,  для  которых  осо-
знание  собственного  несовершенства  стало 
первым  шагом  на  пути  познания  истины,  а, 
следовательно,  познания  метафизики  как  она 
есть. Тут уместно было бы напомнить, что еще 
Хайдеггер  в  момент  написания  «Бытие  и  вре-
мя»  (1927),  утверждал,  что  «бытие  «имеется» 
лишь  поскольку  «есть»  истина  и  всякий  раз 
по  виду  истины  видоизменяется  понимание 
бытия». Чтобы эволюционировать, культурной 
жизни не достаточно просто использовать коды 
ушедших эпох и традиций, как это наловчился 
делать  постмодернизм;  отношение  к  прошло-
му  как  «старому»,  требующему  омоложения, 
модернизации  —  фактически  отделяет  созна-
ние  современника  от  вечности  и  превращает 
целостность  времени  в  линейную  длитель-
ность,  а  значит,  позволяет  накапливать  ошиб-
ки  и  иллюзии.  Обновляя  старую  культурную 
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традицию,  мало  пользы  интерпретировать  ее 
холодным  разумом,  «отрясая»  пыль  прошлого 
и брезгуя погружаться в ее глубины «бросани-
ем  себя  на  самую  свою  фактичную  возмож-
ность  способности-быть-в-мире»,  ради  воз-
вращения времени целостности. Смысл бытия 
и  опыт  метафизической  культуры  запечатлен 
традицией  во  «внутривременности»  временя-
щего времени, где субъективное (имманентное) 
время и объективное (трансцендентное) время 
укоренены  в  единстве  «внутримирного  суще-
го».  Соответственно  каждый  художник,  твор-
ческая личность обязаны врастать в традицию 
как  в  «исходное  освоение»,  основание  станов-
ления  в  истине,  причем  последнюю  —  «отво-
евывать  у  сущего,  вырвав  ее  у  потаенности». 
Ведь  человек,  как  «вот-бытие»,  и  есть  время 
(М.  Хайдеггер  «Пролегомены  к  истории  поня-
тия  времени»).  Формальная  же  модернизация 
культуры,  ориентируясь  на  культ  субъектив-
ного,  прерывает  логику  «бытия  присутствия» 
художественной жизни, нарушая связь истины 
«во мне» и «вне меня», так что «зов-молчание» 
внутренней  тишины  психологии  творчества 
художника  теряет  «волю-иметь-совесть»  как 
сущностную  возможность  высказывания 
в искусстве, а без этой поддержки «воля к без-
мерному» современных художников стает лишь 
имитацией  «исходного  времени»,  имитацией 
«бытия  присутствия»  в  истине.  Однако  один 
тот  факт,  что  сия  непростая  проблема  апории 
вызвала  в  культурной  жизни  современности 
столь широкий резонанс, что даже под ее эги-
дой «бросаются в мир» художественные проек-
ты и выставки, не может не внушать обоснован-
ных надежд на ее счастливое разрешение. Хотя 
в каждой эпохе апория создавала, казалось бы, 
непреодолимые трудности.

Так  Гегель,  не  гнушаясь  черного  юмора, 
прокомментировал  неоднозначность  модер-
низации  его  времени  достаточно  прозрач-
но:  «Расстегивание  метафизического  пальто 
не  достигло  бы  того  эффекта,  который  произ-
водит  расстегивание  министерского  пальто», 

— ведь общество в первом случае не восприня-
ло бы почти ничего из увиденного, зато совсем 
другое дело во втором примере, где все предель-
но ясно и «орден министра означает нечто весь-
ма  реальное, кошель  с  деньгами» [2].  В  сущно-
сти, мало что изменилось с 1807 г., когда Гегель, 
работая над статьей «Кто мыслит абстрактно?», 
констатировал:  лишь  два  слова  «метафизи-
ка» и «абстракция» вводят общество в конфуз, 
порождая  желание  дать  стрекача.  Допуская 
утонченность  этих  понятий,  публика  не  пере-
носит  того,  что  носителями  подобных  знаний 
являются  люди  не  светские,  не  тщеславные, 
то  есть  люди  не  от  Просвещения,  а  «посред-
ственности»,  каких  Дидро  и  Гегель  определя-
ли  в  положительном  значении  французским 
словом «espèce», то есть сортом особых людей, 
достойных  презрения  неразумной  и  ветреной 
публики,  ибо  «в  обществе  выделяться  непри-
лично»,  все  равно  чем  и  как:  буквальными 
лохмотьями  одежд  или  чрезмерной  роскошью 
золотого  шитья  с  «драгоценными  каменьями 
и  старомодными  кружевами»  —  если  гово-
рить  о  духовном  багаже  истинно  абстрактно-
мыслящего  метафизика.  От  таких  субъектов, 
подчеркивал  Гегель,  общество  не  желает  слы-
шать  разъяснений,  определяя  действия  под-
вижников  мудрости  в  искусстве  ли,  в  филосо-
фии ли, «mauvais ton» — дурным тоном. Поэтому 
редкий  художник/критик/философ  оказыва-
ется  в  роли  «театрального  машиниста»,  кото-
рый хитростями протаскивает в коллективное 
сознание метафизические идеи, чувствуя упре-
ки совести от своей вины всякий раз, как обще-
ство конфузится «сценами узнавания». Вспом-
ним, что и английский писатель Олдос Хаксли, 
обеспокоенный  кризисом  культуры,  духовным 
онемением  и  апатией  ХХ  века  (что  представ-
лялся ему машинистом-олигофреном, управля-
ющим ускорением карусели бытия), в нюансах 
анализировал  проблемы  отречения  современ-
ности  от  вневременной  истины  в  искусстве, 
от «замирания сердца» и тишины глубин духа; 
считая главным виновником творческой редук-
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ции  —  цинизм  техницизма  и  «химически 
чистую порнографию», что как наркотик влияет 
на человека, мощнее, чем «одна только правда», 
перевоплощая  обычную  бумагу  в  прибыльный 
бестселлер  (критикуя  современную  ему  лите-
ратуру,  Хаксли  печалился,  что  «мгновенного 
жемчужного сияния несравненного зада Софии 
оказалось  достаточным  для  изгнания  музы 
трагедии»).  Безусловно,  есть  какая-то  законо-
мерность  в  циркуляции  на  протяжении  двух 
веков  критической  мысли  аналитиков  вокруг 
гегелевской  метафоры-лексемы  «театрального 
машиниста», натурализовавшегося и воспетого 
большевистской  культур-идеологией  в  обра-
зе  летящего  локомотива  лидеров  коммунизма, 
и  перевоплощенного  постструктуралистами 
Ж.  Делезом  и  Ф.  Гваттари  в  «шизоаналитика-
механика»,  который  взрывает  капитали-
стическое  общество  и  исторические  формы 
культуры,  декодируя  психологию  творчества 
«номада  культуры»  доктриной  болезненного 
диагноза  раздвоения  («Капитализм  и  шизоф-
рения», 1972–1980). Между тем именно Дельоз 
и  Гваттари  успешно  развили  и  осовременили 
«Плейбойский»  проект  Лесли  Фидлера,  ком-
фортно  раскрепостив  любые  желания  и  фан-
тазии  художников,  наделяя  счастливчиков, 
словно  именной  наградой,  статусом  искателей 
трансцендентного.  Вопрос,  однако,  оставался 
и остается до сих пор открытым: на чью сторо-
ну  пристает  современное  искусство,  совершая 
свой  хадж  Одиссею.  На  сторону  ли  мифиче-
ских сирен, опасную (для приземленных «греб-
цов») красоту пения которых изучали как сферу 
истинно  свободного  метафизического  творче-
ства  Хоркхаймер  и  Адорно?  Либо  на  сторону 
властного  Одиссея,  который  волюнтаристски 
лишил  команду  (народ)  возможности  воспри-
нимать  истинно  прекрасное,  сам  же  остав-
шись  невосприимчивым  к  трансцендентному, 
но сделав некие свои выводы? Как оригиналь-
но  пояснял  этот  миф  Ф.  Кафка,  своим  хитрым 
поступком Одиссей поставил под угрозу жизнь 
сирен, определив их жертвой, ведь сирены мог-

ли  в  момент  их  встречи  вовсе  молчать,  а  пут-
ники думали, будто те поют. Апория «охотник 
—  жертва»  («меркантильное  —  бескорыстно-
высокое»)  семантически  развернулась  на  180 .̊ 
Впрочем,  сегодня  симулякр  художественной 
«воли к безмерному», как воображаемая боже-
ственная  песнь  молчащих  сирен,  в  сознании 
художника  не  скрывает  обновленного  пере-
форматирования  дельозовской  концепции 
«воли  к  власти»,  взятой  у  Ницше  и  перелицо-
ванной  в  абстрактность  «воли  к  ничто»  пост-
исторического  человека,  инфицированного 
разными  вирусами  социокультурных  теорий, 
но мечтающего о гармонии диалога с природой, 
обществом  и  собой.  Возможно  поэтому,  фрей-
дистский комплекс подталкивает многих ново-
явленных  «сирен-метафизиков»,  укрощенных/
умерщвленных  волей  Одиссея,  величать  боже-
ственным  промискуитет  с  «телом  капитала»; 
где  последний,  подобно  невротичному  Эди-
пу,  бросается  на  юное  искусство  независимой 
Украины,  получая  чувственное  и  монетаризи-
рованное наслаждение. Однако наше искусство 
не видит в том греха, по-взрослому позициони-
руя себя эдакой дельозовской «машиной жела-
ния»,  вздумавшей  от  скуки  «петь  брюхом», 
«ходить  на  голове»,  и  вообще  в  пресыщении 
«сбросить  все  органы».  Но  не  лучше  было  бы 
современному  искусству  как  кафкианскому 
Санче Панса «отвлечь от себя своего беса», что 
бы тот перестал творить зло, переключившись 
на  подвиги?  Вот  тутто  без  высокого  ремесла 
метафизики  культуры  не  обойтись! [3]  Толь-
ко  конфликт  бескорыстной  культуры-espèce 
с  ангажированной  культурой  «тела  без  орга-
нов»,  амброзией  покрывшей  художественное 
пространство страны, не в состоянии пока что 
разрешиться ни на уровне теории, ни на уровне 
практики. Потеря же истины уже грозит искус-
ству коллапсом, искривляя его бытие и время.

Автор «Науки логики» был уверен в том, что 
поиск  истины  на  изолированном  поле  рацио-
нальной логики терпит фиаско, нуждаясь в све-
жести взгляда из сфер Абсолютного Духа (сегод-
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ня же  для желанного  синтеза  тезы и антитезы 
нам потребуется, как минимум, очистить поле 
культурно-художественного  бытия  от  диффуз-
ных  перемешанных  слоев,  четко  распределив 
продукты конформного и чистометафизическо-
го искусства по их сторонам апории). «Креатив-
ность  либидо»  леворадикальных  художников 
возможно  и  снижает  избыточную  рационали-
зацию сознания общества, но не прокладывает 
путей к трансцендентной истине, увязая в кап-
канах импульсов «воли к ничто»  (правда даже 
Гегель  в  зрелом  возрасте  не  удержался  от  сен-
тенции  «народ  не  знает,  чего  он  желает»,  да 
и  само  устранение  третьего  (народа-команды) 
в дуэли Одиссея и сирен не гарантирует победы 
никому из них). Обновление же фундаменталь-
ных  культурных  парадигм  не  принесет  осво-
бождения пока сам Одиссей и его народ мыслят 
себя отдельно от высокой культуры, опасаясь ее 
могущества  и  коллекционируя  таким  образом, 
что статус жертвы амбивалентно преобразует-
ся, и не Одиссей уже обречен, он как раз стано-
вится  тираном-победителем,  равнодушно  взи-
рающим на участь побежденных сирен. К тому 
же,  СМИ  усердно  работают  на  закрепление 
позиций  культуриндустрии,  и  социум  искрен-
не  радуется  кровавым  расправам  с  метафизи-
кой  искусства,  откликаясь  на  аморфно-серые, 
часто приправленные несублимированной эро-
тикой, псевдопроизведения. Например, в авгу-
сте 2008 г. в Запорожье был открыт Памятник 
целующимся  собачкам  (скульптор  В.  Гулич), 
ставший  Меккой  для  влюбленных  и  молодо-
женов.  Подобные  многочисленные  в  Украине 
акции  (среди  которых  «памятники»  огурцу, 
варенику,  сантехнику,  водопроводчику,  «тете 
Соне»,  писающей  собачке,  скрипачу  на  крыше, 
коту  и  пр.)  показательны  совсем  не  веселой 
альтернативой официальной политике в мону-
ментальном  искусстве,  и  не  дизайнерским 
умением работать с пространством ландшафта 
и  пространством  толпы,  карнавально  апелли-
руя к временам Агитпропа. Но подобные жесты 
действительно показательны чертами глубокой 

культурной стагнации, где отсутствие ориенти-
ра,  идеала  и  цели  развития  искусства  замеща-
ется  придуманным  фантазмом,  для  которого 
ни  «воля»,  ни  «безмерное»,  ни  «метафизика» 
не подпадают под категорию реального предме-
та размышлений, как сам фантазм не является 
гегелевским Абсолютным Духом.

Воспринимая нормой художественной жиз-
ни неизбежность возникновения апорий твор-
ческого мировосприятия, художник делает свой 
выбор,  самоидентифицируется,  и  как  уточнял 
О. Роден, вначале формирует себя как личность, 
а затем — как профессионал, однако постоянно 
контролирует  свои  амбиции,  чтобы  ни  в  коем 
случае «не лгать в искусстве», и прислушивать-
ся  к  своей  воле  как  внутренней  красоте,  без 
оглядки  на  моду:  «Прочь  гримасы,  кривляния 
с  целью  привлечь  публику»,  «не  тратьте  вре-
мени  на  светские  и  политические  связи  —  Вы 
потратите  жизнь  впустую»;  «В  современной 
жизни все устремлено к выгоде: люди пытаются 
улучшить  материальные  условия  своего  суще-
ствования…  Но  дух,  мысль,  мечта  —  до  них 
никому  нет  дела!  Искусство  мертво»;  «Стиль 
превосходен  лишь  как  отражение  истины», 
когда о нем забываешь, чтобы сосредоточиться 
на идее, чувстве, красоте самой истины; «Несо-
мненно,  для  обывателя  художники-жонглеры, 
из-под карандаша которых выходят затейливые 
фиоритуры,  которые  устраивают  красочные 
фейерверки, выводят фразы, пестрящие стран-
ными словами, кажутся несравненными умель-
цами»,  но  истинное  искусство  не  нуждается 
в акробатике, оно просто и естетственно [4]. Как 
видим, мо дер низация культурно-художественной 
жиз   ни  всегда  имела  амбивалентный  характер, 
тре бу я  от  самой  личности  умения  различать 
в бесконечности становления свой способ суще-
ствования (что, по Гегелю, и есть время). Зацик-
ливаясь  на  материальном  аспекте  жизни, 
рационально  модернизируя  художественное 
высказывание,  художник  оперирует  исключи-
тельно  пространственной  объективной  сторо-
ной существования, освобождая себя от истин-



140

2009, випуск шостийСУЧАСНе МиСтеЦтВо

ного времени бытия, а значит — от творческой 
интуиции как чистой формы метафизического 
восприятия истины. Когда же художник обрета-
ет себя в духовной координате времени, он про-
никает в царство целостного времени — в абсо-
лютную  реальность  метафизического  опыта. 
В  этом  заключена  высшая  цель  истории  куль-
туры и цивилизаций. Разумеется, на этом пути 
не  избежать  парадоксов.  Неслучайно  М.  Хай-
деггер  определял  особенность  восприятия 
нововременного человека результатом подмены 
«открытого  пространства»  бытия  —  «воцаре-
нием  закрытого  в  себе,  представляющего  Я» 
субъективного  пространства [5],  что  приводит 
к рационализации картины мира, росту значе-
ния технизации, где, однако «именно озабочен-
ное бытие-в-мире, а не какое-либо стремление 
к  изолированному  познанию,  устанавливает 
знаки».  Техническое  совершенствование  мира, 
экранное  искусство  и  разного  рода  визуаль-
ные практики, не в силах изменить того, что «и 
в новом небывалом размахе своей деятельности 
современный  человек  тоже  всего  лишь  отве-
чает  на  неслышный  вызов  бытия». [6,  с.  309] 
По  мнению  Хайдеггера,  современный  человек, 
отрекаясь  от  энтелехии  эллинов  и  «античной 
модулированности  на  естественное»,  обрека-
ет  себя  на  ошибку,  считая,  что  исчерпывающе 
осведомлен  о  предмете,  не  догадываясь,  что, 
и  приблизительно  не  имеет  о  нем  представле-
ния, равно как и об «открытом пространстве», 
охватывающем этот предмет и скрывающем его 
истину.  Тогда  как  «недостаточно  даже  просто 
овладеть техникой, словно она есть нечто в себе 
безразличное,  потустороннее  пользе  и  вреду, 
строительству и разрушению, применимое кем 
угодно  и  для  любых  целей.  Требуется  челове-
чество,  которое  в  самой  своей  основе  сораз-
мерно уникальному существу новоевропейской 
техники  и  ее  метафизической  истине,  то  есть 
которое  дает  существу  техники  целиком  овла-
деть собою, чтобы так непосредственно самому 
направлять и использовать все отдельные про-
цессы и возможности» [6, с. 285].

В  интервью  французскому  журналу  «Экс-
пресс»  (в  октябре  1969  р.)  М.  Хайдеггер  под-
робнее разъяснил эту мысль: «Во время своего 
исторического  развития  народы  задают  себе 
всегда  очень  много  вопросов.  Но  только  один 
вопрос:  «Почему  есть  сущее,  а  не  ничто?»  … 
—  предрешил  судьбу  западного  мира,  и  имен-
но  начиная  с  ответов,  которые  давали  досо-
кратовские философы две с половиной тысячи 
лет назад. Однако сегодня смысл этого вопроса 
никого не тревожит» [7]. Действительно, в том, 
что  современную  культуру  интересует  в  боль-
шей  мере  «ничто»,  чем  «сущее»,  сказываются 
последствия  формирования  западного  миро-
воззрения  на  почве  эллинистического  субъек-
тивизма:  даже  слова  Хайдеггера  были  извра-
щены  и  его  фразу  в  духе  философии  Платона 
— «человек не может ничего изобрести, чего бы 
уже не было само по себе», приводят аргумен-
том  в  оправдание  своей  творческой  лени,  где 
духовное  подменяют  формальным,  якобы  дав-
но преднайденным. Хотя базовым основанием 
культуры  по-прежнему  остается  заложенный 
еще досократиками фундамент метафизическо-
го знания. Именно поэтому Хайдеггер, образно 
выражаясь, констатирует: атомная бомба ХХ ст. 
(в  определенном  сенсе,  и  современное  искус-
ство) взорвалась уже в поэме Парменида. Исто-
рические  аберрации  траекторий  культурного 
развития,  где достижения цивилизации всегда 
сопровождаются  ошибками,  повлекли  размы-
тость картины будущего, и сегодня, еще в боль-
шей мере, чем в 1969 году, трудно предусмотреть, 
чем  в  будущем  станет  мысль  и  каким  станет 
человек, его культура, искусство. Еще большим 
скепсисом на этот счет был преисполнен в кон-
це ХІХ ст. и Ф. Ницше, говоря язвительно, что 
человек  слишком  опасно  экспериментирует 
с истиной, и может не избежать летального кон-
ца  цивилизации,  добавляя  —  «что  же,  пусть!» 
Но,  что-бы  этого,  не  произошло,  философы 
советуют новому человечеству, которое самоу-
веренно опирается на новую технику, не забы-
вать об инвариантной, адаптированной к совре-
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менности, метафизической истине. В искусстве 
— в первую очередь. Только на этих принципах 
человек может стать воплощением всей полно-
ты  целостного  времени.  И  это  невзирая  на  то, 
что  «философия  всегда  несвоевременна»,  так-
же в искусстве и искусствоведении, — но непо-
средственного массового отзыва коллективного 
сознания  на  нее  напрасно  ожидать,  поскольку 
эта философия (а именно на ней основана мета-
физика  культуры)  создана  лишь  для  одиночек 
(М. Хайдеггер «Введение в метафизику» 1935 г.).

Как мы отмечали во вступлении, благодаря 
открытиям субъективизма периода эллинизма, 
переинтерпретировавшему  духовное  наслед-
ство  греческой  классики  в  паттернах  индиви-
дуализма,  сегодня  культура  пытается  разре-
шить  противоречие  апории  метафизического 
и свободной «воли к безмерному» (можно пола-
гать,  что  в  мифические  времена  этой  апории 
не существовало, а сирены и Одиссей представ-
ляли собой нечто целое, что-то наподобие месо-
потамского Шэду и Имдугуд). Но мы не всегда 
отдаем себе отчет в том, что «прекрасная инди-
видуальность» новоевропейской культуры, как 
наследница  римского  Януса,  амбивалентна 
в  своих  проявлениях,  причем  чаще  показыва-
ясь не лучшей своей стороной. Ведь эллинизм, 
заложив широкую шкалу дифференцированно-
го  индивидуализма,  поспешил  создать  вместе 
с утонченной интеллигенцией, художественной 
элитой,  также  и  олигархическую  систему  бан-
ков,  музеев,  библиотек,  которые  стали  наце-
ливать  единоличное  управление  капиталом 
и  ценностями  в  меркантильную  мишень,  уже 
тогда создавая прецедент поглощения жесткой 
властью — ее «мягкой» культурной составляю-
щей.  Кстати,  последняя  без  лишних  уговоров 
старательно содействовала мегаломании Маке-
донского, но нередко демонстрировала родство 
эстетического  индивидуализма  с  космополи-
тизмом  свободного  мышления  (как  говорят, 
истинную  идею,  идею  свободы,  никакая  хула 
не остановит и не отменит).

Формально рассуждая, на почве огосударст-

вленной  культуры  специфика  культурной  уни-
версалии  «воля  к  безмерному»  оставляет  нар-
циссический  след  в  утонченно  субъективном 
искусстве,  начиная приблизительно с V–IV ст. 
до  н.э.  —  точке  отсчета  традиции  модерниза-
ции  европейской  культуры [8].  То  есть  «воля 
к  безмерному»  в  историческом  значении, 
лишь  скользит  по  поверхности  сакрально-
субстанциальных  глубин  самосознающей  себя 
истинно свободной души. Поэтому, как прави-
ло, лишенная внутренне глубокого сакрального 
содержания,  она  объясняется  исключительно 
в  позитивистской  плоскости  рефлектирующей 
личности,  которая  рационально  рассужда-
ет  о  метафизическом,  оставаясь  в  плену  чув-
ственных  желаний  и  завоевательных  страстей 
покорения  внешнего  материального  мира,  что 
детально исследовал Э. Фромм. Нас же беспоко-
ит  традиционно  метафизический  ключ  интер-
претации «воли к безмерному», то есть интер-
претация  с  позиций  сугубо  трансцендентных, 
ведь иначе, не впадая в иллюзии, нашу апорию 
не  разрешить.  Тем  более,  что  автор  «Негатив-
ной  диалектики»  напоминал:  экзистенция 
авторитарна,  парализуя  усилия,  направленные 
на достижение истины, она приобретает форму 
культа  и  шествуя  по  всему  «провинциально-
му  миру»,  пропагандирует  «ограниченность, 
тупость» [9].  Впрочем,  чего  другого  ожидать 
от  Просвещения,  которое  «ничего  не  сохрани-
ло  от  метафизического  содержания  истины», 
превратив  спекуляции  вокруг  метафизики 
в «микрологию» и рефлексию [10].

Однако,  прежде  чем  далее  анализировать 
особенности  естества  современной  апории, 
сначала  сделаем  еще  одну  небольшую  реког-
носцировку  предыстории  вопроса.  Тем  более, 
что  «воля  к  безмерному»  не  является  модной 
прихотью  группы  интеллигибельной  творче-
ской  элиты,  которая  подхватила  ее  как  клей-
кую  психическую  инфекцию  в  клубных  пати, 
продуцируя  ее  как  эрзац  симулякров  импло-
зивной  культуры.  Она  синтезируется  внутрен-
ней  необходимостью  творческого  мышления, 
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что  соотносимо  с  вершиной  Логоса-лектона 
платоников,  субъективно-объективным  выра-
жением  которого  было  и  остается  Воля-Закон. 
Согласно платоникам триединый Логос оказы-
вается в плане земного бытия на двух уровнях: 
субъективном  и  объективном.  Соответствен-
но,  объективную  триаду  Закон-Энергия-Форма 
дополняет ее субъективная компонента триады 
Воля-Жизнь-Разум.  Так,  Закон,  который  ото-
бражает  себя  через  волевые  деяния  человека, 
входит  в  определение  Кантом  понятия  гени-
альности, и он же составляет основу эволюции 
самоосознания себя индивидуальностью в бес-
конечности  разнообразий  формальных  прояв-
лений жизни. Соответственно «волю к безмер-
ному»  можно  рассматривать  как  культурную 
универсалию,  что  нацеливает  современность 
на будущность с непременной генерацией куль-
турных  инноваций  на  основе  аккумуляции 
историко-культурного  багажа  знаний  и  прак-
тик,  центрируемых  на  метафизическом  опыте. 
Как справедливо сегодня отмечает российский 
доктор  философии  Елена  Князева:  «Стратеги-
ческое  видение  будущего  должно  быть  коге-
рентным,  то  есть  сопрягать  в  себе  различные 
цели и планы действий в целостную и понятную 
картину предпочитаемых будущих состояний… 
Мы должны понимать, что мир идет к единству 
через  сохранение  разнообразия  биологических 
видов, типов социальных организаций, культур 
и  языков,  пространств  индивидуального  твор-
чества.  Мы  должны  ясно  отдавать  себе  отчет, 
что осуществлять изменения тяжело, но стагна-
ция  фатальна,  а  кризисы  развития  неизбежны, 
но преодолимы. Что до тех пор, пока мы не изо-
бретем  себе  лучшего  будущего,  мы  не  будем 
иметь  никакого.  …  будущее  находится  в  руках 
тех,  кто  способны  дать  будущим  поколениям 
веские основания жить и надеяться» [11].

Поэтому размышления о современности и ее 
культурных феноменах обречено на апелляции 
к  образу  времени,  имманентному  эпохе,  ведь 
еще Гегель, в предчувствии культурного модер-
низма,  советовал  «постигать  в  мыслях»  свое 

время. Однако самоосознание искусством себя 
во времени, чем так  гордился модерн на изло-
ме  ХІХ–ХХ  ст.,  захлебнулось  в  стихийном 
культе  субъективной  рациональности.  Избы-
точная  рефлексия  индивидуализма  в  культуре 
и  искусстве  между  тем  переживает  ситуацию 
бифуркационного раздвоения, одна часть кото-
рой следует к исчезновению со сцены истории, 
но  другая  —  начала  подспудно  перерождаться 
во что-то иное, где коннотация modernus теряет 
значение.  В  каких  же  случаях  Закон/Воля  дей-
ствительно  дисциплинирует  и  корректирует 
творчество,  направляя  субъективность  автор-
ского  видения  в  плоскость  трансцендентного, 
а когда срывается в пустой знак амбициозного 
высказывания?  Эта  проблема  решается  обще-
ством,  художником  и  критиком,  каждый  раз 
заново,  с  появлением  очередного  арт-проекта, 
нового  художественного  произведения,  куль-
турной акции, жеста.

Неизбежности  перекройки  «одушевления 
вещей»  традиций  прошлого  новопришедшим 
«овеществленным  духом»  (Т.  Адорно),  плоды 
которого вполне созрели к концу ХХ ст. (побуж-
дая нас к некоторым действиям: если не пере-
работать  урожай,  то  хотя  бы  защитить  свои 
головы  от  его  хаотичных  ударов),  способство-
вал также тот факт, что стилистика Возрожде-
ния и классицизма, как не единожды подмечал 
А.  Ф.  Лосев,  отдавала  предпочтение  именно 
эллинистическому  индивидуалистскому  мыш-
лению.  Ведь  эллинистическая  мысль  «гораздо 
мельче, миниатюрнее», а искусство «интимнее, 
теплее,  сердечнее»,  поскольку  индивидуально-
личностная  его  мотивация  сопрягалась 
с  романтической  утонченностью  и  даже  сен-
тиментальностью,  благодаря  регламентации 
авторского  мировидения  императивами  «изо-
лированного самоощущения отдельной лично-
сти». Однако с тех самых античных пор история 
с  неумолимой  откровенностью  демонстрирует 
устойчивость  диспропорционального  разрас-
тания  рациональности  искусства  в  сторону 
дистанцированности  от  всеобщих  императи-
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вов и увеличения индивидуалистского эгоцен-
тризма,  ведущих  культуру  к  разнузданному 
субъективизму.  Так  что,  «когда  богател  субъ-
ект,  беднела  обкрадываемая  им  объективная 
действительность» [12].  Иными  словами,  еще 
античность  переориентировала  культурное 
сознание  с  всеобще-объективного  —  в  пло-
скость  единично-частного,  открыв  кредит 
долгосрочному  проекту  осознанно  реверсного 
возвращения  к  целостности  всеобщего  через 
вызревание личностной культуры и внутренней 
шкалы объективно-ценностных приоритетов.

Проблема  обнаружила  себя  в  том,  что  вар-
варство и первобытная дикость в человеке, как 
состояние  по  временному  параметру  истори-
ческой  траектории  значительно  превышаю-
щее  наше  культурно-цивилизованное  суще-
ствование,  периодически  возвращается  в  виде 
«мерзости  запустения»  (Р.  Генон),  разворачи-
ваясь  мглой  хаоса,  кризиса  и  смуты.  Поэтому 
вполне  понятны  мотивы  современной  научно-
критической  мысли,  желающей  исследовать 
механизм действия коллективной памяти, вос-
производящей,  интегрирующей  в  непрерыв-
ности  опыта  поколений  духовные  традиции 
прошлого:  детрадиционализация  социокуль-
турной  жизни  современности  грозит  потерей 
многоуровневой  самоидентификации  лично-
сти, что особенно волнующе в условиях глоба-
лизации постнациональных государств. Правда 
современного фланера Постпросвещения ныне 
больше  занимает  контроль  и  конструирова-
ние  собственного  тела,  ради  чего  он  отвоевал 
нарциссическо-рефлексивную  зону  опыта  сво-
ей повседневной жизни, беспокоясь в большей 
мере светским стилем жизни, а не сохранением 
«формульных  понятий  истины»  традиции  как 
памяти (Э. Гидденс) [13].

Озадаченная  тенденцией  прерывания 
духовного  опыта  критика  —  а  за  нею  и  искус-
ство  —  продолжает  врастать  в  политологию 
(уж коли развитие истории стало необходимым 
взять  под  контроль  современников,  не  то  что-
бы  не  доверяющих  самой  истории,  сколь  опа-

сающихся тех, кто желает единолично «делать 
историю» либо отказаться от нее и традиции). 
Одним словом, социоаналитики и культуроло-
ги «зависли» над  (в очередной раз обнаружен-
ной) непреодолимой пропастью между отдель-
ной личностью, «демократическим» обществом 
и  правлением  правительства  (где  электорат 
не имеет возможности влиять на избранников, 
а последние не обладают необходимым умени-
ем и подготовкой ликвидировать разлом между 
государственной властью и обществом) [14].

Ужас  пронял  культурологов  и  искусство-
ведов,  когда  они  скорее  почувствовали,  чем 
осознали  опасность  положения  культуры 
и  искусства,  испытывая  в  реальной  действи-
тельности  проблемы  команды  Одиссея,  проа-
нализированные  еще  в  «Диалектике  Просве-
щения» М. Хоркхаймером и Т. Адорно. Правда, 
не  всем  в  лагере  искусства  и  культуры  удает-
ся  сохранить  трезвомыслие  самообладания. 
Даже  когда  понимаешь:  выправить  погреш-
ность  субъективной  рационализации  творче-
ского  мышления,  наросшей  как  снежный  ком 
в  процессе  многовекового  культурного  пути, 
не реально в мгновение ока, за единичные дис-
кретные  попытки,  но  возможно  —  в  системно 
разворачиваемой  перспективе.  Уже  хорошо, 
что  такие  попытки  укрощения  «экзистенции» 
и  меркантильности  конформного  творчества 
сегодня  предпринимаются,  причем  с  увели-
чивающейся  частотностью,  что  обнадеживает 
обосновано-прогнозируемым  положительным 
результатом.

Небольшая  часть  культурной  интеллиген-
ции  Украины,  ощущая  назрелость  возвраще-
ния  идей  платонизма  и  стоицизма,  солидарна 
с  позицией  американского  социоаналитика 
Уолтера  Липмана  (1889–1974),  который  очень 
точно  критикует  культурную  ограничен-
ность бесконтрольной демократии, норовящей 
сползти к тоталитарной узурпации самой себя, 
и  призывает  общественное  мнение  очищаться 
в водах культурной традиции «благой жизни», 
поставив  под  контроль  цивилизованной  нату-
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ры человека его стихийную природу. Ведь куль-
турное  наследие  не  передается  генетически, 
но  всякий  раз  добывается  и  осознается  путем 
тяжких поисков, особенно тогда, когда чистота 
традиций  утрачена  и  подлежит  кропотливой 
реставрации:  «Приобретенным  является  куль-
турное  наследие,  заключающее  в  себе  целост-
ную структуру и содержание благой жизни. Его 
можно  отвергнуть.  Его  можно  плохо  усвоить. 
Его можно вовсе не усвоить (можно и выгодно 
продать. — М. П.)… его можно вовсе утратить; 
ведь такое случается в смутные времена до тех 
пор, пока где-нибудь и как-нибудь люди не оты-
щут  его  снова  и,  опять  открывая  этот  мир, 
не воссоздадут его заново. Так что все достиг-
нутое будет вновь утрачено, если не состоится 
передача искусства благой жизни» [15]. Тревож-
ные  сигналы  утраты  европейской  культурою 
своей  инвариантной  вневременной  сущности 
в последнее время обрели практически агони-
зирующую  резкость,  докатившись  в  Украину 
с  всесокрушающим  эффектом  цунами,  про-
являющим  завораживающе-гибельную  мощь 
именно  в  прибрежно-маргинальных  зонах. 
Соответственно  дискурс  искусства  класси-
ческих,  авангардно-модернизованных  тра-
диций  и  актуальных  форм  последней  версии 
contemporary  art  перешел  в  гео-культурно-
маргинальной  Украине  на  высокие  тона 
радикальной  нетерпимости  по  отношению 
друг  к  другу,  изнутри  подогреваемой  извеч-
ным  стремлением  человека  защитить  свои 
конформно-стратегические  локационные  пре-
имущества  на  территории  меценатствующей 
финансовой  верхушки.  Конфликты  конкури-
рующих миров культуры требуют от невольных 
участников/жертв  виртуального  гигантского 
блэндера  немедленного  осмысления  причин, 
с нахождением путей решения чудовищной про-
блемы распада индивидуализированной совре-
менности,  упорно  не  желающей  воскрешать 
к  несчастию-таки  смертного  автора,  признав 
легитимность  его  трансцендентно-инсайтных 
творческих  утверждений.  Между  тем,  попыт-

ки  оппонентов  осмыслить  и  воплотить  худо-
жественными  ресурсами  конфликтные  темы 
указанных  боевых  действий,  остаются  всегда 
в  плену  статусновидовой  дифференцирован-
ности.  (Правда,  имеют  место  и  гибриды  вуль-
гарных интенций конформного традиционного 
по способу художественного выражения искус-
ства  с  китчевым  гедонизмом  концептуально-
актуальных  форм,  паразитирующих  на  изну-
рительных государственно-политических 
и социоэкономических коллапсах: инфантиль-
ная  критика  курса  Дж.  Буша  в  виде  портрета 
из  плавающих  в  болоте  обезьянок  на  почве 
Украины  получила  куда  более  роскошное  про-
явление,  затрагивая  не  только  амбиции  Леди 
Ю,  но  и  отношения  премьера  с  президентом 
в духе личных конфликтов божественной пары 
Джинджер и Фреда).

Тем не менее. Актуальное искусство особен-
но активно артикулирует проблему утраты иден-
тификации, но манифестирует ее тем же антиго-
лосом снятой идентификации, не пытаясь найти 
новой  «сизигическо-тоталогической»  модели 
мышления,  или  хотя  бы  толерантно  (выражая 
соболезнование, а не проклятия) прислушивать-
ся к голосу соседа, страдающего по той же при-
чине.  (Речь  не  идет  об  обязательном  слиянии 
«институциональных осей», что было бы абсур-
дно,  как  «среднестатистическая  температура 
пациентов по больнице», но об их когерентном 
мировоззренческо-сущностном  взаимоизмене-
нии сообразно «вызовам времени»). 

Вообще,  многие  приверженцы  актуально-
концептуального  и  традиционно/модернизи-
рованного  искусства  стилистически  перели-
цовывают  то,  что  «происходило  и  происходит 
без  них»,  демонстрируя  стерильное  искусство 
из  ярких  цитат,  пестрых  текстов,  сияющих 
холодным  неоновым  светом  остраненности 
интерпретации темы, минуя сердце и душу авто-
ра, и соответственно широкого зрителя (поэтому 
часто публичное искусство раздражает захлопо-
танных горожан — тот самый оставшийся не у 
«демократических»  дел  электорат).  Безуслов-
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но,  contemporary  art,  как  в  свое  время  дада, 
перестраивают  сознание  обывателя  в  шоковой 
манере, приучая к более изощренным способам 
восприятия  искусства,  но  не  решают  никаких 
метафизических  проблем.  Сочетание  разных 
тактильных  впечатлений  с  осмыслением  худо-
жественного произведения как подлинного, соз-
данного с использованием высоких технологий, 
приближает нас к искусству будущего, но будет 
ли грядущее искусство почитать ценность чело-
веческой  личности,  высокие  идеалы  —  зависит 
уже  теперь  от  нас.  Сегодня  смысл  культурного 
дискурса  XX  ст.,  где  каждый  следующий  стиль 
и  форма  художественного  сознания  дистанци-
ровались  от  предшественников,  важен  для  нас 
с  позиций  его  интериоризации  с  доминантою 
имманентно-метафизического  измерения.  Про-
тивоборство «modernitas — antiquitas» утратило 
остроту, и часть художественной элиты осозна-
ла  присутствие  в  настоящем  прошлого  и  буду-
щего, а также тот факт, что культ нового транс-
формируется чаще в «субъективно заполняемое 
прошлое» с измененным осознанием грядущего 
времени.  XXI  век  переакцентирует  проблему 
времени  в  многомерность  потока  субъективно 
воспринимаемых  состояний  (мультиверсной 
самости),  взрывающих  унылую  повседневность 
преображением мгновения в вечность. Возмож-
но, поэтому многие зрители уже теперь не отно-
сятся  к  актуальным  проектам  как  серьезному 
искусству, четко разделяя духовно-полноценное, 
произрастающее  из  метафизического  корня, 
искусство  как  форму  сознания,  от  дизайнер-
ской  работы  с  пространством,  что  комфортно 
и  эстетически  привлекательно  структурирует 
среду  обитания  человека,  развлекая,  создает 
поверхностно-рациональный  образ  некой  идеи. 
Но все это не восполняет потребностей челове-
ка  в  трансцендентных  творческих  медитациях, 
импульсом  к  чему  служат  инсайтные  работы 
художников-традиционалистов.  (Хотя,  может 
статься,  в  будущем  актуальное  искусство  еще 
синтезирует свой высокий язык, и сможет заго-
ворить метафизически).

Ирония  конфликта  между  стилистико-
парадигмальными  формами  современного 
искусства в том, что часто в разных ролях этой 
пьесы  с  симультанной  декорацией  выступает 
один и тот же художник, как правило, безнадеж-
но  запутавшийся  в  лабиринтах  критических 
теорий  и  руководствующийся  исключительно 
монетаризированным  критерием  ценности. 
Когда он попадает в лагерь актуального искус-
ства,  он  искренне  отстаивает  субкультурную 
правду  публичного  высказывания.  Когда  этот 
же художник берется за кисть или резец — все 
изменяется,  он  доказывает  правду  традицион-
ного  либо  авангардизированного  искусства 
(правда,  тут  еще  нужно  разобраться  —  удает-
ся ли ему прорываться в трансцендентное или 
только имитировать сей прорыв). В общем ока-
зывается, завоеванная с великими трудностями 
во второй половине XIX ст. плюральность поли-
стилистических  высказываний,  ставшая  ныне 
своего  рода  наказанием  из-за  непонимания 
эволюционных  тонкостей  каскадов  культур-
ных  бифуркаций,  не  освобождается  от  ответ-
ственности  «овеществления  духа»,  особенно 
когда  «мы  страдаем  от  своих  собственных 
образов».  Слишком  много  проблем  порождает 
дистанцированно-историцистское  сознание, 
с одной стороны, делая доступными историче-
ские традиции для современников, но с другой, 
в тоже время, способствуя «беспокойному пере-
ряживанию в идентичности, берущиеся напро-
кат, когда современность бежит от самой себя» 
(Ю. Хабермас). В результате получаем потакание 
«воле  воображения  в  средствах  выражения», 
что  равносильно регрессу с  еще большим  раз-
рушением самих себя, нежели теперь. Как под-
черкивал Г. Маркузе: «Воображение не остается 
невосприимчивым к процессу овеществления… 
Искалеченные  во  всех  отношениях  (включая 
и способность воображения) индивиды способ-
ны и организовывать и разрушать даже в боль-
шей  степени,  чем  им  позволено  сейчас.  Такое 
высвобождение было бы неослабевающим ужа-
сом — не катастрофой культуры, но разгулом ее 
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наиболее репрессивных тенденций» [16].
Нельзя  сказать,  что  попытки  примирить 

воображение  с  осмысляющим  социально-
культурные  катастрофы  разумом  переста-
ли  предприниматься.  Напротив,  оказавшись 
в  петле  гистерезиса,  это  стремление  породило 
многоликую  волну  художественных  проек-
тов,  последний  из  которых,  инициированный 
Международною  фундациею  «Эйдос»:  «Сучас-
не мистецтво у публічному просторі» на аллее 
К.  Малевича  (10.07.08,  Киев,  ул.  Владимиро-
Лыбидская) — еще резче обнаружил указанные 
противоречия, правда, не пытаясь искать точек 
совпадения с изначальным желанием К. Мале-
вича выйти в трансцендентные сферы за «ноль 
формы».

Более  убедительно  в  этом  смысле  прозву-
чала  во  Львове  (январь  2007  г.)  перформанс-
инсталляция  Анатолия  Федирко.  Галерея 
«Дзыга»  представила  передвижной  «памят-
ник»  К.  Малевичу:  за  столиком  кавярни  возле 
галереи  среди  посетителей  образ  фундатора 
супрематизма  провел  около  трех  часов.  Как 
говорил  сам  художник:  он  объявляет  войну 
современной  бездуховности  коммерческого 
искусства и предлагает альтернативную форму 
памятника духовному образу Малевича, вместо 
официально  стереотипных  заангажированных 
властью  монументальных  скульптур.  Следую-
щим адресом памятника был Краков.

Самое  искреннее  стремление  примирить 
воображение с «чистой совестью», о чем мечтал 
Гастон Башляр, пророчествуя осчастливленно-
му  воображению  исцеленной  культуры  мощ-
ную  потенцию  «психологического  импульса 
и силы», не достигнет  цели, подобно  желанию 
найти  философский  камень,  без  радикальной 
внутренней  трансформации  своей  сущно-
сти,  обновленной  метафизикой,  сопряженной 
с культурной универсалией «Воли к безмерно-
му». Хотя, безусловно, проще всего последовать 
правилу, согласно которому «у каждого челове-
ка имеются свои приватные взгляды, а публич-
ный  смысл  имеют  только  его  направленные 

вовне очевидные поступки» [17]. Но разве раз-
умно  оспаривать  факт,  что  мышление  и  мир 
постоянно  изменяются,  требуя  регуляции 
механизма  динамично  равновесной  системы 
взаимного согласования частей с целым, кото-
рое  и  есть  (по  Гегелю)  Единство  разворачи-
ваемого в себе и сохраняющего себя. А значит, 
художник  должен  и  изменять  свое  видение, 
и не терять из виду ту хайдеггеровскую време-
нящую  временность,  что  пребывает  в  вечном. 
Так  что,  с  изменением  структуры  восприятия 
времени  и  исторической  длительности  «Воля 
к  безмерному»,  как  культурная  универсалия, 
также  изменила  от  начала  XX  ст.  опознава-
тельные  коды  внешних  примет-ориентиров. 
Античная  калокагатия,  энтелехия,  были  пере-
крыты  стилистическими  императивами  кубо-
футуризма, супрематизма и прочих модернист-
ских  высказываний.  Однако  метафизический 
опыт  выхода  за  ноль  рациональной  шкалы 
пространственно-временной реальности внеш-
него  материального  мира,  осуществленный 
нашим  соотечественником  К.  Малевичем,  так-
же вошел в базовый актив модернисткой куль-
туры  мира.  На  первых  порах  это  как-то  сдер-
живало  эстетическое  своеволие  модернизма, 
«диалектику разоблачения и шока», «диалекти-
ку тайны и скандала» (Ю. Хабермас), поскольку 
в  дискретной  форме  сохраняло  связь  с  тради-
цией, освобождаясь лишь от связи с недавним 
прошлым,  однако  с  «овеществленной  повсед-
невной  практикой»  при  ее  численном  превос-
ходстве воевать до победы не реально. Ошибки 
модернизма в стремлении к ложному «снятию» 
культуры  уже  не  единожды  анализировались, 
так  же  как  и  полезность  пройденного  этапа; 
для  нас  теперь  более  важен  аспект  отношений 
к образу времени, когда ставилась задача прео-
доления онтических и онтологических преград. 
Скажем,  в  дискуссиях  о  кубизме,  модернизме 
в  целом,  Гийом  Аполлинер  отстаивал  право 
художника на эйдичность формального выска-
зывания  вне  предметного  веризма.  Он  также 
как участники объединения «Гилея» рассуждал 
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о  «метафизичности  форм»  духовного  содер-
жания,  где  художник  подобно  Орфею  мифов, 
владея  мощью  вибрационных  энергий,  может 
генерировать  космическую  гармонию,  струк-
турирующую  хаос.  Метод,  получивший  тогда 
название  «орфизма»,  с  развитием  пуристских 
интенций  кубизма  стал  определяться  катего-
риями временных потоков. А. Глез противопо-
ставлял культурному прошлому, длящегося под 
знаком «пространства-формы», новую эру худо-
жественных  высказываний  языком  «время-
форм».  Только  редкие  модернисты,  часто  ото-
ждествляя  свое  мышление  с  научным,  как 
Кандинский, Архипенко, Клее, восстанавлива-
ли утраченную целостность культурного миро-
воззрения. Инако-мыслимымый образ времени 
в  условиях  новой  культурно-художественной 
парадигмы  позволил  творить  произведения, 
в  которых  трансцендентные  истины  мани-
фестировались  в  чистоте  изначального,  как 
«молчаливые  и  неподвижные  откровения». 
Зерна той мистической живописи, и творчества 
в  целом,  стали  прорастать  сегодня  —  в  новом 
тысячелетии,  коррелируя  с  современной  мета-
физикой  и  трансформируясь  в  мировоззрение 
тотальности.  (В  частности  в  Киеве  изучением 
тоталлогии  занимается  фундатор  лаборатории 
постнеклассических  методологий  проф.  В.  В. 
Кизима.  Он  подчеркивает:  «До  сих  пор  прак-
тическое  преодоление  онтико-онтологической 
дилеммы  было,  как  правило,  делом  интуиции, 
искусства  или  естественного  хода  событий… 
Именно  проникновение  во  внутренний  смысл 
кажущегося предела наших сил и способностей 
только и означает его метафизическое преодо-
ление.  …Сознательное  же  постижение  онтико-
онтологического единства как самостоятельной 
реальности  и  объекта  понимания,  —  а  имен-
но  на  это  претендует  тоталлогия,  —  является 
сизигической рациональностью, которая может 
пониматься как действительная мудрость, а не 
только как любовь к ней») [18].

Современная  критика  старается  заставить 
общество прислушиваться к сигналам высшего 

универсального  закона  или  принципа  негэн-
тропийного  источника  «традиции  цивили-
зованного  бытия»,  дающей  право  на  свободу 
истинно  метафизической  ценности,  интеллек-
туально и морально дисциплинирующей совре-
менников.  Ведь  вневременные  критерии  куль-
турного  творчества  теряются  не  потому,  что 
они ложные, но потому, что люди их хранящие 
остаются  по  каким-то  причинам  в  меньшин-
стве: контакт элиты с обществом слабнет из-за 
нарастающего  в  субъективизме  культуры ощу-
щения  одиночества,  потерянности,  анемично-
го безразличия к внешним проявлениям мира. 
Усталость  наблюдается  сегодня  и  у  общества, 
и у культурной элиты.

Например, современный украинский фило-
соф  Алексей  Босенко  в  приватной  переписке 
автору статьи сообщает (12.07.2008):

«Я  знал  это  (одиночество,  несвоевремен-
ность  трансцендентного  творчества  —  М. П.) 
с  детства,  поскольку  слишком  много  хороших 
людей  уходило,  спивалось,  умирало  в  кор-
чах и очень некрасиво. А я тогда хотел чистой 
романтики,  и  по  крайней  мере,  знал  о  тоталь-
ном  одиночестве,  того,  кто  пытается  творить. 
Так хотелось стереть условности и прорваться 
к безусловной красоте, а когда удалось, увидел, 
что  она  страшна  и  требует  слишком  больших 
усилий.  От  Красоты  надо  защищаться  и  это 
удалось…  Собственно,  даже  верить  в  себя 
не приходится — тут проще все: относись к себе 
как к средству, скажем, не ты пишешь, а тобой 
пишется, и ты стираешься как грифель. Ну, мы 
же сами хотели и выбрали судьбу. Да и то мно-
гие не могут себе позволить писать, что хотят, 
а у нас главная форма общественного богатства, 
которая  когда  еще  будет,  но  ради  чего  вся  эта 
тошнотворная человеческая история и творит-
ся — свободное время. Оно требует совершенно 
других отношений и это трудно, поскольку нет 
причинно-следственных  связей,  а  только  бес-
причинная  свобода  и  ни  одной  причины,  что-
бы  жить.  Больно  —  следовательно  существую. 
А вообще, всю эту человеческую комедию, мож-
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но досмотреть до конца, хотя прекрасно знаешь, 
что будет вынос тела: «Пусть  Гамлета … несут 
четыре  капитана».  Нервных  и  женщин  просят 
не смотреть».

Можно ли выразить лучше, искреннее и точ-
нее,  всю  глубину  трагического  противостоя-
ния  современных  метафизиков-«театральных 
машинистов» карнавалу бытия амбивалентной 
свободы.  Усугубляет  ощущение  бесполезности 
становления  Красоты  в  трагически  безликом 
«конце  истории»,  «конце  истории  искусства», 
«царства  разума»,  гипнотическая  сила  соци-
ального  опыта,  отталкивающегося  от  фраг-
ментарности  личностного  самоосуществления 
субъекта  (лишь  условно  «живого»,  как  шре-
дингеровский  кот).  На  деле  иллюзии  совре-
менников  культурного  постмодернизма,  столь 
полюбивших  принцип  формально-буквальной 
фрагментарности  (цитатности)  на  ниве  искус-
ства, представляют собой аберрацию того, что 
самоидентификация  имеет  полиуровневую 
структуру  мультикультурного  содержания, 
о  чем  достаточно  убедительно  писал  С.  Хан-
тингтон.  Очевидно  цитатность,  своего  рода 
болезнь,  как  свинка  или  краснуха,  прививает 
обществу  иммунитет  на  дальнейшую  жизнь 
(если субъект не сорвется в летальность), явля-
ясь здоровой реакцией организма, борющегося 
с  последствиями  долго  отторгаемого  новоев-
ропейской культурой трансцендентного бытия 
всеобще-объективного.  Простейшие  частицы 
должны  быть  вскоре  уловлены  гравитацион-
ным  полем  всеобщего  для  начала  формирова-
ния культуры духовно-обновленной цивилиза-
ции. Будем надеяться.

Пока  что  для  многих  стран  разработка 
постнациональной  модели  культурных  взаи-
модействий  находится  в  экспериментальной 
стадии  проекта,  шлифуясь  в  пространствах 
Европейского  Сообщества,  причем  общегума-
нистическую  парадигму  удержать  в  домини-
рующем  положении  удается  не  всегда.  Поэто-
му  достаточно  часто  возникают  скандальные 
художественные  акции  и  проекты,  которые 

в  широком  наследии  прошлого  выбирают 
инфернальные пласты, заигрывая со злом не в 
оправдание  теодицеи,  но  имея  субъективно-
меркантильные цели. Как, например, в Берлине 
в экспозиции Музея мадам Тюссо под рубрикой 
выдающихся мировых деятелей и героев летом 
2008  года  выставлялась  ситуационная  компо-
зиция воскового А. Гитлера, разрабатывающего 
по  карте  Блицкригстратегию  (фюрер  получил-
ся  весьма  удачно,  ведь  обработанными  были 
свыше  2  тысяч  иконографических  источников! 
В итоге на открытии произошел конфуз: голова 
Гитлера  была  оторвана  слишком  чувствитель-
ным  берлинцем).  Похожая  акция  планирова-
лась  и  в  Украине,  когда  год  назад  обществен-
ность взволнованно обсуждала правомерность 
установления  бронзового  памятника  лидерам 
стран-участниц Ялтинской конференции 1945 г. 
Наше общество оказалось пока что не до такой 
степени  дистанцированным  от  прошлого,  что-
бы  отливать  фигуру  Сталина,  хотя  проявило 
бόльшую  терпимость  к  возвращению  Екатери-
ны Второй. Другой пример из разряда заигры-
вания с демоническим. Будто подтверждая кри-
тическую идею Э. Гидденса, что принципиально 
нового в мире «глобальных модерностей» про-
изойти не может, а возникающее многообразие 
тривиально  вписывается  в  уже  сложившуюся 
модель «диалогической демократии» и «генера-
тивной политики» [19], в июне 2008 г. в лондон-
ской  галерее  White  Cube  состоялась  выставка 
братьев Дайсона и Джэйка Чепменов «If Hitler 
Had Been a Hippy How Happy Would We Be» (Будь 
Гитлер  хиппи  —  как  счастливы  бы  мы  были). 
Художники,  заблаговременно  скупив  акварели 
А. Гитлера, «улучшили» их добавлением цветов, 
радуг, солнца, смайликов, и осуществили удач-
ную  коммерческую  операцию,  продав  «произ-
ведения», которые в шесть раз превысили себе-
стоимость изначальных акварелей фюрера. Как 
расценить столь неоднозначный акт творчества 
с  профессиональных,  моральных  и  прочих 
позиций?  А  чем  объясняется  столь  широкий 
«аншлаговый» общественный интерес?
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Создается  впечатление,  что  коллапс  инди-
видуалистского  пространства  в  опустошенном 
времени имплозивной культуры не замечается 
современным  искусством.  Да  и  оно  само  пря-
чет  за  ложной  облицовкой  псевдотворчества 
грустную  действительность,  но  сколь  бы  тща-
тельно  действительность  не  штукатурилась, 
косметика  не  может  скрыть  интеллектуально-
духовной  немощи  рациональной  культуры 
субъективизма.

В  общем  и  целом,  украинцы  не  понаслыш-
ке  сегодня  знают  и  осознают  тяжесть  той 
культурно-демократической  свободы,  о  кото-
рой  говорил  в  1928  г.  Андре  Жид,  утверждая, 
что  многомерная  свобода  имеет  множество 
обличий,  часть  из  которых  обрекает  душу 
на муки, особенно когда мы не знаем, что сле-
дует предпринять, либо если не обладаем волей 
выбора.  Наши  современники,  во  всяком  слу-
чае,  элитная  часть  культурно-художественной 
интеллигенции,  осознали  трагичность  ситуа-
ции в Украине, культура которой, прорвав пло-
тины  западных  границ,  потопает  в  индиви-
дуалистическом  рационализме,  заболтавшись 
до глупости самоликвидации в постнациональ-
ном  значении,  как  только  свобода  отступила 
от  традиционных  вневременных  ценностей, 
прельстившись  непристойностью  субкуль-
турно  изолированного  опыта.  Форсированная 
внешними флуктуациями скороспелость «про-
двинутого»  искусства  теперь  вынуждена  све-
рять свой сердечный ритм с западными часами, 
которые,  выражаясь  словами  Ю.  Хабермаса, 
«задают  темп  для  принудительной  одновре-
менности  неодновременного.  Поверхностный 
лоск единой культуры коммодификации накла-
дывается не только на чуждые Западу регионы 
земного  шара.  Похоже,  что  лоск  этот  нивели-
рует  национальные  различия  даже  на  Западе, 
так  что  очертания  мощных  локальных  тради-
ций все более расплываются… Многим инфра-
структурам  публичной  и  частной  жизни  будут 
грозить  распад,  разрушение  и  безнадзорность, 
если их регулировать через рынок» [20].

Однако история развития искусства и куль-
туры  соподчинена  действию  объективного 
Закона,  дающего  шанс  сложно-организуемой 
системе  переструктурироваться,  а,  учитывая 
императив  теоремы  «действие  равно  противо-
действию», эффект творческо-парадигмального 
переосмысления  метафизической  традиции 
рано или поздно, но заявит о себе. Так в Музее 
русского искусства осеннего Киева 2008 г. худо-
жественная общественность станет свидетелем 
осуществления  одной  из  ряда  попыток  сте-
реопанорамной  постановки  острых  проблем 
культурологической  злободневности,  манифе-
стированной  усилиями  группы  художников, 
участников Проекта «Воля к Безмерному». Про-
ект  предполагал  вовлечь  в  орбиту  формирую-
щегося ядра интеллектуальной элиты: художни-
ков, философов, искусствоведов, культурологов 
и спонсоров, с целью восстановления гармонии 
«искусства благой жизни», исцеления культур-
ного бытия от «озоновой дыры» бездуховности. 
Насколько  это  оказалось  действенным  —  вре-
мя  покажет,  особенно  то,  сколь  продуктивно 
проект  смог  приостановить  бесконтрольность 
социальной  и  личностной  рефлексии  реак-
туализацией  метафизического  единства  «при-
мордиальных  традиций»  (Р.  Генон)  основопо-
лагающих  геокультурных  осей  Запад–Восток, 
Север–Юг. И главное: была ли попытка поиска 
метафизической истины искренней, а не показ-
ной очередной коммерческой акцией, под выве-
ской тайно препарированной «традиции», пре-
зентуемой  с  неестественно  слепящей  улыбкой 
офисного работника с бигборда некой ведущей 
компании.

Один  из  вдохновителей  Проекта,  извест-
ный  с  1980-х  годов  живописец  и  эссеист, 
Александр  Клименко  поясняет  фундаторский 
импульс  необходимостью  укрепления  фунда-
мента  современного  украинского  искусства, 
культуры,  —  базовым,  исцеляющим  обще-
ственное  сознание  и  прицеленным  в  будущее, 
мощным потенциалом интеллектуальных сил, 
которые  ведут  борьбу  с  «духовным  материа-
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лизмом»  западной  культуры,  вдохновляясь 
лучшими  достижениями  прошлого  в  поисках 
инвариантных  моделей  культуротворчества. 
Эту  идею  Клименко  аргументировано  отста-
ивает,  опираясь  на  бесконечное  множество 
философов-последователей  «интегрального 
традиционализма»  и  веря  в  то,  что,  консоли-
дируя  ряды  новой  генерации  культурной  эли-
ты,  можно  преодолеть  печальное  наследие 
постмодернистского  распада  субъективности, 
отвернув  локальное  сознание  автора  от  рас-
творенности  в  бессмыслице,  от  смакования 
уродства  патологий,  жестокости  и  животной 
похоти.  Говоря  о  серьезности  последствий 
десакрализации культуры для всего мира и для 
Украины в частности, Клименко близок к пози-
ции Рене Генона, с пиететом относясь к трудам 
этого французского философа и также пытаясь 
синтезировать  деловую  активность  западного 
мышления  с  приоритетом  созерцания  духов-
ных  глубин  у  восточного,  а  гетерогенность 
манифестации  формальных  решений  про-
изведений  искусства  цементируя  единством 
интеллектуально-интуитивного  постижения 
смысла  бытия  средствами  художественного 
творчества.  Путь  в  будущее  не  возможен  без 
периодического  возвращения  к  первоистокам 
сакральной  традиции,  устраняющей  ошибки 
интеллекта,  стабилизирующей  личностное 
сознание  на  основе  незыблемой  всеобщности 
истины, а не частной рефлексии на следствия. 
Все  это  —  правда,  но  насколько  современное 
искусство,  дисциплинированное  Волей  к  без-
мерному,  как  утверждает  А.  Клименко,  вну-
тренне сможет укрепить современника, сделав 
его  субъективность,  разум  и  чувства,  сораз-
мерными метафизической Красоте, — мы смо-
жем  судить  лишь  после  того,  как  экспозиция 
будет продемонстрирована широкому зрителю. 
Смогут  ли  художник  и  культура,  будучи  обо-
юдно имманентными, не стремится подражать 
природе  и  бесконтрольным  желаниям,  уни-
жающим  мысль  в  ее  духовных  стремлениях, 
но способствовать тому, чтобы природа и дух, 

«осознавая  себя  в  человеке,  раскрыли  свой 
собственный смысл»; тогда закон и свободная 
Воля  к  безмерному  отождествятся  «в  творче-
ском  акте  художника,  раскрывающем  сразу 
и предметное содержание мира и субъективное 
самоустроение человека»?! [21]

Надежда обретает силу, когда счастливится 
видеть, как уже сегодня удивительным образом 
самые разные украинские художники и теоре-
тики,  причем  абсолютно  «автохтонно»,  и  не 
соприкасаясь  с  подготовкой  Проекта  «Воля 
к  безмерному»,  проговаривают  почти  дослов-
но  дефиниции,  определяющие  искусство 
у  стоиков,  например:  «искусство  есть  состоя-
ние, творящее пути, т. е. создающее нечто при 
помощи  пути  и  метода»;  или  как  у  Филона, 
где  искусство  возводилось  в  ранг  добродете-
ли, причем полагалось, что в каждом человеке 
сокрыт внутренний художник, творящий в себе 
и  миру  произведение  искусства,  а  эстетиче-
ская  атараксия  является  высшим  состоянием 
искусства,  преобразующимся  в  Логос-лектон 
и отливающим человека по законам Вселенной. 
«Если  первым  определением  художественно-
го  произведения,  —  подчеркивает  А.  Ф.  Лосев 
—  был  у  стоиков  методизм  внутренней  дея-
тельности  человека,  то…  второе  основное 
определение искусства по стоикам… есть син-
тез  и  слияние  познавательно-теоретической 
и  морально-практической  деятельности… 
Другими  словами,  добродетель  есть  внутрен-
няя  сторона  искусства,  искусство  есть  внеш-
няя  сторона  добродетели» [22].  Опять  же 
подчеркнем:  «добродетель»  древних  и  совре-
менных  подвижников  Прекрасного  —  пони-
мается  в  широко-метафизическом  ключе,  а  не 
в  рационально-политизированном  или  кон-
цептуальном предметноовеществленном виде.

Мы могли бы добавить, есть что-то знако-
вое в этом совпадении образа мышления про-
шлого и настоящего, ведь для чего-то же законы 
Универсума  в  цикличных  восхождениях  эво-
люционной  спирали  эманируют  в  сегодняш-
них бытийных условиях архетипальные обра-
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зы,  требующие  стоической  ответственности 
творческой  интеллигенции  перед  обществом, 
внутреннего перевоссоздания на обновленной 
метафизической  основе  культурной  матри-
цы  индивидуальности  художника,  искусства 
в  целом.  Значит  можно  надеяться  на  выход 
из  зоны  самоуничтожающей  субъективности 
рацио во имя «обретения некогда утраченной 
середины»,  о  чем  искренне  мечтал  Х.  Зедль-
майр,  ведь  согласно  старейшей  модели  ста-
новления  бытия,  сообразного  небесным  зако-
нам: чем дальше от центра, тем ближе к нему. 
А поиск безмерно-бесконечного как раз и сле-
дует  начинать  с  вчувствования  в  трансцен-
дентную  полноту  момента.  Во  всяком  случае, 
осознание  множественности  трансформаций 
мира стает благом только тогда, когда соглас-
но  коэволюционному  принципу  структури-
рования  себя  и  мира  нелинейным  синтезом 
единичного  и  целого,  после  диссипационных 

процессов,  общий  результат  завершается  все-
общей гармонией, о чем писал И. Валлерстайн: 
«Мы были бы мудрее, если бы формулировали 
наши  цели  в  свете  постоянной  неопределен-
ности и рассматривали эту неопределенность 
не  как  нашу  беду  и  временную  слепоту,  а  как 
потрясающую возможность для воображения, 
созидания,  поиска.  Множественность  стано-
вится не поблажкой для слабого или невежды, 
а рогом изобилия сделать мир лучше» [23].

Вот  почему  руководствуясь  подобными 
мотивами, а также помня сентенцию Пола Роу-
зена,  что  теории  присуще  скорее  стремление 
ставить  вопросы,  нежели  изобретать  скорые 
решения, мы просто сформулировали пробле-
му  апории  метафизики  современного  искус-
ства в этом блеснувшем обещанием мгновении 
культурного фрагмента жизни Украины, наде-
ясь услышать исчерпывающе-целостный ответ 
в вечности.
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metaphysics and implosive simulacrum. 

Keywords: metaphysics of culture, actual art, philosophy of art, modernization, aporia.
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Поважний  —  півторастолітній  —  ювілей 
з  дня  народження  А.  П.  Чехова  змушує  при-
дивитися  уважніше  до  шляху,  пройденому 
зокрема українським  театром  щодо  «великих» 
і «малих» чеховських п’єс, отже порадіти досяг-
ненням,  але  й  замислитися  над  причинами 
невдач. Скажімо чесно — перших було небага-
то, українська театральна чеховіана лише зрід-
ка  балувала  глядача  (театрознавців  —  ще  рід-
ше)  актуальними  (в  ідейному  та  естетичному 
сенсах) виставами. Натомість другі  (а до цього 
списку  слід  зарахувати  й  так  звані  «прохідні» 
спектаклі)  сипалися  на  нас  як  з  рогу  достат-
ку, так густо, що час від часу у всіх причетних 
складалося враження, ніби український кін вза-
галі  не  здатний  осягнути  творчість  російсько-
го  класика.  Щоправда,  так  було,  допоки  якась 
з  вищезгаданих  поодиноких  успішних  сценіч-
них  робіт  враз  не  налаштовувала  на  позитив, 
ще довгий час зігріваючи серце надією на краще 
прийдешнє.

В цій ситуації тим паче годі було сподівати-
ся,  що  український  театр  по-своєму,  окремим 
чином  виявиться  у  тих  двох  тенденціях,  що, 
власне,  визначили  процес  формування  світо-
вої  театральної  чеховіани.  Йдеться,  по-перше, 
про  його  стадійність  і,  по-друге,  про  його  різ-
нонаціональну  спектральність.  Щодо  першої 
риси, як відомо, український театр відзначився 

виставами  на  різних  стадіях  сценічної  чехові-
ани: згадаймо, приміром, «Дядю Ваню» театру 
Товариства  «Руська  бесіда»  (1913)  —  в  період 
«натурального  Чехова»,  «Три  сестри»  Львів-
ського  театру  ім.  М.  Заньковецької  (1946)  — 
в  еру  «мужнього  Чехова»,  «Чайку»  того  само 
театру  (1971),  «Дядю  Ваню»  Київського  театру 
ім.  І.  Франка  (1980)  —  приклади  часів  «жор-
сткого  Чехова»,  «Чайку»  («П’ять  пудів  кохан-
ня») Київського театру ім. Лесі Українки (1993) 
— коли світовий театр (насамперед російський) 
вирішив повернутися до «ширшого і вільнішо-
го»  погляду  на  чеховські  п’єси [1,  с.  86].  Однак 
названі спектаклі (як і значно більша кількість 
неназваних)  хіба  що  доводять  повсякчасну 
здатність  українського  театру  до  сприйнят-
тя  чужого  досвіду  й  чужих  ідей  —  здатність, 
яку  Л.  Курбас  свого  часу  принагідно  охрестив 
«модернізмом на чисто російських зразках» [2, 
с.  27].  За  доволі  довгу  —  майже  столітню  — 
історію світової театральної чеховіани жодний 
поворот  цього  звивистого  шляху  не  був  інспі-
рований  українською  режисурою.  Вона  лише 
старанно  приміряла  на  себе  «піджак  з  чужого 
плеча». Щоправда, справедливості заради має-
мо констатувати: інколи вона в тому «піджаку» 
виглядала дуже непогано.

Проте, зрозуміло, така мистецька ситуація 
аж  ніяк  не  сприяла  формуванню  окремого  — 

МАриНА гриНишиНА

Чехов — ХХІ  
театрознавчі нотатки до ювілею



155

Чехов — ХХІ: Театрознавчі нотатки до ювілею МАриНА гриНишиНА 

власне  українського  —  варіанту  театральної 
чеховіани.  Виходить  так,  що  поки  решта  кра-
їн,  розвинених  у  театральному  сенсі,  не  лише 
опановувала чеховську драматургію, а й нама-
галася  сформувати  власний  —  не  загальний 
—  вираз  «обличчя»  її  сценічного  відбитку, 
вітчизняний  кін  вдовольнявся  самою  появою 
п’єс російського класика у репертуарі україно-
мовних театрів.  І не тільки в середині 1940-х, 
коли у Київському театрі ім. І. Франка вперше 
з моменту фундації  з’явився чеховський спек-
такль — «Вишневий сад» у постановці тогочас-
ного  художнього  керівника  Київського  театру 
російської драми ім. Лесі Українки Костянти-
на  Хохлова,  а  й  на  початку  1980-х,  коли  Сер-
гій  Данченко  нарешті  перервав  невиправдано 
задовгу  паузу,  поставивши  там  само  «сцени 
з сільського життя». 

Сьогодні  показником  активного  стану, 
в  якому  знаходиться,  приміром,  англійська 
чеховська традиція, слугує той факт, що серед 
британських  режисерів  з’являються  бажаючі 
посперечатися  із  нею  —  візьмемо  хоча  б  про-
ект Деклана Доннеллана «Три сестри» (копро-
дукція  Міжнародного  театрального  фести-
валю  ім.  А.  Чехова  та  лондонського  театру 
«Cheek by Jowl», 2003), в чиїй художній природі 
російська  критика  натомість  небезпідстав-
но  побачила  ідейно-естетичну  спорідненість 
із російською чеховською традицією [3]. Чехов 
у французькому театрі — це не лише особиста 
чеховіана Жоржа Пітоєва довжиною у сімнад-
цять  років  (1922–1939),  і  не  лише  «Вишневий 
сад»  Жана-Луї  Барро  (1954)  —  перша  вистава 
європейського театру, що оприявнила не вузь-
конаціональний,  але  загальнолюдський  сенс 
чеховської сумної комедії, це — франкомовний 
варіант  останньої  чеховської  п’єси,  втілений 
Пітером Бруком у паризькому «Буфф дю Нор» 
(1980) й відзначений відвертою переакцентуа-
цією ідейного комплексу «Вишневого саду» — 
режисер, радше за все звертаючись до тих, хто 
належав  до  молодіжного  руху  опору  1960-х, 
намагався  пояснити,  що  процес  переживання 

минулого завжди болісний  і потребує серйоз-
них зусиль для подолання розриву поколінь [4, 
с. 113]. Тобто скористався з драматичного тек-
сту,  написаного  за  принципово  інших  тери-
торіальних,  суспільних  та  естетичних  обста-
вин,  аби  художньо  достовірно  вирішити  одну 
із найболючіших проблем західноєвропейської 
свідомості останньої третини ХХ століття.

Про  п’єси  А.  Чехова  в  італійському  театрі 
можна говорити доволі довго — їхні сценічні від-
битки з’явилися у 1940-х. Проте, на наш погляд, 
достатньо  назвати  дві  вистави  Лукіно  Віскон-
ті  —  «Дядя  Ваня»  (1956)  та  «Вишневий  сад» 
(1965)  —  які,  власне,  започаткували  собою  еру 
«жорсткого Чехова». Так, раніше, ніж це сталося 
у російському театрі у  спектаклях Г. Товстоно-
гова («Три сестри», 1965 — ВДТ ім. М. Горького) 
та А. Ефроса («Чайка», 1966, «Три сестри», 1967 
—  Московський  драматичний  театр  на  Малій 
Бронній). Як на автора, цей факт слугує зайвим 
підтвердженням  простої  та  незаперечної  істи-
ни: європейський театр, ознайомившись із дра-
матургією  російського  класика  на  початку 
1920-х насамперед завдяки зусиллям режисерів-
емігрантів  (Ж.  Пітоєва,  Ф.  Коміссаржевського, 
П.  Шарова  та  ін.),  у  другій  половині  минулого 
століття  демонструє  переважну  самостійність 
ідейно-естетичного погляду на неї, часом навіть 
ініціюючи ледь не тектонічні зрушення в царині 
світової  чеховіани.  Красномовний  приклад  — 
центральна чеховська вистава італійського теа-
тру ХХ ст. (можливо, і світового театру в цілому) 
—  «Вишневий  сад»  Пікколо  театро  ді  Мілано 
(1974) — сценічний шедевр Джорджо Стрелера, 
що враз встановив нову — раніше не знану теа-
тром — тривимірність чеховського світу, в яко-
му  час  відчувався  як  щось  майже  матеріальне 
—  потік  води,  потік  повітря,  в  якому  несуться 
й  уносяться  люди [5,  с.  140].  «Роздуми  про  час, 
про  покоління,  що  минають,  про  історію,  яка 
все змінює <…> про страждання, яким сплачу-
ють  за  зрілість  <…>  Про  надію  і  тверду  пере-
конаність  у  тому,  що  цей  світ  треба  створити 
наново і що він буде перетворений <…>», — так 
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сам  режисер  визначив  власну  концепцію  спек-
таклю [6, с. 209].

Вона звучала дуже особисто і водночас була 
зрозумілою всім, а її зовнішній вигляд виявив-
ся настільки атрактивним, що «Вишневий сад» 
Пікколо театро ді Мілано на кілька наступних 
десятиліть став своєрідним художнім камерто-
ном не лише щодо версій цієї чеховської п’єси, 
а й цієї драматургії в цілому. Проте для нашого 
викладу куди важливішим є усвідомлення того 
факту, що саме вистава Дж. Стрелера спровоку-
вала  початок  принципово  іншого  етапу  світо-
вої  театральної  чеховіани,  який  (за  аналогією 
до  «мого  Пушкіна»  Марини  Цвєтаєвої)  може 
бути  названий  «мій  Чехов».  У  цій  новій  сис-
темі  ідейно-естетичних  координат  режисура 
ніби  отримувала  право  на  абсолютно  вільний, 
не скутий жодними попередньо встановленими 
правилами  й  визнаними  авторитетами  погляд 
на драматургію А. Чехова. Навіть більше — чим 
активніше  спектакль  за  тою  чи  іншою  чехов-
ською  п’єсою  набував  ознак  своєрідного  авто-
портрета  його  творця,  тим  прихильніше  ста-
вилися до нього критика й колеги по професії, 
а  нерідко  і  глядачі  раділи  відчутно  свіжому 
подиху цих вистав.

Щоправда,  не  менш  часто  спектаклі  цього 
періоду ставали проявом елементарного режи-
серського волюнтаризму або дуже поверхового, 
приблизного погляду на чеховський текст. Такі 
випадки  рівною  мірою  стосувалися  хресто-
матійно знайомих і маловідомих п’єс — визна-
ні  і  невизнані  шедеври  були  однаково  безза-
хисні  перед  безвідповідальністю  і  зверхнім 
ставленням до себе. Як на автора, ілюстрацією 
вищесказаного  виявилась  вистава  «26  кімнат» 
Київського  академічного  театру  драми  і  коме-
дії на лівому березі Дніпра, поставлена 2006 р. 
за комедією А. Чехова «Лісовик». 

З  огляду  на  сумну  літературну  та  сценічну 
долю  п’єси,  звернімося  спочатку  до  історії  її 
появи у 1889 р. І почнемо з такого твердження: 
на  наше  переконання,  «Лісовик»  відображає 
чеховські  шукання  нових  способів  драматур-

гічного письма не меншою мірою, аніж будь-яка 
з  чотирьох  «великих»  драм,  визнаних  чехоз-
навцями  вмістом  його  нової  театральної  сис-
теми. Ще на початку роботи над текстом автор 
писав  тогочасному  конфідентові  О.  Суворину: 
«Тепер  ми  маємо  досвід.  Ми  спіймали  чорта 
за  кінчик  хвоста.  Я  думаю,  що  мій  «Лісовик» 
буде  на  відміну  від  «Іванова»  тонкіше  зробле-
ний» [7, с. 317]. Трохи пізніше він напише тому 
само  адресатові:  «Почуваюся  набагато  сильні-
шим,  аніж  у  той  час,  коли  писав  «Іванова»,  — 
і водночас зізнається, що п’єса у нього виходить 
«страшенно  дивна»  [Там  само].  Висловившись 
так вперше 4 травня 1889 р., А. Чехов періодич-
но  повторюватиме  ці  слова  до  кінця  життя  — 
принагідно  до  роботи  над  кожною  наступною 
«великою» п’єсою. Тоді ж драматург насамперед 
був задоволений  з того,  що у нього  «вилилися 
<…> обличчя точно нові», мовляв, «нема в усій 
п’єсі жодного лакея, жодного увідного комічно-
го обличчя, жодної удовички <…>». «Загалом я 
намагався  уникати  зайвого,  і  це  мені,  здаєть-
ся,  вдалося»,  —  додавав  А.  Чехов  [Там  само]. 
Потім,  як  годиться,  будуть  хвилини  вагань, 
коли автор, свідчив Я. Гурлянд, сумніватиметь-
ся у правильності обраного шляху: «— Чорт їх 
знає, як багато вони в мене їдять! — говорив він 
інколи, пригадуючи, що перші два акти, дійсно, 
проходять у розмовах за їжею.

Але часом він заспокоював себе і говорив:
— Нехай на сцені все буде так само складно 

і разом з тим так само просто, як і в житті. Люди 
обідають, лише обідають, а у цей час складаєть-
ся  їхнє  щастя  і розбиваються  їхні  життя <…>» 
[8, с. 330]. Пригадаймо, саме ці чеховські слова 
завжди  наводять,  намагаючись  однією  фра-
зою  пояснити  сенс  тих  кардинальних  зламів 
у  драматургічних  структурах,  до  яких  вдався 
письменник.

Між іншим, закінчуючи роботу над п’єсою, 
А.  Чехов  сам  відзначив  її  «недоліки»:  опові-
дальність  —  схожість  із  «романом»,  перевагу 
у цілому сюжеті ліричної лінії, «нестерпну <…> 
конструкцію», і наперед вибачався через них — 
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мовляв, писав «без учителя і досвіду» [7, с. 317–
318].  І  знову  зазначимо:  буквально  ті  самі  сло-
ва  драматург  повторюватиме,  віддаючи  на  суд 
театру і критики кожний наступний драматич-
ний твір. А це означало ніщо інше, як принци-
пову  важливість  нових  естетичних  орієнтирів 
й  інших художніх елементів, яких він відтепер 
тримався  і  які  застосовував  у  п’єсах.  Додамо, 
що «Лісовик» — перша чеховська драма, де один 
з  провідних  персонажів  вчиняє  самогубство, 
жанр  котрої  визначений  автором  як  комедія. 
Отже у нас є всі підстави вважати саме «Лісо-
вика»  (а  не  «Чайку»  як  прийнято  у  більшості 
чехознавців) — початком нової театральної сис-
теми, яка, власне, й зробила її автора «головною 
дійовою  особою  в  європейській  театральній 
культурі ХХ століття» [9, с. 173].

Проте саме вищеперелічені якості «Лі  со   вика» 
спричинили  дуже  прохолодний  при  йом,  яким 
зустріли  твір  тогочасні  театрально-літературні 
кола.  О.  Ленський,  В.  Немирович-Данченко, 
О.  Суворин,  О.  Плєщєєв,  І.  Леонтьєв  зійшлися 
на  тому,  що  п’єса  —  абсолютно  несценічна,  а  її 
текст становить хіба що непоганий матеріал для 
іншого  твору,  що  його  драматург  має  створи-
ти, цього разу не нехтуючи законами сцени, які 
«логічно виросли на ґрунті Мольєра та Грибоє-
дова» [7, с. 371]. Так О. Плєщєєв, чиєю думкою 
А. Чехов напевно дорожив, прочитавши руко-
пис  п’єси,  відповів  автору  зокрема  так:  «<…> 
скажу  Вам  прямо  і  відверто,  —  що  «Лісовик» 
мене не задовольнив <…> Перший акт, сповне-
ний  розмовами,  на  ¾  непотрібними,  —  дуже 
нудний <…> Лісовик — зовсім не є централь-
ною  особою,  і  невідомо  чому  комедія  названа 
його  іменем.  Він  діє  у  ній  стільки  же,  скільки 
й  інші.  І що це за «ідеаліст», який на підставі 
якихось  пліток  дозволяє  собі  грубо  образити 
жінку. Він у цій сцені, як на мене, огидний, так 
само, як і у стосунках своїх із Сонею <…> Вой-
ницький  —  хоч  вбийте,  я  не  можу  зрозуміти, 
чому він застрелився! — Дружина Серебряко-
ва — не викликає у мене, незважаючи на свій 
жалюгідний  стан,  ніякої  симпатії.  Пішла  від 

чоловіка  —  тільки  <…>  аби  знову  скиглити 
все життя. — Ставлення  її до Войницького — 
якесь невизначене, чи то вона кохає його, чи то 
ні… Орловський-син — банальний, — це якась 
водевільна  особа,  яка  набридає  читачеві  сво-
єю  дотепністю  —  армійського  юнкера» [7, 
с.  383].  Автор  цих  рядків  не  має  змоги  навес-
ти  потрібні  приклади,  але  повірте  на  слово: 
щойно з’явиться нібито «поліпшений варіант» 
«Лісовика»  —  «Дядя  Ваня»,  претензії  літера-
торів  і  критиків  до  нього  будуть  абсолютно 
тотожними:  слабка  мотивація  вчинків  пер-
сонажів,  насамперед  пострілів  Войницького, 
відсутність  інтриги,  «нецілісність»  дії,  роз-
дрібненість  епізодів  тощо.  О.  Ленський,  яко-
му  А.  Чехов  відніс  рукопис  п’єси  із  надією, 
що «Лісовик» піде на кону Малого театру, роз-
критикував  її  і  навіть  порадив  авторові  вза-
галі  залишити  драматургічний  терен:  «Одне 
скажу:  пишіть  повість.  Ви  надто  презирливо 
ставитеся до сцени і драматичної форми, над-
то  мало  поважаєте  їх,  аби  писати  драму.  Ця 
форма  трудніша  за  форму  оповідальну,  а,  Ви, 
вибачте,  надто  розпещені  успіхами,  аби  ґрун-
товно,  так  би  мовити,  з  абетки  почати  вивча-
ти драматичну форму і полюбити її» [7, с. 380]. 
В.  Немирович-Данченко  був  не  таким  катего-
ричним, але й він вважав, що «<…> у сценічній 
формі в автора мені здалося щось не все благо-
получно» [10, с. 32].

Однак,  незважаючи  на  всі  ці  претензії 
і  «поради»,  А.  Чехов  у  грудні  1889  р.  дав  згоду 
на постановку «Лісовика» у театрі М. Абрамо-
вої.  Незадовго  перед  тим  трупа  поповнилася 
артистами театру Ф. Корша на чолі із М. Солов-
цовим.  Прем’єра  «Лісовика»  була  приурочена 
до його бенефісу, однак, йшлося не про виступ 
у  головній  ролі  (М.  Соловцов  натомість  грав 
персонажа  другого  плану  —  Орловського-
молодшого), а про постановку чеховської коме-
дії. Узгоджений із автором соловцовський роз-
поділ інших ролей був таким: В. Чарський грав 
Серебрякова,  М.  Глєбова  —  Єлену  Андріївну, 
Н. Рибчинська — Соню, І. Киселевський — Вой-
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ницького, М. Мічурін-Самойлов — Желтухіна, 
М.  Зубов  —  Орловського,  М.  Рощин-Інсаров 
— Хрущова.

Підготувавши  постановку  «начорно», 
М. Соловцов запросив А. Чехова на репетицію, 
аби  той  «поправив»  зроблене.  Драматург  від-
відав  театр  25  грудня  і  того  ж  дня  повідомляв 
О. Плєщєєву: «<…> Чоловіки мені сподобалися 
загалом, а дам я ще не розгледів. Йде, здається, 
жваво. Акторам п’єса подобається <…> Наскіль-
ки можна судити з репетиції, п’єса прудко піде 
у провінції, адже комічного елементу достатньо 
і  люди  всі  живі,  знайомі  провінції» [7,  с.  390]. 
Однак  за  два  дні  —  у  день  прем’єри  —  автор 
«дам» розгледів  і поскаржився  іншому адреса-
тові, що грають вони «паскудно», хоч на відміну 
від чоловіків «знають ролі» [Там само].

Відомий  московський  театральний  рецен-
зент  С.  Філіппов  побачив  у  виставі  чимало 
режисерських прорахунків, зазначивши зокре-
ма,  що  сцена  сніданку  «пропала  наполови-
ну»,  оскільки  «публіка  майже  нічого  не  чула, 
що  казали  дійові  особи».  Брат  письменника 
Михаїл  вважав  постановку  «жахливою»  і  глу-
зував  з  того,  що  «<…>  надзвичайно  огрядна 
і  громіздка  актриса  М.  Глєбова  взяла  на  себе 
роль  молоденької  інженю  <…>  Заграва  лісової 
пожежі  була  такою,  що  викликала  посмішки» 
[11,  с.  200].  Навпаки,  О.  Лазарєв-Грузинський 
(напевно  згадуючи  прийом,  який  влаштували 
глядачі  прем’єрному  показу  «Чайки»  в  Алек-
сандринському театрі) згодом звинувачуватиме 
у неуспіху спектаклю святкову різдвяну публі-
ку,  яка  виявилася  байдужою  до  драматичних 
тонкощів  чеховського  твору  і  до  дуже  непога-
ної, як на нього, гри акторів, натомість вислов-
люючи  розчарування,  що  не  побачила  на  сце-
ні  «справжнього  лісовика» [12].  У  свою  чергу, 
Н.  Ефрос  жалівся,  що  друга  чеховська  драма 
«<…> сповнена найтоншої чарівності, глибини, 
схвильованості, особливої чеховської мудрості, 
швидко зникла зі сцени, була обмежена щонай-
меншою  кількістю  постав»,  відтак,  спектакль 
«в  цілому  до  публіки  не  дійшов»,  незважаючи 

на  те,  що  «деякі  моменти  «Лісовика»  глибоко 
схвилювали,  знайшли  відгук  у  душі»  свідків 
прем’єрного  показу  [13,  с.  26].  Дійсно,  вистава 
витримала лише п’ять-шість показів і була зня-
та з репертуару через те, що грошовий збір все 
меншав.

Провал «Лісовика» боляче вразив А. Чехо-
ва.  Він  ще  довгий  час  із  «помітною  гіркотою» 
[14] згадував його як приклад разючого неуспіху 
своїх п’єс: «Мені шикали так, як жодному авто-
рові не шикали. — І за «Лісовика» і за «Чайку» 
[15, с. 298]. Безперечно, саме тому А. Чехов від-
мовлявся друкувати п’єсу після 1889 р., не давав 
дозволу на її постановки, навіть князеві О. Уру-
сову  —  відвертому  поціновувачу  «Лісовика», 
який, натомість, вважав, що автор дуже жорсто-
ко ставиться до цієї «прекрасної,  глибоко ори-
гінальної  речі».  На  черговий  запит  про  дозвіл 
на публікацію комедії у новому часописі «Пан-
теон» князь отримав від А. Чехова листа, в яко-
му, знову не погоджуючись, той писав: «<…> Цю 
п’єсу  я  ненавиджу  і  намагаюся  забути  про  неї. 
Чи  вона  сама  винна,  чи  ті  обставини,  за  яких 
вона  писалася  і  йшла  на  сцені,  —  не  знаю,  але 
тільки для мене було б справжнім ударом, якби 
які-небудь  сили  витягли  її  з-під  спуду  і  змуси-
ли жити. Ось Вам яскравий приклад збоченого 
батьківського почуття!» [7, с. 380]. 

Отже, М. Котеленець, безумовно, має рацію: 
беручись  до  роботи  над  «Лісовиком»,  Е.  Мит-
ницького  вабила  можливість  майже  повної 
режисерської  свободи:  п’єса  автора-класика 
із  дуже  обмеженою  сценічною  історією  дозво-
ляє уникнути порівнянь, зіставлень, які можуть 
бути  не  на  твою  користь.  А  от  що  стосується 
«чіткої структури і композиції п’єси» [16] — тут 
думка  театрознавця  явно  хибує.  Так,  А.  Чехов 
«зненавидів» власний твір, однак, як зазначало-
ся вище, лише після вкрай невдалого спектаклю 
М. Соловцова у театрі М. Абрамової. Але ж піс-
ля провалу «Чайки» в Александринці, полиша-
ючи  наступного  дня  Санкт-Петербург,  пригні-
чений  і  уражений  невдачею  А.  Чехов  пообіцяв 
О. Суворину: «Якщо проживу ще сімсот років, 
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то й тоді не віддам до театру жодної п’єси. В цій 
сфері  мені  не  таланить»  [17,  с.  125].  Водночас 
комедію «Лісовик» аж ніяк не годиться вважа-
ти «чеховським ескізом до майбутніх шедеврів» 
[18]. По-перше, сюди в жоднім разі не підходить 
множина, по-друге, рука, що через кілька років 
(не раніше 1896) виводитиме рядки «Дяді Вані», 
буде  просто  вправнішою,  по-третє,  чехознавці 
вже давно зійшлися на думці, що між «Лісови-
ком»  і  «Дядею  Ванею»  значно  більше  відмін-
ного,  ніж  спільного,  а  отже,  немає  особливого 
сенсу зіставляти обидва твори. Ми ж на доказ 
останнього  умовиводу  наведемо  висловлюван-
ня Михаїла Павловича Чехова — людини напев-
не  обізнаної  із  братовою  літературною  «кух-
нею»: «<…> Антон тоді ж (грудень 1889 — січень 
1890  р.  —  М.  Г.)  зняв  "Лісовика"  з  репертуару, 
довго тримав його у столі, не дозволяючи його 
ніде ставити і лише через кілька років переро-
бив  його  до  невпізнання,  давши  йому  зовсім 
іншу структуру і назву» [11, с. 200]. Але правда 
полягає й у тому, що між обома п’єсами лишило-
ся багато зовнішніх паралелей, які, між іншим, 
довгий  час  заважали  сучасникам  А.  Чехова 
усвідомити  внутрішню  розбіжність  між  ними. 
Недарма ж, коли 1901 р. Спілка російських дра-
матичних письменників та оперних композито-
рів одностайним голосуванням присудила пер-
шу премію ім. О. Грибоєдова чеховському «Дяді 
Вані»,  комітет  Спілки  це  рішення  скасував, 
умотивувавши відмову тим, що п’єса є не само-
стійним твором, але переробкою комедії «Лісо-
вик», яку одного разу вже висували на цю пре-
мію в рік постановки на сцені Шелапутинського 
театру [19].

Менше  з  тим,  впродовж  вистави  Театру 
драми і комедії неодноразово складається вра-
ження, що режисер поставився до чеховського 
твору  саме  як  до  своєрідного  начерку  —  тек-
сту,  що  має  не  чітку  структуру,  а  лише  абрис 
сюжету,  тим  паче,  що  «Лісовик»  (як  і  кожна 
інша  «велика»  чеховська  п’єса)  позбавлений 
фабули. Глядач бачить кілька окремих картин, 
здається,  пов’язаних  між  собою  лише  присут-

ністю у них тих само персонажів, в інтервалах 
між  якими  ці  персонажі  тиняються  сценою, 
блукають  між  сірувато-синіми  колонами-
стовбурами  зі  стрічок  матерії  (художник  — 
О. Луньов), заплутуються у них, гнівно зриваю-
чи з рук, відкидаючи з облич. Йдуть навмання, 
без курсу і мети, не знають навіщо, не розумі-
ють за чим. Тому без кінця натикаються один 
на  одного  й  на  побутові  предмети  (хтось  від-
жбурне  ногою  великий  металевий  таз,  який 
дивним  чином  опинився  посеред  кімнати, 
хтось  наштовхнеться  на  обідній  стіл,  а  той 
у  відповідь  із  противним  грюкотом  на  колі-
щатах  покотиться  геть,  хтось  відсахнеться, 
раптом  зіштовхнувшись  із  Войницьким  — 
О.  Ганноченком,  який  сидить  собі  осторонь, 
занурений у власні переживання, відгородив-
шись від чужої балаканини  і метушні). Безпе-
речно наочна за змістом, але банальна, відтак, 
поверхова  метафора  їхнього  пошматованого, 
переплутаного,  попутаного  буття.  Проте  саме 
вона є наскрізною для цілого дійства, отже — 
оприявнює провідну думку вистави. Тим паче, 
що з’ясувати щось важливе з безпосереднього 
сюжету  «Лісовика»  у  спектаклі  Театру  драми 
і комедії не так вже й легко. Ні, і застільні сцени 
у першому акті, і все, що стається «горобиної» 
ночі  у  другому,  і  кульмінаційна  сцена  зібран-
ня у третьому,  і втеча Єлени Андріївни у чет-
вертому  —  все  це  грається  у  майже  повному 
обсязі  (Е.  Митницький  зробив  у  чеховському 
тексті кілька дуже поміркованих купюр). Про-
те грається власне п’єса якось неначе побіжно, 
без особливої зацікавленості у тому, що відбу-
вається,  як  і  у  тому,  що  говориться.  Так,  ніби 
головний  зміст  і  сенс  всього  містяться  не  у 
чеховському тексті, а десь поза ним. Інколи ця, 
сказати б, художня необов’язковість так силь-
но  впадає  в  око,  що  мимоволі  напрошується 
думка,  буцімто  Е.  Митницький  елементарно 
не впорався з яскравим побутовим антуражем 
і  розмовністю  чеховської  п’єси.  Ну,  що  ж  — 
не він перший, не він останній. Скільки їх, тих, 
хто, починаючи з К. Станіславського, загруза-
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ли у життєвих реаліях чеховських драм і коме-
дій. Якби не одне «але»: «Чайка» («П’ять пудів 
кохання»)  Е.  Митницького  —  вистава,  яку 
ми  згадували  на  початку  допису.  В  ній  режи-
сер  ледь  не  купався  у  цих  реаліях,  буквально 
перенасичуючи ними дію (особливо у першому 
акті). При цьому, вони жодним чином не зава-
жали,  а  подекуди  саме  допомагали  виявити 
прихований сенс того, що відбувалося на очах 
у  глядача,  з’ясувати  істинні  думки  і  почуття 
героїв чеховської сумної комедії з трагедійним 
фіналом. 

Водночас  однолінійна  ідеологія  спектаклю 
Театру драми і комедії наявно суперечить заяві 
режисера,  що  до  сценічного  тексту  «Лісови-
ка» включені оповідання А. Чехова. По-перше, 
жодних наочних слідів присутності інших тек-
стів,  окрім  власне  тексту  комедії,  у  спектаклі 
не видно, по-друге, — лишається незрозумілим, 
навіщо вони знадобилися Е. Митницькому? Ну, 
дійсно, не для того ж, аби прочитати давню п’єсу 
«новими  очима»,  побачити  її  у  «нових  ракур-
сах»?!  [18].  Адже  в  такому  випадку  ця  вистава 
за А. Чеховим зазвучала б відверто по-іншому, 
оприявнюючи якийсь окремий, раніше не вияв-
лений сенс його драматургії. Насправді ж вий-
шов  спектакль,  який,  згодна  з  М.  Котеленець, 
деякою  мірою  зацікавить  філологів  і  театроз-
навців  —  вони  зокрема  зможуть  пересвідчи-
тись,  як  багато  реплік  і  колізій  з  цієї  комедії 
перейшли до «сцен із сільського життя».

Щоправда,  химеричне  поєднання,  так  би 
мовити,  достеменно  побутових  сцен  із  мета-
форичними  «прокладками»  між  ними  осо-
бливо  й  не  дратує,  адже  яких  тільки  чехов-
ських вистав ми не бачили — світова чеховіана 
(і  українська  зокрема)  з  кінця  минулого  сто-
ліття,  здається,  привчала  глядача  і  критику 
до будь-яких (часом дуже несподіваних, часто 
маловмотивованих)  стилістичних  трансфор-
мацій і, мабуть, таки привчила. Однак, оскіль-
ки  сценічна  реальність  вистави  Театру  драми 
і  комедії  особливої  уваги  не  привертає,  дово-
диться зосереджуватись на її персонажах. При 

цьому,  як  годиться  у  чеховській  п’єсі,  не  на 
кожному окремо, а на всіх одразу — на їхньо-
му  ансамблі,  їхній  взаємодії  —  внутрішній, 
підспудній,  адже  ззовні  вони,  навпаки,  мають 
виглядати  в  кращому  разі  байдужими  одне 
до одного, в гіршому — тотально роз’єднаними, 
якщо  хочете,  несумісними  один  щодо  одного. 
Вони саме так і виглядають: їхнє спілкування, 
сказати б, дуже поверхове, вони радше вислов-
люються самі, ніж слухають інших, розмовля-
ючи, не дивляться співрозмовнику у вічі, часто 
йдуть, не дослухавши його, а той, ніби так і тре-
ба, продовжує говорити.

Однак  ця  показна  відчуженість  персонажів 
у  справжній  чеховській  виставі  має  поєднува-
тись із їхньою внутрішньою згуртованістю, тим 
паче  у  «Лісовику»,  де,  за  точним  спостережен-
ням Н. Берковського, «<…> персонажі писалися 
так:  характер  у  характер,  особа,  що  повторює 
іншу особу» [20, с. 138]. От саме цього у виста-
ві  Театру  драми  і  комедії  не  спостерігається, 
навпаки,  впродовж  дії  складається  враження, 
що кожний актор грає тут сам по собі, щось своє 
і у відмінній манері. Жорж Войницький О. Ган-
ноченка  —  поторсаний  життям  і  на  це  життя 
ображений  скептик,  розчарований  в  оточую-
чих,  який,  однак,  саме  від  них  вимагає  уваги 
і любові до себе. Ледь не весь час майже повніс-
тю фізично й емоційно статичний, Войницький 
—  О.  Ганноченко  раптово  вибухає  почуттями 
в  епізоді  зібрання,  коли  «дія  вистави  єдиний 
раз  закипає  справжніми  пристрастями»  [21]. 
Проте,  може,  через  несподіваність  цього  ста-
ну, може, через нашу неготовність до нього, але 
глядачеві  надто  важко  повірити  у  щиру  схви-
льованість  Єгора  Петровича  —  О.  Ганноченка, 
у справжність його болю й образи. Хвала Бого-
ві,  Жоржу  Войницькому  не  доводиться  цілити 
у професора — думаємо, нічого, окрім зніякові-
лості, цей епізод не викликав би.

Із  великим  здивуванням  дізнаємося, 
що  дехто  з  колег  вважає  Жоржа  Войницько-
го  «зайвою  людиною».  З  якого  дива?  —  він 
же  чеховський,  а  не  тургенєвський  персонаж. 
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Парадокс,  але  думка  сучасного  критика  вияв-
ляється  тотожною  поглядові  поважних,  але 
абсолютно  ретроградних  членів  Театрально-
літературного  комітету,  які  1889  р.  не  пуска-
ли  на  імператорський  кін  «Лісовика»,  1896 
— «Чайку», 1899 — «Дядю Ваню». Вони як раз 
вважали, що єдині образи, що вдаються пись-
меннику Чехову — це образи «зайвих» людей. 
Пробачимо їм — сучасникам творця нової теа-
тральної  системи  —  аби  побачити  «велике», 
вони, зрозуміло, потребували дистанції у часі. 
А  що  потрібно  сучасному  режисерові  або 
критикові,  щоб  зрозуміти:  якщо  чеховський 
Войницький  зайвий  —  то  лише  самому  собі?! 
За десять років, що віддалятимуть «Лісовика» 
від «Дяді Вані», А. Чехов усвідомить, що про-
блема марно витрачених років, які спливають, 
наче  вода  у  пісок,  має  прозвучати  гостріше, 
відтак  його  Войницький  подобрішає,  вигля-
датиме  наївнішим,  м’якішим,  якщо  хочете, 
інфантильнішим,  позбудеться  «проклятої, 
отруйної іронії», і все це для того, аби нам ста-
вало нестерпно боляче кожного разу, коли він 
розумітиме, що, невпинно впродовж двадцяти 
п’яти років докладаючи зусилля задля чужого 
блага, він занапастив власне життя.

На  наше  переконання,  виставі  відверто 
не  пощастило  з  образом  Єлени  Андріївни. 
Ні,  проблема  не  у  зовнішній  невідповідності, 
хоча  ми  й  звикли,  що  професорська  дружина 
виглядає витонченішою, елегантнішою, такою 
собі  столичною  штучкою,  для  якої  життя 
у ведмежому закуті має бути нестерпним. Дій-
сно,  в  Єлені  —  О.  Жураховській  немає  нічого 
від  талановитої  музикантки,  яка,  думається, 
успішно  замістила  поряд  із  професором  його 
першу  дружину  —  дочку  таємного  радника. 
Вона,  натомість,  виглядає  так,  ніби  десять 
років  тому  справдила  «чудесні»  сподівання 
Єгора Петровича, надалі віддавши «молодість, 
красоту,  свободу,  свій  блиск»  не  професоро-
ві,  але  господарським  клопотам  у  провінцій-
ному  маєтку.  Цій  Єлені,  вочевидь,  не  може 
подобатися  Войницький  —  малозрозумілий 

їй  через  нескінченні  інтелігентські  рефлексії. 
А  от  залицяння  Орловського-молодшого  — 
М.  Боклана  —  такі  вульгарні,  але  й  такі  щирі 
—  їй,  навпаки,  мали  б  лестити.  Чому  ж  Єле-
на  —  О.  Жураховська,  навпаки,  уникає  і  його 
товариства? — мабуть, через порядність і гар-
ні  манери?  Даруйте,  але  ж  чеховська  комедія 
— не французька салонна мелодрама, де жінку, 
яка  свято  виконує  подружні  обіцянки,  зазви-
чай  штовхають  до  гріха.  Безумовно,  чехов-
ська  Єлена  Андріївна  боїться  адюльтеру,  тим 
паче,  що  її  серце  мовчить  —  не  відгукається 
ні на мляві звіряння Войницького, ані на над-
то  пристрасні  —  Орловського-молодшого. 
Утім, не через боязнь осуду за подружню зра-
ду, а тому, що розуміє: чужі обійми не зарадять 
біді, не врятують від згубної помилки — одру-
ження із професором. Вона зовсім не «спляча 
красуня» — чеховська Єлена Андріївна: автор 
нагородив її здатністю до переживань і розду-
мів, вмінням побачити за риторикою справжнє 
в людині. З усього цього арсеналу О. Журахов-
ська  вибрала  лише  замкненість  своєї  героїні, 
вираз нудоти на обличчі, що зрідка замінюєть-
ся на вираз розгубленості або відрази. Дійсно, 
малоцікава,  душевно  лінива  жінка,  от  тільки 
як бути із тими емоціями, які, за задумом авто-
ра, Єлена Андріївна викликає ледь не у кожно-
го чоловіка в «Лісовику»?!

Скажімо,  у  професора  Серебрякова.  Сто-
сунки цього подружжя — один з найдоверше-
ніших прикладів театрального неопсихологіз-
му  —  тут  зовнішня  поведінка  становить  ледь 
не  перпендикуляр  до  внутрішньо-емоційного 
життя.  Натомість  впродовж  перших  трьох 
актів  спілкування  цих  двох  персонажів  якщо 
і  відбувається  (як-от  у  дуетних  епізодах),  то 
має,  сказати б,  службовий характер. Водночас 
С. Пазенко всіляко підкреслює неконтактність 
Серебрякова та професорове зверхнє ставлен-
ня до оточуючих, забуваючи при цьому бодай 
натякнути  на  страхи  Олександра  Володими-
ровича, його болячки — фізичні, але насампе-
ред — душевні. От і виходить, що професорова 
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розгубленість  і  безпорадність  після  шурино-
вого самогубства та Єлениної втечі, які наочно 
вибивають Серебрякова — С. Пазенка зі звич-
ної  колії,  хіба  що  відзначаються  глядачем, 
а  скоре  відновлення  душевної  рівноваги  піс-
ля повернення дружини — виглядають єдино 
можливою  й  абсолютно  очікуваною  реакцією 
цієї вкрай пересічної особи.

Ще  один  персонаж,  зіграний  буквально 
в одну лінію, — це Федір Іванович Орловський. 
На думку режисера, яку, власне, й оприлюднює 
М.  Боклан,  —  перед  нами,  такий  собі,  «новий 
росіянин»  з  деяким  нальотом  кінця  позамину-
лого століття — себто вульгарний «тугий гама-
нець».  У  Чехова  Орловський-молодший  щиро 
закоханий у заміжню жінку — професорову дру-
жину, це кохання мучить його, ятрить душу, від 
того Федір Іванович, говорячи сучасною мовою, 
поводиться  неадекватно.  У  М.  Боклана  —  він 
також  часто  не  при  собі:  якоїсь  миті  буквально 
накидається на Єлену Андріївну, тягне до облич-
чя зсудомлені пальці, витріщає очі, — але через 
те, що — хам. Ось й одягтися відповідно не вміє 
—  ну,  до  чого  тут  його  «кавказьке»  вбрання  — 
червона  сорочка  і  черкеска  з  газирями.  А  його 
відвертість  —  прилюдно  звіряється  у  коханні 
—  здатна  лише  відштовхнути.  Все,  що  виказує 
у  Федорі  Івановичу  чоловіка  вкрай  зухвалого, 
грубого,  неврівноваженого,  любителя  перехи-
лити  чарку,  М.  Боклан  старанно  підкреслює, 
тримаючи  при  цьому  на  другому  плані  вразли-
вість  Орловського-молодшого,  його  невдоволе-
ність собою і, водночас, широту натури, яка ніяк 
не  вміщується  у  правила  пристойності.  Однак, 
саме це у чеховському Федорі Івановичу цінують 
оточуючі, за це кохає Юля, адже врешті-решт він 
обрав її — дівчину не дуже грамотну, простодуш-
ну,  але  добросердечну,  відмовившись  від  при-
марного роману із чужою дружиною.

Між іншим, Юля А. Тритенко — несподіва-
но виявляється ледь не найоб’ємнішим харак-
тером  вистави.  Можливо,  тому,  що  актриса, 
здається,  зібрала  у  ньому  потроху  від  різних 
чеховських  героїнь,  насправді  дещо  схожих 

між собою: щось від Маші з «Чайки, щось від 
Соні  з  «Дяді  Івані»,  щось  від  Варі  з  «Вишне-
вого  саду».  До  речі,  окрім  іншого,  цим  трьом 
однаково  не  пощастило  дочекатися  жіночого 
щастя, на відміну від Юлії, якій Чехов подару-
вав (визнаємо, доволі несподівано) одруження 
із Орловським-молодшим. Якби актриса зігра-
ла  на  повну  силу  цей  заключний  момент  ролі 
і цілого спектаклю — момент аж ніяк не спо-
діваного  щастя  її  героїні,  коли  перехоплює 
подих  і  сльози  самі  набігають  на  очі,  вийшов 
би  повністю  завершений  образ,  і  спектакль 
отримав би яскраве емоційне завершення.

Натомість  Соня  Т.  Круліковської  так  само 
несподівано,  адже  абсолютно  безпідставно, 
часом виглядає куди ближчою до своєї наступ-
ниці  —  з  «Дяді  Вані».  Постійно  у  нервовому 
напруженні, різкувата й грубувата, з недобрим 
поглядом,  вона  так  само,  як  інша  Соня,  зосе-
реджена лишень на одній думці — очікуванні 
пропозиції  руки  й  серця  від  доктора.  Хрущов 
не квапиться, й у Соні — Т. Круліковської чим 
ближче до фіналу залишаються всього дві реак-
ції — образи й досади. При цьому кудись діва-
ються щирість почуттів і стійкість моральних 
принципів,  які,  мабуть,  й  привернули  увагу 
Хрущова.  Перед  нами  у  кожному  наступному 
епізоді маячить єдине обличчя Соні — Т. Кру-
ліковської — старої діви, яка остаточно втрати-
ла надію на заміжжя. Зазвичай їхня з Єленою 
дуетна  сцена  «горобиної»  ночі  з  другого  акту 
(яка  майже  без  змін  перейшла  з  «Лісовика» 
до «Дяді Вані») сприймається як один з неба-
гатьох  моментів,  коли  знаходять  одне  одного 
дві рідні душі, ще вчора роз’єднані через непо-
розуміння і дурні забобони. У спектаклі Театру 
драми і комедії дві немолоді й стомлені жінки 
п’ють  не  хрущовське  легке  вино,  але  астров-
ську горілку — п’ють важко і зло, не повіряючи 
одне одному сокровенні думки, але скаржачись 
на пропаще життя. Як  і багато  інших епізодів 
вистави, ця сцена (власне, і робота Т. Круліков-
ської в цілому) здається неприродною, надума-
ною, нерозбірною за змістом.
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Цьому гурту неприємних, недобрих, неврів-
новажених, роздратованих людей, які не цікав-
ляться  одне  одним,  не  люблять  і  стороняться 
одне одного, має віднайтися якась альтернати-
ва. Вона й знайшлася — доктор Хрущов. Лісо-
вик  А.  Ященка  не  просто  не  схожий  на  інших 
—  він  натура,  наділена  прямо  протилежними 
якостями:  щирістю,  добротою,  гідністю,  стій-
кістю переконань. Хрущов — А. Ященко не дра-
тується  через  дрібниці,  не  скиглить,  не  жалі-
ється на невдачі, він чесно робить свою справу 
(хоч медицину не любить) і переймається через 
знищення лісових насаджень у повіті. Дивишся 
на цю «золоту» людину — і душа справді радіє, 
хай весь твій життєвий досвід вперто доводить: 
це не жива істота, але вигаданий персонаж, при 
цьому, вигаданий театром, але не Чеховим.  Бо 
чеховський  Хрущов  —  не  блаженний,  не  юро-
дивий,  він  —  перший  з  цілого  ряду  особливих 
сценічних героїв, раніше не знаних світової сце-

ною, чиї слова масштабніші за здійснене ними 
[9, с. 37], чиї зусилля ніколи не домірні отрима-
ному результату.

Після  стількох  помилкових  суджень, 
висловлених театром щодо чеховського «Лісо-
вика»  впродовж  дії,  годі  було  сподіватися 
на відповідний фінал. Так  і  сталося: режисер, 
зрозуміло, виявився вірним власному задумові 
розказати  нам  за  допомогою  чеховської  п’єси 
повчальну  історію  з  більш-менш  щасливим 
завершенням.  Персонажі  один  за  одним,  ніби 
врешті-решт  погодившись  із  хрущовськими 
сентенціями, підсаджуються до нього на лаву, 
і  цією-от  мировою,  власне,  й  закінчується 
спектакль,  залишаючи  відчуття,  що  сталося 
якесь  непорозуміння,  адже  не  може  справ-
жня  чеховська  вистава  зводитися  до  одного-
єдиного висновку, скажімо, до такого: мовляв, 
«<…> у підсумку виходить, що у житті не схи-
бив лише дядя Жорж» [21].
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Аннотація. Стаття підсумовує досвід світового, в тому числі українського, театру другої поло-
вини  ХХ  століття  з  втілення  драматургії  А.  Чехова.  Один  з  прикладів  цих  стосунків  становить 
сценічна  версія  ранньої  чеховської  комедії  «Лісовик»  у  Київському  академічному  театрі  драми 
і комедії на лівому березі Дніпра.

Ключові слова: «мій Чехов», нова театральна система, комедія «Лісовик», чеховська вистава.

Аннотация.  Статья  подытоживает  опыт  мирового,  в  том  числе  украинского,  театра  второй 
половины ХХ века воплощения драматургии А. Чехова. Один из примеров этих отношений ста-
новит сценическая версия ранней чеховской комедии «Леший» в Киевском академическом театре 
драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Ключевые слова:  «мой  Чехов»,  новая  театральная  система,  комедия  «Леший»,  чеховский 
спектакль.

Summary. The article resumes worldwide (including Ukrainian) theatre of the 2-nd part of the 20th 
century  experience  in  A.  Chekhov’s  drama  stage  realization.  Kiev  state  academic  drama  and  comedy 
theatre at the left bank of Dniper’ version of the A. Chekhov’s early comedy «Wood-goblin» presents one 
of the examples of drama and stage cooperation within this experience.

Keywords: «my Chekhov», new theatre system, «Wood-goblin», Chekhov’s performance.
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Про  період  відносної  відкритості  кордонів 
між  СРСР,  котрий  ще  не  став  уповні  тоталі-
тарною державою, та  іншим світом, — до 1923 
року  включно  —  зазвичай  згадують  як  про 
випадковий,  недовготривалий  і  незрозумілий 
лібералізм  більшовиків.  Втім,  доволі  вільний 
в’їзд  та  виїзд  із  країни,  почасти  зумовлений 
НЕПом, а почасти — спробами влади позбути-
ся обтяжливих ворожих елементів, зумовив те, 
що  обмін  мистецькими  ідеями  між  Україною 
та Європою на початку 1920-х рр. був постійним 
та безперервним: подорожуючи, чимало митців 
залишали радянську територію, а деякі, навпа-
ки, поверталися на Батьківщину. Після перебу-
вання у Києві, Криму та Москві саме за кордон, 
до Німеччини вирушає письменник-ексцентрик 
Ілля  Еренбург,  де  стає  одним  із  ідеологів  кон-
структивізму,  який  короткий  час,  як  сказано 
в  його  книзі  «А  все  ж  вона  обертається»,  став 
його тотальним захопленням та «основним еле-
ментом нового життя».

«Я  поїхав  до  Магдебурга;  фасади  будинків, 
трамваї,  газетні  кіоски  були  щедро  вкриті  все 
тим  же  істеричним  живописом.  На  чолі  буді-
вельного  управління  міста  стояв  талановитий 
архітектор  Бруно  Таут…  Я  пам’ятав  полот-
на  супрематистів  на  вулицях  Москви,  і  все  ж 
в Магдебурзі я розгубився. Якою б незвичною, 
сухою не була мова Татліна, Малевича, Попової, 

Родченко, то була мова мистецтва. В німецькому 
житті я ніяковів від літературщини, та й повна 
відсутність  почуття  міри:  полотна  волали… 
Разом  з  художником-конструктивістом  Ель 
Ли си цьким я видавав журнал  "Вещь". Лисиць-
кий твердо вірив у конструктивізм…. А в мис-
тецтві  він  виявися  незламним  математиком, 
надихався точністю, марив тверезістю» [1]. Від-
так у творчій уяві Еренбурга побачене у Німеч-
чині та Москві з’єдналося, як, зрештою, і через 
десятки  років  переплелися  в  одне  ціле  теоре-
тичні судження про європейський і радянський 
варіанти конструктивізму.

Власне, з іменами І. Еренбурга та Ель Ли си-
цького  пов’язана  і  термінологічна  плутанина 
у  визначенні  конструктивістського  напрямку 
1920-х  рр.  Адже  їхнє  сприйняття  конструкти-
візму  було  лише  даниною  досягненням  техно-
логічної  революції  початку  минулого  століття, 
уславленням техніки, і не мало серйозного іде-
ологічного  підґрунтя,  на  яке,  приміром,  спи-
ралися  прихильники  виробничо-проектного, 
пролетарсько-радянського  крила  художників-
конструктивістів,  що  ставили  за  мету  від-
мовитись  від  художньої  образності  як  такої. 
Тому, попри те, що у системі авангардистського 
макростилю  ХХ  століття  конструктивістський 
напрямок має свою, чітко визначену дослідни-
ками  мистецьку,  світоглядно-естетичну  нішу, 

гАННА ВеСелоВСькА

На терезах епохи  
конструктивізм як ідеологія життя 

і мистецький прийом  
у театральній практиці України 1920-х
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треба зазначити, що він не був монолітним, — 
ані з естетико-теоретичної, ані з організаційно-
формальної точки зору. І, як свідчать досліджен-
ня останніх років, варто говорити, принаймні, 
про  два  конструктивістські  мейнстріми  — 
європейський та радянський, які, виникнувши 
практично  одночасно,  але  на  різних  ідеологіч-
них платформах, або взагалі без них, у певний 
момент доволі активно контамінувалися.

У  європейському  мистецтвознавстві  фор-
мування  конструктивістського  напрямку 
пов’я зується  передовсім  з  ідеєю  доцільності 
й функціональності, яка активно розроблялася 
та втілювалась діячами Баухауза — своєрідно-
го культурного осередку, що виник у Німеччині 
в 1919 році. Його фундатор, архітектор Вальтер 
Гропіус, створив у Веймарі проектувальну май-
стерню,  яка  згодом  перетворилася  на  Школу 
образотворчих  мистецтв  у  Державній  школі 
Баухауза. «Баухауз — це художня комуна віль-
них майстрів, що їй Тюрінгський уряд 1918 року 
подарував Веймарську художню школу, яку гру-
па молодих художників за проводом архітекто-
ра Вальтера Гропіуса перетворила на організа-
цію,  трохи  схожу  на  наш  ВХУТЕМАС [2],  або 
«Вільні  майстерні»,  які  заснувались  в  Ленін-
граді  також  18  року,  замість  колишньої  Ака-
демії  Мистецтв»,  —  повідомляв  український 
журнал «Нове мистецтво» 1926 року [3].

Автор  цієї  ж  статті  наполягав,  що  «найці-
кавіша  архітектура  Баухауза  своїми  формами 
й  ідеями  близька  роботам  лівих  радянських 
архітекторів-конструктивістів, що тепер майже 
самі  будують  нову  Москву. <…>  Менш  значні 
спроби Баухаза в ділянці музики й театру,  але 
все  ж  таки  в  його  помешканні  виникла  цікава 
спроба Ріхтера, що створив абстрактний фільм 
«рухомих картин», де колір, риса й форма орга-
нізуються  й  ритмізуються  подібно  до  звуків 
в музиці» [4].

Ймовірніше за все, дописувач Альф просто 
не був обізнаний з плідною реалізацією бауха-
узівцями конструктивістських ідей у сфері теа-
тру. Адже театральна майстерня Баухауза, очо-

лювана  спочатку  митцем  експресіоністського 
спрямування Л. Шрейєром, який втілив на гам-
бурзькій сцені п’єси драматурга-експресіоніста 
Августа Штрамма, була однією з найцікавіших 
тогочасних  європейських  театральних  лабора-
торій.  Перебуваючи  в  Баухаузі  протягом  двох 
років,  Шрейєр  продовжував  працювати  в  екс-
пресіоністичному дусі і здійснив два спектаклі 
«Народження»  (1921)  та  «Місячна  гра»  (1923), 
що, на думку російського дослідника В. Берьоз-
кіна,  стало  причиною  його  виходу  із  Баухауза. 
«Воно  було  обумовлено  різною  естетичною 
орієнтацією: якщо Шрейєр залишався до кінця 
експресіоністом, то Шлеммер (Оскар Шлеммер 
— постановник балетів у Баухаузі. — Г. В.) пред-
ставляв  конструктивізм,  який  став  визначаль-
ним  для  всієї  діяльності  Баухауза  до  закриття 
інституту нацистами» [5].

Дійсно,  за  часів  керівництва  Оскара  Шлем-
мера,  який  проголосив,  що  «абсолютна  теа-
тральна  сцена»  можлива  лише  за  відсутності 
«одухотворення людини», театральна майстерня 
зосередилась «на створенні математичної моде-
лі  руху,  де  людське  тіло  зводилося  до  абстрак-
тної  конструкції  за  допомогою  геометричних 
костюмів  або  довгих  палиць,  прилаштованих 
до  рук» [6].  Саме  завдяки  Шлеммерові,  автору 
«Балету тріад» та «Фігуративного кабінету», які 
започаткували  «розвиток  театру  фігур  з  живи-
ми  акторами-танцівниками,  що  завдяки  своїм 
костюмам і рухам не були подібні на людей» [7], 
науковці  пізніше  констатували:  «Гропіус  зумів 
поєднати мистецький  і технічний підходи, роз-
робивши  спільний  функціональний  стиль  для 
візуального малярського мистецтва і конструю-
вання, скульптури і архітектури. Особливе заці-
кавлення  технікою  привело  його  до  студії  Піс-
катора та його механізованої драми. У наслідку, 
Гропіус  почав  досліджувати  театральний  про-
стір і світло у Баухаузі» [8].

Своєрідно  інтерпретуючи  обставини  твор-
чої співпраці Гропіуса та Піскатора, В. Берьозкін 
акцентує  увагу  на  головному  здобутку  Баухаза 
в  сфері  сценічного  мистецтва  —  просторово-
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світлових  експериментах,  які  становили 
головний  сенс  діяльності  автора  «Загально-
го  нарису  механізованої  ексцентрики»  Ласло 
Моголі-Надя [9].  Окрім  ідеї  доцільності,  цей 
адепт  авангардизму  випробовував  іще  один, 
важливий для конструктивізму концепт, а саме: 
композиційне поєднання усіх компонентів теа-
трального  дійства.  Йшлося  про  те,  що  актор-
ське існування в сценічному просторі, завдяки 
взаємодії просторових об’єктів, світла, фактур, 
має  стати  чимось  подібним  до  перебування 
риби в воді чи птаха в повітрі. Атмосфера сце-
нічного  простору  мусить  всебічно  охоплювати 
і обгортати виконавця, він повинен нею дихати 
й жити. Наразі такий підхід не має нічого спіль-
ного з усталеним уявленням про актора на кону, 
який  займається  вербальною  саморепрезента-
цією перед глядачем, оскільки головним в сце-
нічному  мистецтві  ставав  акт  творення  нової 
ілюзорної  якості,  на  основі  особливого  поєд-
нання сценічних елементів.

Вихідна думка Моголі-Надя про поєднання 
компонентів з часом стала чільною для всього 
сценічного конструктивізму.  Її сприйняли зде-
більшого  ті  режисери,  котрі  опановували  кон-
структивізм в 1920-і рр., хоча кожний інтерпре-
тував її на власний розсуд. У другій же половині 
ХХ століття і на початку ХХІ таке творення сце-
нічної реальності стане всеохоплюючою якістю 
нового режисерського мислення.

Принципово  нове  з’єднання  компонентів, 
запропоноване  Оскаром  Шлеммером  та  Ласло 
Моголі-Надем,  спровокувало  виокремлення 
концепту  «тотального  театру»,  де  під  тоталь-
ністю розумілася всепоглинаюча сила сценічної 
акції.  Пізніше  здатність  сценічного  простору 
буквально  охоплювати  глядача  була  викорис-
тана  у  трансформованому  вигляді  Гропіусом 
та  Піскатором  для  розробки  архітектурного 
проекту нової театральної споруди. Ідея тоталь-
ного  театру,  який  завдяки  своїм  винятковим 
технічним  можливостям  може  не  лише  захо-
пити глядача, а й зробити його активним учас-
ником  дійства,  насичувалась  Ервіном  Піскато-

ром  ще  й  виразним  політичним  змістом [10]. 
У  такому  політично-ангажованому  вигляді 
вона почасти експлуатувалася радянським мис-
тецтвом,  що  виявилося  у  проектуванні  будів-
ництва  нової  гігантської  театральної  споруди 
у Харкові, призначеної для організації масових 
музичних дійств [11].

Крім  новаторського  опанування  сценічним 
простором, яке апробувалося у Баухаузі, теоре-
тики і практики європейського конструктивізму 
1920-х  рр.  пропонували  театрові  реформувати 
саму конструкцію драми. Впроваджуючи прин-
ципи конструктивізму в драматургію й мріючи 
про  театр  чистої  форми,  польський  драматург 
і  теоретик  театру  Ігнацій  Віткевич  1921  року 
писав:  «Один  чуттєвий  елемент  не  являється 
твором мистецтва; твір — це композиція, тобто 
конструкція  елементів,  як  чуттєво-приємних, 
так і неприємних; це єдність у множині, що без-
посередньо  сприймається,  яка  підсилює  від-
чуття  єдності  особистості  у  глядача  і  слухача, 
як у митця в момент творчості. Цінність твору 
мистецтва залежить не від того, наскільки вірно 
воно відтворює дійсність, але від конструктив-
ної  єдності,  яка  не  зводиться  ні  до  чого  іншо-
го.  З  цієї  точки  зору  матеріал  не  має  значення 
—  зрозуміло,  якщо  він  не  випирає  на  перший 
план  і  не  примушує  глядача  переживати  жит-
тєві негаразди і підняті проблеми як такі» [12]. 
Отже, Віткевичу також була близькою конструк-
тивістська ідея поєднань і з’єднань різних ком-
понентів, тільки реалізувати  її він пропонував 
у просторі драми, який уявлявся йому таким же 
складним  і  багатоваріантним,  як  тривимірний 
простір сцени.

Висловлені  Віткевичем  ідеї  конструкти-
вістської  організації  матеріалу  суголосні  з  роз-
робками  російського  формаліста,  близького 
до  ЛЕФівців,  —  Віктора  Шкловського,  котрий 
стверджував:  сюжет  є  «суцільно  художня  кон-
струкція»,  яка  певним  чином  організовує  мате-
ріал.  У  подібному  ж  сенсі  конструктивістсько-
доцільної  організації  матеріалу  намагався 
використовувати  людське  тіло  як  сировину-
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матеріал Всеволод Мейєрхольд, котрий розробив 
з цією метою технологію акторського виховання 
та сценічного існування — біомеханіку [13].

Отже,  у  той  час,  коли  естетично-мистецькі 
та  організаційні  ідеї  Баухауза  динамічно  поши-
рювалися  Європою,  ідея  доцільності,  функціо-
нальності,  конструкції  в  мистецтві  та  особливої 
творчої  прагматики  також  активно  обговорю-
валась та реалізувалась у мистецьких осередках 
Радянського Союзу. Тому невипадково, аналізую-
чи тогочасні новітні мистецькі течії, український 
журналіст і мистецтвознавець Павло Богацький, 
який мешкав на початку 1920-х рр. у Празі, писав 
про  діяльність  конструктивістів  саме  у  зв’язку 
із  мистецькою  практикою  різних  європейських 
авангардистських  угруповань.  «У  спорідненні 
з формістами знаходяться так звані конструкти-
вісти — течія в Польщі, представлена теоретиком 
Ігнацієм Віткевичем, але існує вона і в Росії (Тат-
лін, Еренбург), були спроби ввести її і на Україні. 
Митець перш за все — творець; він робітник, що 
бере  обидвома  сміливими  руками  неоформлену 
масу дикої матерії, з якої й мусить утворити пев-
ну  форму.  Але  утворюючи  певну  форму,  певний 
мистецький твір, він повинен пам’ятати, щоб там 
не  було  нічогісінько  зайвого,  що  лише  прикра-
шало  б  його.  Тут  повинна  бути  об’єднана  краса 
і  користь,  краса  і  практичність;  лише  тоді  цей 
твір  буде  дійсним  твором  мистецтва  і  придбан-
ням культури наших днів. Бо новий дух — це дух 
"конструкції, праці, ясності, організації, економії 
сил та матеріалу, строго відповідного меті. І коли 
краса є чистою радістю, то конструктивна краса 
є  нероздільно  злита  з  практичністю".  Наскіль-
ки польські конструктивісти, в більшості,  своєю 
новою теорією силкувалися зреформувати пере-
важно сферу архітектурного мистецтва, російські 
—  техніку  й  малярство,  настільки  українські  — 
сферу слова, літературу» [14].

На початку 1920-х рр. сигнали про конструк-
тивістські новації та ідеї, інформація про новітні 
авангардистські  розробки  надходили  в  Україну 
з багатьох сторін. З одного боку, відомості йшли 
з Європи, через численних емігрантів-українців, 

серед  яких  були  не  лише  політичні  діячі,  а  й 
художники,  літератори,  артисти;  звідти  ж  над-
силалася  мистецька  періодика  та  нові  видання. 
З іншого, — в Одесі діяла спілка ЮГОЛЕФ, що була 
філією  московського  авангардного  об’єднання 
ЛЕФ  (1922–1929),  очолюваного  Осипом  Бриком 
та  Володимиром  Маяковським,  чільними  роз-
робниками  конструктивістського  мистецтва, 
генетично пов’язаного з футуризмом 1910-х рр., 
але  антагоністично  налаштованих  у  стосунку 
до  конструктивістів-виробничників [15].  Відтак 
між  Україною  та  Європою  існував  своєрідний 
політичний  і  художньо-естетичний  міст,  сюди 
ж  інтенсивно  проникали  різні  ідеї  російського 
авангарду, а тому можна стверджувати, що укра-
їнське художнє середовище 1920-х рр. перебува-
ло в епіцентрі світових мистецьких тенденцій.

Водночас воно було готове самостійно про-
дукувати  художній  авангард.  Так,  на  одному 
з  коротких  перегонів  розвитку  авангардного 
мистецтва  в  Україні  конструктивізм  зайняв 
досить  агресивну  позицію  і  витіснив  своїх 
попередників  та  сучасників  з  ключових  пози-
цій  авангардотворення.  Найбільшою  мірою  це 
виявилося у сфері монументального мистецтва, 
в деяких ужиткових  видах мистецтва,  у живо-
писі. Менш комплексно, локальніше і, водночас, 
тісно співвідносячись з  іншими авангардними 
напрямами,  конструктивізм  проступив  у  різ-
них  видах  —  літератури  факту,  виробничого 
мистецтва,  конструктивістської  сценографії, 
у кінематографі й театрі.

Масштабна реалізація конструктивістських 
ідей  в  України  припадає  на  середину  1920-х 
—  у  театрі,  скульптурних  проектах,  та,  напри-
кінці  1920-х  —  літературі,  архітектурі,  кіно. 
У  середині  1920-х  рр.  один  із  найпослідовні-
ших  українських  конструктивістів-дизайнерів, 
художник  Василь  Єрмілов  разом  із  архітекто-
ром  Бернардом  Кратко  організовує  у  Харкові 
школу на зразок Баухаузу, де реалізує ідею мис-
тецької  доцільності  в  чистому  вигляді.  «В  цій 
школі,  крім  нього,  працювали  Хвостов  і  Ганф 
та учні: Диндьо Басехес, Новосельський та низ-
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ка  інших» [16],  —  повідомляв  часопис.  Тут  він 
«проводить  творчі  дослідження  фактур,  від-
криває  можливості  використання  текстури  то 
чи іншого матеріалу, аналізує взаємовідносини 
елементів  форми,  технічні  особливості  фігур 
і вагомість кольорової маси» [17].

Але формальний початок українському кон-
структивізму  був  покладений  статтею  поета 
Майка  Йогансена  «Конструктивізм  як  мис-
тецтво  переходової  доби»,  опублікованою 
харківським  журналом  «Шляхи  мистецтва» 
1922  року,  де  викладалися  теоретичні  засади 
цього  напрямку  і  декларувалося  те,  що  про-
летарська  творчість  має  відзначатися  чітким 
конструктивним  принципом.  На  відміну  від 
конструктивістів  футуристського  походження 
—  об’єднання  ЛЕФ  або  баухаузівців,  —  Майк 
Йогансен  у  своїй  поетичній  формулі  чітко 
визначав  в  якості  першочергового  ідеологічне, 
а  не  формоорганізуюче  завдання  конструкції. 
«Мистецтво  є  світогляд.  Комуністичне  мисте-
цтво — є комуністичний світогляд. Його форма 
те ж саме, що його зміст. Його конструювання 
те ж саме, що його конструкція» [18].

Як  суспільно  корисний  інженерний  витвір, 
що  є  ідеологічним  апогеєм  концепту  доціль-
ності, оскільки лише вірне з’єднання конструк-
тивних  елементів  дає  можливість  комплексно 
реалізуватися мистецькому твору, конструкція 
була поставлена на службу пролетарській ідео-
логії, що найпоказовіше виявилось у творчості 
українських  поетів  1920-х  рр.  Павло  Тичина 
проспівав «Псалом залізу» — холодному мате-
ріалу,  який,  як  здавалося  тоді,  формував,  тво-
рив світ, а отже, й людину майбутнього. У любо-
ві до будівельної конструкції зізнавався Микола 
Хвильовий, пишучи:

Кохаємо залізо й мідь,
Бетони і чугунки —
Від них родилися громи,
Але й співні струни.

Семантико-ідеологічне  поле  цих  поезій 
недвозначно  вказує  на  їхню  причетність 
до  конструктивізму  специфічно  радянського 

варіанту, який через своє фактографічне відга-
луження пов’язаний із так званим виробничим 
мистецтвом, принциповою для якого була про-
летарська ідеологема. Власне фактографія, з її 
залежністю від соціального замовлення та ідеї 
виробничого мистецтва, була підґрунтям і для 
численних  «виробничих»  нарисів  вітчиз-
няних  письменників,  і  для  вистави  «Наро-
дження  велетня»  (1931)  Леся  Курбаса  в  театрі 
«Березіль»,  присвяченої  відкриттю  Харків-
ського  Тракторбуду,  і  для  фільму  Олександра 
Довженка  «Іван»  (1932),  події  якого  розгор-
таються  на  Дніпрогесі,  на  будівництві  якого 
формується  нова  радянська  свідома  людина. 
Хоча,  як  зазначають  сучасні  дослідники  кіно, 
тогочасна офіційна критика зустріла цю кіно-
стрічку  більш  ніж  стримано,  бо  «поступово, 
кадр за кадром велич будівництва, могутність 
механізмів, що роздирають плоть землі, наби-
рає  все  більш  лякаючого,  макабричного  зву-
чання… Довженко не лише позасвідомо, в силу 
свого мистецького обдарування, а й на цілком 
свідомому  рівні  прагнув  показати  трагічні 
наслідки індустріалізації» [19].

Спираючись  на  декларовані  у  журналах 
«ЛЕФ» (1922–1925) і «Новий ЛЕФ» (1927–1928) 
лефівські теорії і, користуючись продукованою 
конструктивістами  ідеєю  «мистецтва  факту», 
проповідники так званого виробничого мисте-
цтва, що на кінець 1920-х витіснило з передових 
позицій  «формальний»  радянський  конструк-
тивізм, надалі запропонували взагалі відмови-
тись  від  мистецької  образності  як  результату 
творчого акту. «Мистецтво, що витлумачувало-
ся як виробництво матеріальних речей, форму-
ючих життя, мистецтво як моделювання самих 
форм суспільного життя — такою була загаль-
на програма Пролеткульту і "лівого фронту", що 
пов’язала їх 1922 року і отримало назву "вироб-
ниче мистецтво". Вона протистояла розумінню 
мистецтва як форми ідеології, як пізнання жит-
тя, як образної творчості» [20], — пояснює цей 
складний мікс мистецтва та ідеології сучасний 
дослідник.
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Зрозуміла річ, подібні настанови суперечили 
і тому, до чого прагнув Л. Курбас та О. Довжен-
ко,  і  тому,  що  проповідувалося  баухаузівцями, 
для яких доцільність, прагматизм та з’єднання 
компонентів  стали  способом  творення  нової 
мистецької  дійсності.  Апологети  ж  вироб-
ничого  мистецтва  твердили  про  можливість 
і  необхідність  існування  мистецтва,  власне, 
без  мистецтва.  Мистецтво,  позбавлене  в  їхній 
уяві  властивого  йому  гедонізму  та  розважаль-
ності, і навіть творення ідеологічної утопії [21], 
поставало як певна виробнича функція, здатна 
перетворювати  людину,  істотно  змінювати  її 
свідомість,  суспільні  погляди  і  навіть  транс-
формувати її фізично.

Подібні  ідеї  пропагував,  зокрема,  і  пред-
ставник  «лівого»  чеського  мистецтва  Владис-
лав Ванчура, який, пройшовши свого часу різні 
етапи  становлення  пролетарського  мистецтва, 
спробував об’єднати програмні постулати про-
леткульту  з  так  званим  поетизмом,  напрямом, 
що  брав  початок  у  чеському  конструктивізмі 
і  мислився  як  «вершина  життя».  Теоретики 
поетизму, що сформувався на початку 1920-х рр. 
в  колах  празької  мистецької  спілки  «Devĕtsil» 
(«Деветсил»),  вважали,  що  з  перерозподілом 
праці  агітаційно-пізнавальна  функція  мисте-
цтва перейде до інших сфер духовної діяльнос-
ті  людини,  а  на  мистецтво  припадатиме  суто 
емоційно-виражальна функція.

Відтак, В. Ванчура полемізував із романтич-
ною  концепцією  «митця-пророка»,  оскільки, 
на  його  думку,  митець  мав  би  збуджувати  фан-
тазію, емоцію того, хто сприймає мистецтво, але 
сам не повинен творити в стані екстазу, «боже-
ственної наснаги». Митець — це трудар у своїй 
галузі, який підкорюється дисципліні та успішно 
оволодіває  ремеслом.  А  «пролетарський  харак-
тер», революційність мистецтва В. Ванчура вба-
чав не стільки в тематиці, скільки в уподібненні 
художньої творчості до праці робітника. У тако-
му  трудовому  характері  творчої  діяльності,  в  її 
орієнтованості на функціональність результатів, 
у її подібності до інших видів праці цей теоретик 

пролетарського  мистецтва  бачив  смисл  колек-
тивної  творчості.  Аналогічний  характер  праці 
митця  та  робітника  будь-якої  іншої  професії  є, 
на  думку  В.  Ванчури,  запорукою  доступності 
адекватного розуміння твору.

Між  тим,  простежуючи  ґенезу  виробни-
чого мистецтва  і позиціонуючи у зв’язку з цим 
конструктивізм,  у  першому  ж  номері  журна-
лу  «ЛЕФ»  М.  Чужак  красномовно  вказував 
на  неминучу  деградацію  виробничого  мис-
тецтва  та  девальвацію  ідеї  доцільності  й  кон-
струкції  в  реальній  мистецькій  практиці. 
«Футуризм  народив  виробниче  мистецтво. 
Виробниче  мистецтво  народило  конструкти-
візм,  —  писав  він,  —  Конструктивізм  народив 
біомеханіку.  Біомеханіка  —  за  логікою  інерції 
—  народила  ексцентризм,  циркізм,  трюкізм 
та  усілякі  інші  маленькі  -ізми,  створені  для 
того, аби виправдалась примовка про відстань 
між великим і смішним (під «великим» маєть-
ся на увазі ідея конструктивізму не як «форми», 
а як «метода» реального будівництва життя, під 
«смішним» — суто «естетична» трансформація 
цієї  ідеї).  Додайте  сюди  агітмистецтво,  яке  ще 
не  вичерпало  себе,  але  спростилося  до  кабаре 
чи частівки; додайте мистецтво реклами, ство-
рене наче навмисно для того, аби допекти пере-
довим статтям Г. Стеклова» [22].

Прогнозована  М.  Чужаком  деградація 
виробничого  мистецтва,  за  великим  рахунком, 
закладалася популістськими вимогами і до його 
соціо-ідеологічних  завдань,  і  до  способу  його 
творення  не  професійними  митцями,  а  проле-
тарськими  масами.  Згідно  пролеткультівським 
постулатам щодо масового творення мистецтва 
пролетаріатом, виробничо-конструктивістський 
театр  декларативно  протиставлявся  професій-
ному  театрові.  А  тому  один  із  провідних  ідео-
логів конструктивізму Олексій Ган починав від-
лік  театрального  конструктивізму  від  початку 
боротьби за «масове дійство» проти професій-
ного театру, проголошену на Першому Всеросій-
ському з’їзді робітничо-селянського театру 1920 
року. У цій декларації зазначалося, що в перехід-
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ний  період  формою  пролетарського  театру  має 
бути  «масове  мистецтво»,  яке  живитиметься 
органічними  формами  комунізму,  що  розвива-
ється,  а  тому  перед  пролетарськими  митцями 
стоїть  завдання:  «По-перше:  усіляко  боротися 
з професійним театром; по-друге: пильно охоро-
няти класову чистоту, незалежність виробничо-
художніх форм і методів роботи пролетарсько-
го  театру;  по-третє:  спрямовувати  його  в  бік 
дослідних  випробувань  «масового  театру»; 
по-четверте: паралізувати усякі спроби проміж-
них груп, отруєних хворобливим духом буржу-
азної культури … нав’язати існуючому пролетар-
ському та майбутньому соціалістичному театру 
дрібно-буржуазні  ідеали,  паліативи  сценічної 
культури…» [23].

Аби  зрозуміти  деякі  принципові  аспек-
ти  радянського  конструктивізму  саме  в  якості 
напрямку,  що  обумовив  формування  виробни-
чого  мистецтва,  треба  зазначити,  що  через  ряд 
насамперед  соціально-політичних  обставин, 
конструктивістів зацікавив сам процес «роблен-
ня виробу», — інакше кажучи, вироблення мис-
тецтва,  його  продукування.  Втім,  радянські 
конструктивісти-виробничники не обмежилися 
синонімізацією  понять  «творення  мистецтва» 
та  «виріб»,  аналізом  конструкції  як  продукту 
творчості  й  досягненням  максимальної  доціль-
ності  її  дії  та  застосування.  Оскільки  митець 
—  це  не  стільки  творець,  скільки  виробник-
конструктор,  що  на  практиці  намагався  довес-
ти  український  маляр-конструктивіст  Василь 
Єрмілов,  то  для  творення  мистецтва  необхідні 
правильні  ідеологічні  й  технологічні  інструкції 
та  певні  навички  майстрування.  Це  і  надасть 
можливість  «майструвати»,  «виробляти  мисте-
цтво» будь-де і будь-кому.

Подібні ідеї «майстрування мистецтва», а не 
його потаємного творення, — на чому наполя-
гали митці-символісти початку ХХ століття, — 
виявилися  надзвичайно  суголосними  соціаль-
ним  гаслам,  якими  ідеологи  радянської  влади 
годували  пролетаріат.  Їхня  ж  реалізація  здій-
снювалась  в  численних  майстернях  непрофе-

сіоналів, які виникали в усіх галузях мистецтва 
від поезії до театру, де «майструвати мистецтво» 
міг усякий охочий, що й доводилося численни-
ми гуртками спілок «Гарт» та «Плуг». Зокрема 
у Харкові гартівці представляли свої компози-
ції навіть на сцені величезного театру Муссурі. 
На День Першого травня «Була показана робота 
на заводі. Били молотами — установка на ритм, 
у  робітників  не  було  нічого  в  руках  —  переда-
ча не аксесуарами, а лише рухами. Немає плас-
тики,  яку  використовували  раніше:  незграбні, 
"виробничі",  виразні  рухи» [24].  Таким  чином, 
у  20-і  роки  ХХ  століття  одна  з  найпотаємні-
ших проблем усієї історії мистецтва — творен-
ня,  здалася  конструктивістам-виробничникам 
потенційно вирішеною, а відтак до «вироблен-
ня мистецтва» нарівні із професійними митця-
ми,  артистами,  малярами,  тобто  «посвячени-
ми», стали допускатися усі й інші.

Водночас  у  реальній  художній  практиці 
доволі швидко з’ясувалося, що це амбітне «май-
стрування,  вироблення  мистецтва»  є  безпер-
спективним  і  веде  до  девальвації  мистецьких 
цінностей,  естетичної  складової  мистецтва. 
Радянська  влада,  що  доволі  чуйно  контролю-
вали культурно-мистецькі процеси, одразу від-
чула,  що  подібна  вседопущеність  до  творчості 
усіх охочих нівелює особливий потаємний ста-
тус  мистецтва,  необхідний  для  впровадження 
певних  політичних  інвектив,  а  його  деідео-
логізація  виробничниками  взагалі  позбавляє 
творчу діяльність усякого сенсу, оскільки митці 
не  виконують  ідеологічних  завдань,  постав-
лених  владою.  Відтак  вже  з  другої  половини 
1920-х рр. за масовою самодіяльністю у мисте-
цтві  залишається  лише  чи  не  єдина  з  функцій 
—  виховна,  тоді  як  ідеї  конструктивізму  реа-
лізуються  переважно  на  теренах  архітектури 
й  дизайну,  на  основі  декларацій  функціональ-
ності, доцільності й утилітаризму.

Отже,  цілком  прозора  ідея  доцільнос-
ті  мистецтва,  спровокована  до  життя  техні-
цизмом  часу,  що  культивувалася  європей-
ським  конструктивізмом  як  данина  урбанізму, 
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з’єднавшись  на  теренах  радянської  культури 
з  ідеологічно-політичними  вимогами  держа-
ви,  була  особливим  чином  трансформована. 
Доцільність,  кристалізація  мистецьких  форм, 
їхня  абстрактна  механічність  у  радянському 
варіанті  підкорились  ідеям  виробничого  мис-
тецтва,  сценічні реалізації якого почасти базу-
валися  на  модному  тоді  тейлоризмові,  ідеях 
корисної  робітничому  руху  індустріалізації. 
«П’ятилітка  прагне  індустріалізації,  —  писав 
художник Анатоль Петрицький, — тобто меха-
нізації  виробництва.  Зміна  складних  проце-
сів  виробництва  й  економіки  істотно  змінить 
форми  побуту,  мистецтва…  Виразом  нашого 
часу  є  конструкція  і  механізація,  тобто  та  ж 
характеристика,  що  її  мають  усі  галузі  життя; 
механізація дає підвалини новому будівництву, 
новій  роботі,  новим  накопиченням  і  новому 
побутові, нові джерела для найсміливіших ідей 
і форм» [25].

Те,  що  прийнято  називати  театральним 
конструктивізмом  в  Україні,  увібрало  в  себе 
більшість  з  вищезазначених  тенденцій,  причо-
му як вітчизняних, так  і зарубіжних, за винят-
ком, мабуть, ідей конструювання драми Ігнація 
Віткевича. А тому в мистецькій практиці поєд-
нувалися, з одного боку, апробація і практичне 
втілення гасел виробничого мистецтва, з іншо-
го  —  прилаштування  та  адаптація  ідей  лефів-
ського  російського  конструктивізму  до  реалій 
української  театральної  культури  1920-х  рр., 
використання  конструктивістських  надбань 
Баухауза у сфері просторових форм  і, насамкі-
нець,  теоретичне  осмислення  конструктивіз-
му  українськими  митцями,  зокрема  Майком 
Йогансеном, В. Поліщуком та ін.

Але й попри насиченість оригінальними іде-
ями та частково вдалу їхню реалізацію, вітчиз-
няний  конструктивізм,  особливо  театральний, 
при  тому,  що  він  не  був  явищем  ані  локаль-
ним,  ані  випадковим,  можна  характеризувати 
як  конструктивізм  на  узбіччі.  Конструктивіст-
ські  вистави  з’являлися  в  Україні  починаючи 
з 1923 року і ставилися аж до 1930 року включ-

но, причому в багатьох містах України — Києві, 
Харкові, Одесі, Полтаві і т. д., однак у сфері теа-
тру  конструктивізм  переважно  дублював  уже 
відкрите та знайдене деінде.

Безумовно, першість у просуванні ідей сце-
нографічного  конструктивізму  в  Україні  нале-
жить  Вадимові  Меллеру,  який  у  1910-і  роки 
навчався  в  Мюнхені  та  київській  студії  Олек-
сандри Екстер, а на початку 1920-х рр. прийняв 
від  неї  естафету  бунтарського  авангардного 
мистецтва. Повною мірою в якості сценографа-
конструктивіста  Меллер  утвердився  під  час 
свого плідного співробітництва з найрадикаль-
нішими театральними колективами тогочасної 
України  —  театром  ім.  Г.  Михайличенка  і  теа-
тром «Березіль» [26]. У мистецькому об’єднанні 
«Березіль»  він  створив  сценографчну  лабо-
раторію,  виховав  численних  учнів,  а  головне, 
сконструював  винятково  виразні  й,  водночас 
прості,  унікально  мобільні  та  монументально 
скульптурні  декорації  до  вистав  «Жовтень», 
«Газ»,  «Джиммі  Гіґґінз»,  «Макбет»,  «Секретар 
профспілки»,  отримавши  за  макет  останньої 
Золоту  медаль  на  Міжнародній  виставці  деко-
ративного  мистецтва  в  Парижі.  Безсумнівно, 
що  й  експресіоністський  спектакль  «Газ»  за 
Г.  Кайзером  остаточно  набрав  рис  конструк-
тивістського  сценографічного  рішення  власне 
завдяки Меллеру.

При  тому,  що  захоплення  конструктивіз-
мом, власне, як і експресіонізмом, в «Березолі» 
було не надто довгим, концепція творчої діяль-
ності Леся Курбаса має суголосність  із форму-
лою «життєбудівництва» провідного теоретика 
ЛЕФа  Бориса  Арватова [27],  що  розроблялась 
ним в контексті виробничого мистецтва. Адже, 
згідно  мистецьким  завданням  Леся  Курбаса, 
в театрі мало відбуватися перетворення життє-
вих і соціальних реалій на мистецьку дійсність, 
а  істот побутових — на їхній мистецький екві-
валент.  На  думку  Арватова,  мистецтво  також 
мусить  перетворювати  дійсність,  перефор-
матовувати  її,  «будувати  життя»  і  «може  бути 
допустимим  лише  як  вид  виробництва,  тобто 
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як виробництво чогось потрібного і корисного».
Відтак ідея «життєбудівництва», окрім сфери 

агітаційно-зображального мистецтва, набула осо-
бливого значення саме у театрі, оскільки йшлося 
про те, що театр «підкориться до кінця будівель-
ним методам і завданням колективізованого інду-
стріального побуту»  і відбудеться «нова держав-
на  театральність».  У  безпосередній  театральній 
практиці  це  означало,  що  в  процесі  занять  теа-
тральною творчістю мала сформуватися принци-
пово нова ментально й фізично людина. Дійсно, 
у лівих театральних колективах 1920-х рр., левову 
частку  часу  при  підготовці  вистав  займало  саме 
«вироблення» нової  істоти-актора, який рухався 
та мислив інакше, ніж до того.

Одним  із  дієвих  засобів  такого  духовно-
фізичного  оновлення,  практики  тогочасного 
театру,  Лесь  Курбас,  зокрема,  вважав  теорії 
руху,  серед  яких  була  далькрозівська  теорія, 
поширена в Європі ще з 1910-х. Захоплення іде-
єю ритму, що була наріжним каменем формули 
«життєбудівництва»,  автором  поняття  «пере-
творення» [28],  наче  з’єднує  ключові  концепти 
Курбасової театральної теорії та ідей «життєбу-
дівництва». У статті 1925 року «Шляхи Березо-
ля і питання фактури» Курбас так пояснював це 
поняття:  «Перетворення  —  це  основний  стри-
жень лівого театру останніх років. Само по собі 
воно  є:  формула  для  театральних  засобів,  що 
розкриває виображувану реальність в певній її 
суті (психологічній, соціальній і т. д.) і викликає 
у  глядача  ту  суму  асоціативних  і  взагалі  пси-
хофізичних  процесів,  що,  як  підняття  тонусу 
сприймання, є основою всякого театру. Це над-
звичайно  гнучкий  у  своїх  можливостях  прин-
цип, що відповідає цілком науковому поглядо-
ві  на  мистецтво.  Він  ще  не  укладений  в  схеми 
відомих  досі  театральних  методів,  хоч  у  ліво-
му  театрі  він  широко  вживається» [29].  Відтак 
поняття  «перетворення»,  введене  Л.  Курбасом 
в  театральну  практику  «Березоля»,  звучить 
як  рефрен  до  формули  «життєбудівництва», 
продукованої  «виробничим»  відгалуженням 
конструктивізму.

Суголосність  між  ідеєю  перетворення 
та  постулатами  виробничого  мистецтва,  плац-
дармом  для  експериментів  якого  був  Пролет-
культ,  не  означала  єдності  Курбаса  з  діячами 
останнього. Втім, власне Пролеткульт підштов-
хнув Леся Курбаса до спроби опанувати літера-
туру факту [30], що й була з’єднувальною ланкою 
між конструктивістами і виробничниками [31].

На  початку  1924  року  Лесь  Курбас  разом 
з  дружиною  Валентиною  Чистяковою  побував 
з  ознайомчою  поїздкою  у  Москві,  де  відвідав 
репетиції  «Лісу»  О.  Островського  у  В.  Мейєр-
хольда, а також подивився виставу «Озеро Люль» 
О. Файка в театрі Революції, та інсценізацію кия-
нина  Сигизмунда  Кржижановського  «Людина, 
яка  була  четвергом»  Г.  Честертона  в  режису-
рі  О.  Таїрова  в  Камерному  театрі.  Саме  ці  дві 
вистави,  сценографами  яких  виступили  Віктор 
Шестаков та Олександр Веснін, як відомо, стали 
приводом для бурхливої дискусії про конструк-
тивізм, що відбулася в Москві 1923 року, під час 
якої  Мейєрхольд  і  Таїров  звинувачували  один 
одного в запозиченні конструктивістських ідей.

Вистава  Олександра  Таїрова  «Людина,  яка 
була четвергом», чиїм головним конструктивним 
елементом була утворена зі сходів, майданчиків, 
станків,  ліфтів  та  рухливих  тротуарів  масив-
на  металева  конструкція,  що  втілювала  ідею 
урбанізму  та  мертвого  капіталістичного  міста, 
Л.  Курбасові  зовсім  не  сподобався.  Водночас 
він  захопився  постановкою  Сергія  Ейзенштей-
на  «Чуєш,  Москва?»  С.  Третьякова  в  Першому 
Робітничому театрі Пролеткульта, назвавши цей 
театр  найважливішим  та  найімпульсивнішим 
у  Москві.  В  агітгіньйолі  «Чуєш,  Москва?»  Лесь 
Курбас  відзначив  зачин  спектаклю,  здійснений 
засобами кінематографа, і те, що вистава зробле-
на економно, стримано і без психології.

Вірогідно,  саме  режисура  Ейзенштей-
на  стала  певним  стимулом  для  постановки 
Лесем  Курбасом  твору  зачинателя  радянської 
документально-виробничої  драми  С.  Третья-
кова  «Протигази»  в  «Березолі».  Ця  п’єса,  що 
виникла  на  основі  замітки  в  газеті  «Правда» 
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про  аварію  на  уральському  газовому  заводі, 
яка сталася з вини недбалого директора, впер-
ше була показана у Києві Першою майстернею 
«Березоля»  30  березня  1924  року  в  Будинку 
червоної  армії.  Конструкції  до  вистави  виго-
товив Вадим Меллер, а сама постановка відбу-
валась, як повідомляла преса, «в плані експе-
рименту, побудови мелодрами сьогоднішнього 
побуту. Маса і персонажі «Протигазів» реаль-
ні,  але  в  підході  нового  театру» [32].  Дійсно, 
в  «Протигазах»  Курбас  разом  зі  своїм  учнем 
Борисом  Тягном  —  співрежисером  вистави 
—  намагалися  застосувати  в  організації  сце-
нічної  дії  функціональний  метод.  Досвідчені 
актори  С.  Шагайда,  В.  Чистякова,  Р.  Нещади-
менко  мусили  робити  замальовки  реальних 
робітників-сучасників,  які  виконували  певні 
функції,  а  не  створювали  звичайні  сценічні 
образи  та  характери.  Втім  пошуки  у  напрям-
ку  виробничого  мистецтва  для  Леся  Курбаса 
і  його  театру  дуже  скоро  стали  неактуальни-
ми. Адже навіть зважаючи на високий ступінь 
соціально-політичної  заангажованості  «Бере-
золя» та його керівника, формула виробничого 
мистецтва для Леся Курбаса і соратників була 
малоприйнятною.

Принциповим  моментом  для  розвитку 
вітчизняного  театрального  конструктивізму 
став приїзд до України в 1926 році Володимира 
Татліна, якого, як і Віктора Пальмова, а пізніше 
Казимира  Малевича,  енергійний  ректор  Іван 
Врона запросив викладати до Київського Худож-
нього  інституту,  а  саме — очолити відділ «Теа-
кіно-фото» [33].  Ще  до  появи  Татліна  у  Києві 
Маргарита  Генке  повідомляла  своєму  чоловіку, 
художнику Ніссону Шифріну: «…Татлін має при-
їхати  зі  своєю  требухою  незабаром;  він  думки 
про «Березіль» не залишив, так само як і Бойчук, 
Кричевський» [34].  І  дійсно,  під  час  свого  дво-
річного перебування у Києві автор знаменитого 
проекту «Вежі ІІІ Інтернаціоналу», постановник 
і оформлювач загадкової «надповісті» «Зангезі» 
Велимира  Хлебнікова,  мав  кілька  нереалізова-
них спроб співпраці із Лесем Курбасом.

Втім,  саме  завдяки  «батькові»  конструк-
тивізму  Володимиру  Татліну  українським  теа-
тральним діячам, і тому ж Лесеві Курбасу, вда-
лося поглянути на конструктивізм дещо інакше, 
ніж це було після зустрічі з практикою виробни-
чого мистецтва: глибше і по-новому, а головне, 
відповідно  до  ідеї  з’єднань  в  сценічному  про-
сторі об’ємів, світла, фактур, що пропагувалася 
діячами Баухауза й самим Татліним.

Зокрема, у виступі «Суспільне призначення 
мистецького  твору  і  етапи  розвитку  сучасних 
театрів.  Молодий  театр»  у  лютому  1926  року 
Лесь Курбас, розмірковуючи про функції  і зна-
чення  конструктивізму,  стверджував:  «Кон-
структивізм  важливий  тим,  що  в  ньому  центр 
ваги  лежить  не  в  тому,  які  соки,  які  вібрації 
мускулів, яке просторове самопочуття покладе-
но  в  зображену  річ,  а  важливо  те,  яким  робом 
поодинокі  частини  з’єднані.  Причому  в  зв’язку 
з  певним  матеріалістичним  світовідчуван-
ням, яке виникло останнім часом, для котрого 
існують речі якось поза ним, об’єктивно, світо-
відчуванням,  яке  визнає знання,  що є  для всіх 
обов’язковим  і  однаковим  —  власне,  з  цього 
виникаючий  момент  певної  любові  до  само-
го матеріалу <…> Але внаслідок цього процесу 
і до певної міри тільки через цей процес, через 
те, що весь період розкладу мистецтва розклав 
мистецький  твір  на  всі  його  складові  частини. 
Кожен  напрямок  опирався  на  одну  яку-небудь 
сторінку мистецької фактури. Один — на об’єм, 
приміром  у  пластичному  мистецтві,  другий 
на  композицію  —  кубісти;  композиція  різних 
речей  —  футуристи,  попередники  конструк-
тивістів,  —  оскільки  композиція  є  момент, 
що  з’єднує  до  певної  міри;  кубофутуристи,  які 
також,  як  футуристи,  розкладали  речі  на  поо-
динокі  частини  і  робили  композицію,  не  роз-
кладали по лінії об’єму так, як кубісти — найви-
датніший з них Пікассо. Потім — супрематисти: 
квадрати,  фігури,  різні  кола,  різною  фарбою 
викладені,  як  певна  композиція. <…>  І  тут  ще 
одне важливе: та тенденція до відчуття матері-
алу, яка була до конструктивізму. Вона у Пікас-
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со  і  у  Татліна  позначилася  контррельєфами. 
Пікассо просто компонував усякі фарби, потім 
малював різну фактур: газету, пісок, бляху; Тат-
лін  довів  це  до  певного  контррельєфа:  це  про-
сто дощечка, на дощечці шматок зігнутої бляхи, 
пляшка,  взагалі  «відчуття»  матеріалу.  Дійти 
до того треба було через кубізм» [35].

Посилаючись на Татліна, Курбас тлумачить 
театральний  конструктивізм,  як  творчу  ком-
бінацію  різних  фактур  і  матеріалів,  кожний 
з яких сам по собі має певний вплив і сприйнят-
тя, а з’єднавши одне з одним, створює щось тре-
тє — зовсім інше. Зрозуміло, що Курбас вельми 
своєрідно  розвивав  конструктивістську  кон-
цепцію. Але для нього, як  і для Оскара Шлем-
мера  та  Ласло  Моголі-Надя  у  театральному 
конструктивістському  мисленні  головною  стає 
сама ідея комбінації та рекомбінації елементів, 
з’єднань  та  поєднань,  а  не  механічного  виро-
бу. Принаймні, у виставі того ж таки 1926 року 
«Золоте  черево»  за  Ф.  Кроммелінком  відбува-
лося  вельми  цікаве  поєднання  різних  фактур, 
а саме натурального дерева (меблі), справжньої 
риболовецької  сітки,  підвішеної  над  сценою, 
живописного задника, живої акторської факту-
ри і так званого звукового монтажу.

Згідно  спогадам  мемуаристів,  Татлін  про-
сив Курбаса під час  їх особистої зустрічі в Києві 
про сприяння у відновленні вистави «Зангезі» за 
В. Хлебніковим. В свою чергу, режисер запропо-
нував художнику іншу спільну постановку, а саме 
п’єсу  французького  драматурга-унаміста  Жюля 
Ромена «Ів Труадек», на що Татлін погодився. Але, 
як відзначають сучасники, у них виникли творчі 
непорозуміння і спектаклю не вийшло [36].

Із вище цитованого виступу Курбаса можна 
зробити висновок, що той не лише був особисто 
знайомий з Татліним, але, ймовірно, бачив дея-
кі  з  оформлених  ним  у  Києві  вистав.  Йдеться 
про виставу у Державному театрі для дітей «По 
зорі» за п’єсою Володимира Гжицького, прем’єра 
якої  відбулася  28  лютого  1926  року,  в  режи-
сурі  А.  Бучми  та  І.  Дєєвої  (художник  В.  Татлін 
і Є. Сагайдачний, композитор І. Віленський).

Для  цієї  вистави  Володимир  Татлін  приду-
мав сценічне оформлення із чорного листового 
заліза.  Вірогідно,  що  свій  родовід  Карпатські 
гори,  змонтовані  із  високоякісного  заліза,  яке 
надав завод «Арсенал», у Дитячому театрі про-
вадили  від  металевих  контррельєфів  Татліна 
середини 1910-х. А, можливо, проектуючи сце-
нографію з небутафорських фактур, він просто 
на кілька десятиріч випереджав час.

До  Дитячого  театру  Татліна  привів  відо-
мий  український  актор  Амвросій  Бучма,  який 
після кількох непорозумінь  із Лесем Курбасом 
тимчасово перейшов до новоствореного театру 
і вирішив спробувати себе у режисерській про-
фесії.  Саме  Бучма,  згідно  спогадам,  захопив 
Татліна  оповідями  про  Карпатські  гори  і  про 
гуцулів,  про  яких  написано  твір  земляка  Леся 
Курбаса  Гжицького.  Як  згадував  директор  теа-
тру  Олександр  Соломарський:  «Уважно  слухав 
захоплюючі  оповідання  про  Карпати  і  худож-
ник Татлін. І раптом при всіх вигукнув: «Залізо, 
залізо, саме залізо», — і швидко пішов. Оскіль-
ки в художника Татліна була досить дивна репу-
тація,  ми  перезирнулися,  А.  М.  Бучма  посміх-
нувся, а дехто відверто розсміявся <…>. Татлін 
приніс  макет  Карпатських  гір  із  чорного  лист-
кового  заліза.  Мене  приголомшила  не  стільки 
творча  сміливість  митця,  скільки  матеріальна 
сторона  цього  задуму.  Амвросій  Максиміліа-
нович  одразу  прийняв  цю  фактуру.  Карпатські 
гори  із  заліза  —  це  добре,  але  де  його  взяти? 
Ми  з  художником  пішли  на  завод  «Арсенал», 
який  шефствував  над  театром,  просити  суво-
ро фондуєме, гостро дефіцитне листове залізо. 
І, уявіть собі, художник переконав керівництво 
«Арсеналу».  Арсенальці  самі  завезли  залізо 
і змонтували Карпатські гори. Художник Татлін 
дуже довго і ретельно працював з освітлювачем 
А.  Ржанициним  у  пошуках  необхідного  освіт-
лення  залізних  гір,  але  коли  знайшов,  радісно 
сказав: «Ось тепер це те саме, що я шукав, — від-
чувається життя, дихання Карпат» [37].

Згідно  повідомленням  преси,  3  квітня  1926 
року в цьому ж театрі відбулась іще одна виста-
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ва  за  участю  Татліна:  «Бум  і  Юла»  Д.  Шкляра 
за  Г. - Х.  Андерсеном,  постановником  якої  був 
режисер  Київського  театру  студійних  постано-
вок  Володимир  Кожич.  На  афіші  зазначалося: 
«Конструктивне  оформлення  сцени  В.  Татліна, 
ескізи  костюмів  Є.  Сагайдачного,  пантоміма 
і танці М. Васютинського, музика І. Віленського». 
У дійсності ж про цю виставу відомо тільки те, 
що  рецензент  написав:  «Важко  було  відшукати 
таку  форму  гротеску,  в  якій  би  не  зникала  каз-
ковість  і яка б відповідала сучасному дитячому 
уявленню про королів, придворних та їхніх слуг. 
Вирішити це завдання багато в чому допомогли 
костюми за малюнками художників. Ці костюми 
були пошиті із дешевої тканини, а частково (кра-
щі  костюми)  із  такого,  здавалося  б  невідповід-
ного матеріалу, як звичайна рогожа, і створюють 
прекрасне враження. Оформлення сцени худож-
ником Татліним переконує в першій дії. Не узго-
джено оформлення другої дії з точки зору функ-
ціональності «з’єднання фарб» [38].

Сам  же  В.  Татлін  згадував  цей  спектакль 
як роботу над однією з казок Е. Т. А. Гофмана, 
переплутавши  даньского  й  німецького  пись-
менників. «Пам’ятаю, я шукав таке рішення для 
вистави,  яке  б,  не  втрачаючи  гостроти  образів 
і положень, було дохідливим для дітей. Це вия-
вилося надзвичайно важко, складно і вимагало 
від мене великих витрат часу та копіткої послі-
довної праці. І коли я побачив, що діти захопле-
ні видовищем, що вони ходили по кілька разів 
дивитися виставу, — це було для мене величез-
ною нагородою» [39].

Використання  залізних  фактур  з  метою 
створення особливої сценічної атмосфери захо-
пило  ще  одного  художника,  який  тоді  працю-
вав у Київському дитячому театрі. Як згадував 
керівник  театру  Соломарський,  «В.  Шкляєв 
побачив ріку в п’єсі «Хо» Я. Мамонтова в білій 
підсвіченій  жесті.  Мушу  сказати,  що  ця  дивна 
фактура  і  в  першому,  в  другому  випадку  ство-
рювала  дуже  сильне  враження,  надзвичайно 
близьке дитячому сприйняттю» [40]. Ймовірно, 
В. Шкляєв, який був вихованцем сценографічної 

майстерні театру «Березіль», де він як художник 
здійснив  оформлення  кількох  вистав,  зокрема 
«Нові  йдуть»  Ю.  Зозулі  в  конструкціях,  пере-
плетених  цирковими  трапеціями,  зумів  поєд-
нати  досвід  сценографічного  конструктивізму 
В. Меллера та ідеї комбінування різних фактур, 
площин та об’ємів В. Татліна.

Загалом,  теоретичні  розробки  конструк-
тивістів,  як  російських,  так  і  західноєвропей-
ських,  з’являючись  на  українському  ґрунті, 
дуже  швидко  знецінювалися,  бо  на  практиці 
починали використовуватися як конкретні іде-
ологічні  установки,  актуальні  в  певний  полі-
тичний  момент  чи  то  ЮГОЛЕФівцями,  чи  то 
«Новою  генерацією».  Реальні  ж  напрацюван-
ня  українського  сценографічного  конструк-
тивізму  на  кінець  1920-х  рр.  експлуатувалися 
так  часто,  хаотично  і  навмання,  що  провід-
ний  актор  вітчизняної  сцени  І.  Мар’яненко, 
наче  благаючи,  писав:  «Питання  про  річеве 
оформлення сцени дуже й дуже на часі. Справ-
ді,  не  зважаючи  на  девіз  художників  —  «ми 
допомагаємо акторові», — при постановці тієї 
чи  іншої  п’єси  про  актора  іноді  зовсім  забу-
вають.  І  тому  часто  буває  так:  під  час  підго-
товчої  роботи  з  режисером  фіксуються  певні 
мізансцени, та чи інша форма, сила емоційної 
насиченості, голосова подача, а коли перейдеш 
на  конструкцію  (іноді  десятиметрову),  то  вся 
попередня  робота  йде  нанівець.  Доводить-
ся,  засапавшись,  бігти  по  сходах  конструк-
ції,  яка  увесь  час  скрипить,  гуде,  хитається 
й часто рухається, щоб підкреслити динаміку 
сцени…  Щоб  не  загубить  рівноваги,  на  хви-
лину  зупиняєшся…  Серце  в  перебій…  Груди 
часто  й  важко  здіймаються…  Дихать  важко… 
А дихаєш часто й густо смородом мотоциклета 
чи пострілів. Не лови ґав, бо злетиш в оркестр, 
або поцілить тобі в голову якась додаткова час-
тина  оформлення,  що  летить  на  тебе  з  боків, 
а частіше з гори… А польоти на тросі з гальор-
ки  на  сцену…  Скільки  поламаних  ніг  і  ребер, 
розбитих голів в жертву «новому, обов’язково 
революційному мистецтву» [41].
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Замість передмови.
Восьмого  січня  2009  року  пішов  з  життя 

Булат  Махмудович  Галєєв  —  видатна  особис-
тість  в  царині  сучасного  мистецтва,  відомий 
науковець, доктор філософських наук, цікавий 
експериментатор, непересічний композитор, і, 
врешті-решт,  інженер-винахідник  унікальних 
світло-музичних  пристроїв,  творчість  якого 
була надзвичайно багатогранною.

Він був засновником Казанського науково-
дослідного  інституту  експериментальної 
естетики  «Прометей»,  найкращим  експертом 
в галузі відеомузики в Росії. Всесвітньо відомі 
розробки  Булата  Галєєва  в  царині  звукозоро-
вого синтезу та синестезії (кольорового слуху). 
Не менш цікавою є також запропонована ним 
періодична система мистецтв. Його відеоін-
сталяції демонструвались на найбільших фес-
тивалях  сучасного  мистецтва;  створені  ним 
світломузичні  кінофільми  стали  визнаною 
класикою авангардного кіно.

І,  попри  те,  що  ця  стаття  була  задумана 
досить  давно,  так  сталося,  що  саме  смерть 
Б. Галєєва спонукала мене до більш глибокого 
вивчення як його наукових доробок, так і твор-
чого  надбання.  Пам’яті  цієї  видатної  особис-
тості я і присвячую свою розвідку.

Морфологія мистецтв, як передтеча пері-
одичної системи.

Почати треба з посилання на роботу в галузі 
естетики  «Морфологія  мистецтва» [1],  написа-
ну відомим російським науковцем М. Каганом, 
котра свого часу мала надзвичайний резонанс. 
Ця  книга  стала  певною  висхідною  точкою 
для  подальшого  виникнення  ідеї  системати-
зації  всіх  видів  мистецтва  в  єдину  таблицю, 
на  кшталт  таблиці  Менделеєва.  В  своїй  книзі 
М. Каган запропонував цілісну систему видової 
класифікації мистецтва, котра дає можливість:

1. Виявити загальні закономірності побудо-
ви всіх видів мистецтва;

2. Встановити зв’язки естетики і теорії окре-
мих видів мистецтва;

3.  Розробити  морфологію  мистецтва,  що 
могло  дати  серйозні  наслідки  для  вивчення 
історії  основних  видів  мистецтва,  утворюю-
чи  стале  теоретичне  підґрунтя  для  подолання 
окремішності  та  ізольованості  кожного  виду 
мистецтва;

4. Дає можливість осягнути цілу низку зако-
номірностей  розвитку  сучасного  мистецтва 
та можливих шляхів його подальшого розвитку 
в умовах поточної соціокультурної ситуації.

За  Каганом,  морфологія  —  це  вчення  про 
побудову. При чому мається на увазі не побудо-
ва твору мистецтва, а побудова всього світу мис-

АНдрІй кАрНАк

періодична система мистецтв 
булата галєєва  

Витоки та перспективи
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тецтв.  Вивчення  морфології  мистецтва  непра-
вомірно зводити лише до аналізу системи його 
видів тому, що існують й інші рівні диференці-
ації  художньо-творчої  діяльності,  розташовані 
як  нижче,  так  і  вище  його  видового  розчлену-
вання:  з  одного  боку,  виділенню  підлягають, 
як  показує  аналіз,  класи  і  сімейства  мистецтв, 
а  з  іншого  —  різновиди  та  підвиди  кожного 
з видів мистецтва, а також роди й жанри.

Відповідно цим завданням, Каган визначав 
морфології мистецтва як:

а)  знаходження  всіх  існуючих  рівнів  дифе-
ренціації художньо-творчої діяльності;

б)  виявлення  координаційних  та  суборди-
наційних  зв’язків  між  цими  рівнями,  з  метою 
віднайти  закони  внутрішньої  організації  світу 
мистецтв  як  системи  класів,  сімейств,  видів, 
різновидів, родів і жанрів;

в) розгляд даної системи генетично — в ході 
її становлення, історично — в процесі її постій-
них видозмін, і прогностично — в перспективі її 
подальших можливих модифікацій [1].

Наприкінці  своєї  книги  М.  Каган  пообіцяв 
написати її продовження, присвячене насампе-
ред музиці. Але за радянських часів цей задум 
здійснити не вдалося: спочатку автора звинува-
тили у формалізмі, а пізніше — вже в 90-ті роки 
— через брак коштів. Однак, після цілої низки 
журнальних публікацій по цій тематиці,  автор 
все ж таки випустив у світ монографію «Музика 
в світі мистецтв» [2].

Основні  ідеї  М.  Кагана  в  книзі  «Музика 
в  світі  мистецтв»  можна  коротко  викласти 
таким чином:

1. В  першому  розділі  книги  автор  деталь-
но  розглядає  видову  специфіку  музики,  вихо-
дячи  з  розподілу  всіх  мистецтв  на  просторові 
та часові. Для Кагана саме ця ознака стає онто-
логічно  визначальною.  Але  тільки  цієї  ознаки 
виявляється  недостатньо  для  повного  розу-
міння  істинної  природи  музичного  мистецтва. 
Логічним  наслідком  цього  постає  проблема  її 
аналізу в семіотичному аспекті, що дає можли-
вість означити музичну мову в якості знакової 

системи  «незображального»  характеру.  Потім 
Каган  в  окремих  розділах  книги  розглядає 
музику  в  якості  «засобу  пізнання  життя  люд-
ського духу» та «вираження ставлення людини 
до світу». Окремо аналізуються роди та жанри 
музики.

2. У  суто  історичному  другому  розділі  роз-
глядаються  зміни  значення  музичного  мисте-
цтва  в  контексті  розвитку  світової  художньої 
культури  від  часів  зародження  синкретично-
го  мистецтва  давнини  й  до  сьогодення.  Най-
більш  цікавим  є  розділ,  присвячений  «музиці 
в  художній  культурі  ХІХ–ХХ  століть».  В  ній 
доволі детально простежуються функції сінес-
тезії  в  музичній  творчості  та,  відповідно,  син-
тетичні  тенденції,  що  лежать  в  основі  світло-
музичних  експериментів  та  освоєнні  нових 
специфічних  можливостей  музики  в  кіно, 
на телебаченні, на сцені нового театру, і, врешті-
решт,  в  мультимедіа-контенті.  Тут  ретельно 
аналізуються результати технологічної револю-
ції в музиці, що породжує не тільки нові жанри 
(електронна, просторова, комп’ютерна музика), 
але й впливають на зміну мови та змісту самої 
музики.

Книга  М.  Кагана  —  одна  з  небагатьох  сис-
темних  праць,  що  дає  комплексне  уявлення 
про місце і значення музики в загальній систе-
мі  мистецтв.  Періодична система мистецтв 
(ПСМ), яку  і  запропонував  Б.  М.  Галєєв,  стала 
гідним  продовженням  і  розвитком  ідей,  опра-
цьованих М. Каганом. Частково розробки пері-
одичної системи були заявлені автором в його 
роботі, присвяченій світломузиці: «Світломузи-
ка в системі мистецтв» [3].

Цікаво  те,  що  паралельно  з  роботами 
М.  Кагана  та  Б.  Галєєва  піднімають  дово-
лі  близькі  теми  і  інші  дослідники.  Так,  май-
же  в  той  же  час  з’явилась  робота  В.  Холопо-
вої  «Музика  як  вид  мистецтва» [4],  де  авторка 
немов  «з  середини»  осмислює  закономірності 
музичного мистецтва. Але М. Каган та Б. Галє-
єв  роблять  доволі  вдалі  спроби  подивитись 
на музику, так би мовити, «ззовні», в контексті 
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її взаємодії з іншими видами мистецтва, акцен-
туючи їх родинні зв’язки як на генетичному, так 
і на системному рівні.

Періодична система мистецтв.
Естетика,  як  предмет  дослідження,  дав-

но  намагалася  встановити  наявність  певно-
го  порядку  та  системного  зв’язку  в  сімействі 
муз,  якусь  конкретну  логіку  в  розвитку  цього 
«сімейства». Достатньо нагадати в цьому сенсі 
класичні  праці  Аристотеля,  Лессінга  та  більш 
сучасні — Е. Суріо, М. Кагана й інших. Питан-
ня морфології мистецтва стали особливо акту-
альними  нині,  останнім  часом,  коли  художня 
практика  стикнулася  з  фактом  народження 
і  активним  розвитком  нових  видів  мистецтва. 
Сьогодні проблема ускладнилась, і нині є певна 
думка  щодо  розпаду  союзу  мистецтв,  тому  що 
нібито  їх стало аж занадто багато,  а традицій-
ні  міжвидові  зв’язки  давно  порушені.  Б.  Галє-
єв  якраз  запропонував  ПСМ,  що,  можливо,  є 
не є такою суворою, як система Д. Менделеєва 
в  хімії,  але  при  цьому  має  достатню  вмотиво-
ваність  і  евристичність  в  контексті  філософії 
мистецтв.

Основне  завдання,  яке  вирішує  дана  пері-
одична  система,  —  це  класифікація  новітніх 
мистецьких  форм,  що  виникли  на  перетині 
доволі  динамічної  експериментальної  взаємо-
дії  сучасних  медіа-носіїв  (радіо,  кіно  та  теле-
бачення), а також більш сучасних форм, орієн-
тованих на комп’ютерні технології, і пов’язаних 
з так званою «mixed media» (лазерне мистецтво, 
відеоарт,  світломузика,  електронна  музика). 
Уявна  безсистемність  та  відсутність  кордонів 
у  системі  видів  сучасного  мистецтва  долаєть-
ся  за  допомогою  базових  принципів,  покладе-
них  в  основу  класифікації,  що  запропонував 
Б. Галєєв.

Метод побудови системи Б. Галєєва базуєть-
ся  на  просторовому  «розщепленні»,  «розкла-
данні»  сутнісних  сил  цілісної  людини  —  вона 
розміщується в центрі як «міра всіх речей» (на 
мал.  1  це  «людина  творча»).  «Роздвоєння  єди-

ного і пізнання його частин, що є в протиріччі» 
складає,  як  відомо,  суть  діалектики.  Відповід-
но  до  цього  положення  дана  схема  допомагає 
виявити  потрібні  нам  «координатні  пари», 
пов’язані між собою бінарними опозиціями, що 
характеризують  певний  площинний  зріз  бага-
товимірного поля сутнісних сил людини.

В  цій  конкретній  ситуації  задається  дифе-
ренціація мистецтв за ознаками «зображальне-
виражальне» і «зорове-слухове». Таким чином, 
подібне  представлення  опозицій  виправ-
довує  себе  вже  тим,  що  наочно  ілюструє 
взаємопов’язаність протилежностей, які харак-
теризують систему як цілісність [5].

Подивимось  на  схему,  що  зображена 
на малюнку.

Початковим  результатом  художньої  діяль-
ності  «Homo  sapiens»,  якщо  розглядати  генезис 
мистецтва, є, як відомо, синкретичне мистецтво 
(його умовна проекція розміщена в центрі схеми). 
В процесі розподілу праці і спеціалізації худож-
ньої  діяльності  відбувається  об’єктивування, 
опредметнювання  різнорідних  сутнісних  сил 
людини  у  вигляді  автономних  мистецтв:  музи-
ка  (1),  архітектура, орнамент (2);  живопис, 
скульп тура (3); мистецтво слова [4].
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Проте прогресивне в своїй основі отриман-
ня видової самостійності містить в собі глибо-
кі  протиріччя.  Воно  виявляється  діалектично 
пов’язаним з постійним прагненням збережен-
ня тієї комплексності віддзеркалення дійсності, 
яка  була  властива  синкретичному  мистецтву, 
коли сприйняття було таким же цілісним, яким 
воно  є  при  безпосередньому  контакті  зі  сві-
том, при естетичному сприйнятті природи. Це 
прагнення  сприяло  збереженню  ознаки  бісен-
сорності  в  акторському  (7)  і  танцювальному 
(8)  мистецтвах,  а  єдність  ознак  «зображальне-
виражальне»  —  в  пісенному  (5)  і  прикладному 
(6) мистецтвах.

Крім  того,  на  існуючому  рівні  соціально-
го  і  матеріального  розвитку  можуть  навмисно 
синтезуватися  в різних  комбінаціях  автономні 
мистецтва, що набули рангу самостійності (3+4 
— книжкова ілюстрація; 2+3 — монументаль-
не мистецтво;  1+4 — вокальна музика, 1+2 — 
«музична графіка», а всі разом — драматичний 
і музичний театр).

Разом  із тим, поряд з цим очевидним сис-
темним  зв’язком  типу  «синтез»,  між  компо-
нентами  системи  існують  свого  роду  взаємо-
дії  «на  відстані»,  що  характеризують  процес 
взаємонаслідування мистецтв — між зоровим 
і слуховим мистецтвом він може бути визначе-
ний як «синестезія мистецтв» (аналогічні асо-
ціативні взаємодії  існують між зображальним 
і виражальним мистецтвами). Найбільш пере-
конливі  приклади  цього  роду  —  «візуальна» 
музика  композиторів-імпресіоністів,  «музич-
ний»  живопис  В.  Кандинського  та  М.  Чюр-
леніса.  Цікавою  є  і  концептуальна  графіка 
музичних  партитур  Дж.  Крама,  П.  Булеза 
та К. Штокхаузена.

Таким чином, вже на цьому етапі простежу-
ється  певна  парадоксальна,  а  точніше,  діалек-
тична  взаємообумовленість  абсолютно  поляр-
них процесів: диференціація і синтез мистецтв 
(якщо  більш  точно  —  «видове  розмноження» 
мистецтв  насамперед  за  рахунок  народження 
нових  синтетичних  форм).  Ще  очевидніше  ця 

діалектика проявляє себе сьогодні.
Як  зауважує  Б.  Галєєв,  «інструменталь-

ний  арсенал  мистецтв  протягом  останнього 
століття  постійно  оновлюється.  Можливості 
нової  техніки  негайно  використовуються  для 
задоволення  художніх  потреб,  що  паралель-
но  зростають.  І,  при  збереженні  традиційних 
мистецтв,  «поряд»  з  ними  (якщо  дивитись 
на системну схему мистецтв), починають заро-
джуватися  нові  художні  форми,  які  не  копі-
юють  і  не  виключають  ці  старі  види,  а  немов 
би  продовжують  розвивати  їх  можливості  за 
рахунок  потенціалу  нових  засобів  аудіовізу-
альної  комунікації.  В  загальній  сукупності 
вони  утворюють  новий,  зовнішній  шар  сис-
теми  мистецтв  зі  своєю  власною  специфікою 
і своєю мовою» [5].

Коротке розшифрування цієї схеми: 9 — зву-
козапис, електронна музика;  10  —  кінетичне 
мистецтво (люмінодинаміка, абстрактне кіно); 
11  —  фотографія, кінематограф, голографія; 
12 — радіотеатр; 13 — телебачення; 14 — кон-
цертна світломузика;  15,  16,  17,  18  —  звукова 
та світлова сценографія музичного і, відповід-
но, драматичного театру (з виявленням в них 
таких  специфічних  видовищно-синтетичних 
форм,  як  «просторова музика»  —  15,  «лабі-



183

Періодична система мистецтв Б. Галєєва: витоки та перспективи АНдрІй кАрНАк

ринт» — 16, видовища «Звук та Світло» — 17, 
«латерна магіка» — 18).

Біфункціональні  прикладні  форми,  відпо-
відно, розміщуються у вічках 19, 20 — естетиза-
ція звукового та 22, 23 — світлового середовища 
(це,  перш  за  все,  виставково-оформлювальне 
мистецтво  (пром.  дизайн  —  А. К.),  дискотеки, 
світлова архітектура, звукові видовища під від-
критим небом). У вічках 21 та 24 розміщуються, 
відповідно, звуковий та світловий дизайн.

Для  розширеної  системи  мистецтв  також, 
виявляється,  очевидним  є  те,  що  вона  може 
зберігати  свою  єдність  лише  за  рахунок  гра-
ничної сили міжвидової взаємодії. Більше того, 
більшість з означених у зовнішніх вічках видів 
художньої діяльності, хоча й не є самодостатні-
ми видами мистецтв, набувають життездатнос-
ті лише за рахунок входження до синтетичних 
утворень,  що  характеризуються  дією  відзначе-
них вище внутрішньосистемних зв’язків (відмі-
чено стрілками).

Запропонована  Б.  Галєєвим  схема  має  вну-
трішню  змістовність.  Вона  дає  можливість, 
наприклад,  легко  зрозуміти  різницю  у  спе-
цифіці  кінематографа  і  телебачення,  наочно 
виявляє  природу  і  технологію  слухозорового 
синтезу в кінематографі (11+12), пояснює неми-
нучість  існування  світломузики  у  двох  специ-
фічних  формах  втілення  —  жива,  концертна 
(14), та кінематографічна (9+10).

Звернімо  увагу  на  те,  що  стрілки  на  схе-
мі  не  завжди  є  двосторонніми:  вони  вказують 
на  переважну  спрямованість  зв’язків  у  певно-
му  напрямку.  В  цьому  відбивається  специфіка 
звукової комунікації в людському спілкуванні. 
Але  якщо  аудіомистецтва  (радіо, електронна 
музика і  т.д.)  можуть  претендувати  на  авто-
номію, то для відповідних їм зорових аналогів 
обов’язковим  є  сполучення  з  мистецтвом  кіно 
(кіно, абстрактний фільм і т. д.).

Ця  своєрідна  «функціональна асиметрія» 
виявляється і відносно вертикальної вісі. Звер-
немося спочатку до лівої сторони схеми, де зна-
ходяться  нові  зображальні  мистецтва.  Вони, 

як  відомо,  використовують  техніку  репроду-
кування  (тиражування, трансляції),  і  в  них 
функції художника і розробника техніки розді-
лені. Якщо ми тепер звернемося до правої сто-
рони,  тобто  до  нових  виражальних  мистецтв, 
то  в  них  техніка  вже  призначена  для  проду-
кування  незвичайних  зображень  та  звуків, 
і  при  цьому  —  для  створення  інструментарію 
і  твору,  поєднані  в  єдине  ціле.  Така  ситуація 
є  незвичною  для  художньої  культури,  бо  уні-
кальним  в  цьому  сенсі  є  не  тільки  сам  твір, 
але  й  інструмент,  за  допомогою  котрого  він 
створюється.  Цим  і  пояснюється,  здавалося  б, 
парадоксальний  факт  історичного  відставання 
нових мистецтв з правої половини схеми (світ-
ломузика, електронна музика і т. ін.) від своїх 
суміжних  сусідів  з  лівої  половини  (кіно, радіо 
і т.д.), хоча, наприклад, сама ідея світломузики 
була заявлена набагато раніше від того ж таки 
кінематографа.

Ліквідувати  подібну  «недемократич-
ну»  си туацію  в  системі  мистецтв  допомагає 
комп’ютерна  техніка.  Її  віднесено  до  продук-
тивної  техніки,  бо  вона  синтезує  зображен-
ня  (і  звуки)  на  «tabula  rasa»,  —  так  би  мовити, 
на чистому полотні екрану, «з нуля» — причому 
це  відноситься  рівною  мірою  і  до  конкретних, 
і  до  абстрактних  зображень  (звуків).  Подібно 
до того, як револьвер мимоволі виявився в Аме-
риці  минулого  століття  таким  собі  «знаряд-
дям демократії», що зрівняв в правах слабкого 
і  сильного,  так  і  комп’ютери,  вже  без  жартів, 
відіграють  нині  «подібну»  роль,  компенсуючи 
наслідки «функціональної асиметрії» в системі 
мистецтв.

Як  зазначає  Б.  Галєєв,  «Взагалі зараз важ-
ко навіть передбачити, які зміни ще внесе 
до цієї «періодичної системи» комп’ютеризація 
художньої культури. Не  виключено, що при-
йдеться добудовувати ще один зовнішній 
шар в цій схемі Всесвіту мистецтва, що роз-
ширюється. Розширюється, але в  той же час 
іще сильніше ущільнюється за рахунок функ-
ції поєднання, властивої комп’ютерній тех-
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ніці, яка здатна синтезувати будь-який звук 
і  будь-яке зображення (їх повний синтез, вті-
лений в жанрі так званих «мультимедіа», що 
імітує на новому рівні первинний синкретизм, 
з  усіма його атрибутами: біфункціональніс-
тю, бісенсорністю, розмиванням кордонів між 
мистецтвом та реальністю, в даному випадку 
— віртуальною)» [6].

Не  можна  не  підтримати  такі  розміркову-
вання  Б.  Галєєва,  бо  вони  цілком  відбивають 
генеральну лінію розвитку сучасного мистецтва 
зокрема і соціуму взагалі. В моїх дослідженнях 
є  також  розвідки  на  тему  «мультимедізації 
культури», що є відбиттям взаємопроникнення 
новітніх технологій і всього історичного дороб-
ку традиційних форм мистецтва [8].

Вже  зараз  митцям,  що  активно  працюють 
у  віртуальному  просторі  комп’ютерних  тех-
нологій,  зрозуміло,  що  для  нової  техніки  не  є 
проблемою не тільки синтезування будь-якого 
звуку чи зображення, але й будь-якої форми їх 
сполук.

Таким  чином,  мультимедізація  культури 
мовби  імітує  на  новому,  суто  штучному  рів-
ні,  первинний  синкретизм,  фольклорні  форми 
мистецтва (з якими його зближує бісенсорність, 
біфункціональність,  ігровий  характер  інтер-
активного  режиму,  анонімність,  оперування 
канонічними прийомами, неможливість «стан-
кового», завершеного і одноваріантного буття).

При  цьому  комп’ютер  виступає  водночас 
і в якості інструмента (при чому і як аудіально-
го,  і  візуального;  він,  як  то  кажуть,  «і  танцює, 
і співає»), і як віртуальний суб’єкт, і як вірту-
альний об’єкт,  що  формує  в  кінцевому  випад-
ку  віртуальну  реальність,  в  яку  занурюється 
реальний суб’єкт. Зрозуміло, як  і в синкретич-
ному мистецтві художні функції тісно пов’язані 
не тільки з грою, але й з розмиванням у цьому 
віртуальному та штучному середовищі.

Це можна називати як завгодно — парадок-
сом, або діалектикою, але в підсумку ми може-
мо бачити: система мистецтв, що розширюєть-
ся, одночасно ніби «згортається», повертаючись 

до  первинного  синкретизму,  але  вже  у  «вірту-
альному» втіленні.

Звісно,  цей  логічний  процес  розвитку  мис-
тецтва  (і  культури  взагалі)  не  відміняє  його 
традиційні форми й види, але конвертує осно-
вні  їх  інтенції у новітні форми — так би мови-
ти,  візуалізує  «платонівські  ейдоси»  в  умовах 
сучасної культурної ситуації. Сучасний митець 
має право використовувати всі прийоми й засо-
би,  напрацьовані  історією  розвитку  мистецтва 
в усьому  їх розмаїтті, але навіть  із застосуван-
ням  комп’ютерних  технологій  він  ні  в  якому 
не  замінить  і  не  «покриє»  решту  традиційних 
його видів і жанрів.

Виходячи з цих міркувань, можна бути впев-
неним  в  тому,  що  функції  відбиття  дійсності 
в мистецтві зберігаються навіть в комп’ютерну 
епоху,  хоча  і  здійснюватимуться  вони  за 
допомогою  штучного  (синтезованого)  звуку 
та зображення.

Як  стверджує  автор  ПСМ,  «Всесвіт мис-
тецтва розширюється, але при цьому не роз-
сипається на  безпритульні й  ізольовані 
художні акції, бо зберігає свою цілісність їх 
системна множина, що росте, перш за все за 
рахунок взаємодії один з  одним (цілісність, 
що відбиває цілісність самої людини і  сві-
ту). І  основний висновок — в  цьому кількісно-
му зростанні системи, що забезпечуються за 
рахунок комп’ютерів, можливо, міститься 
єдино достовірний показник прогресу у мисте-
цтві. Бо розширюється контингент тих, хто 
може випробувати і проявити себе в художній 
творчості, маючи можливість реалізувати 
свій незапитаний творчий потенціал, залуча-
ючись, поряд із  старими, до  будь-якого нового 
доступного мистецтва — кіно, телебачен-
ня, світломузики, відеоарту, комп’ютерної 
та лазерної графіки» [7].

Сучасні митці намагаються говорити новою 
мовою, використовуючи новий інструментарій, 
що народився в процесі розвитку єдиної куль-
тури,  єдиної  цивілізації,  яка  формує  діалек-
тичну  єдність  процесів  становлення  естетич-
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них  потреб  і,  відповідно,  засобів  і  здатності  їх 
реалізації.

Епілог.
Закладена  в  основу  ПСМ  діалектична 

єдність  наявних  доцентрових  та  відцентрових 
сил формує структуру, зв’язки, динаміку систе-
ми та визначає цілісність її буття. Хоча в реаль-
ності  становлення  елементів  системи  відбува-
лось не так вже й рівно.

Автор цієї системи зауважує, що не обійшло-
ся  без  «прикордонних  естетичних  катастроф», 
а спроби відбудувати втрачену колись гармонію 
мистецтв  (наприклад,  ідея  Gesamtkunstwerk 
Р.  Вагнера  або  ж  містеріальне  Всемистецтво 
О.  Скрябіна,  що  повинні  були  замінити  сепа-
ровані  й  самодостатні  традиційні  мистецтва) 
скінчилися  фактично  нічим.  Проте  такі  екс-
перименти  були  своєрідними  індикаторами 
назрілих  у  суспільстві  потреб,  які  з  появою 
і  освоєнням  нових  інструментальних  засобів 
(перш  за  все,  пов’язаних  з  освоєнням  електри-
ки),  призвели  в  ХХ  ст.  до  різкого  розширення 
системи (мал. 2).

Саме  в  цей  час  виникають  видоутворення, 
що розміщені у вічках таблиці під номерами від 
9  до  24.  Цікаво,  що  і  тут,  паралельно  зростан-
ню відчуження в системі «людина — твір мис-
тецтва»,  зростають  також  відцентрові  сили 
(показані  стрілками),  і  майже  всі  парні  вічка 
ліворуч  та  праворуч,  угорі  та  внизу  не  існу-
ють  автономно  —  вони  обов’язково  входять 
до складу синтетичних утворень (кіно не існує 
без звуку, електронна музика тяжіє до поєднан-
ня з зображенням, взаємодія між телебаченням 
та світломузикою є також невідворотною, і т. д.).

Тобто,  для  розширеної  системи  чимдалі, 
тим більш наочною є можливість збереження її 
єдності і цілісності саме за рахунок граничного 
збільшення  сил  міжвидової  взаємодії,  про  що 
вже згадувалось вище.

У футурологів існує жарт: дуже важко перед-
бачати,  особливо  майбутнє.  В  наявному  стані 
системи (мал. 2) Б. Галєєв впевнений в тій мірі, 

в  якій  йому  довелося  особисто  випробувати 
специфіку багатьох її «вічок» у власних худож-
ніх експериментах.

З  настанням  комп’ютерної  ери  в  мистецтві 
нас  очікують  нові,  іще  більш  несподівані  від-
криття. Але вже наперед можна бути впевненим 
у тому, що:

— поява нових видів мистецтва, в тому числі 
тих, що використовують найсучасніші технічні 
засоби, ні в якому разі не анулює необхідність 
існування колишніх (в тій же мірі, як народжен-
ня Рєпіна або Пікассо, наприклад, не перекрес-
лює творчість Рафаеля та Рубльова);

— функції відображення дійсності в мисте-
цтві зберігаються, хоча, можливо, і будуть здій-
снюватися  за  допомогою  штучного  синтезова-
ного звука і зображення. А дискусійні елементи 
самостійного  «програмованого  мистецтва» 
можуть  використовуватись  в  «фольклорно»-
ігрових формах контакту глядача з комп’ютером 
(на  Заході  це  зараз  зветься  «інтерактивним 
мистецтвом»);

—  Всесвіт  мистецтва  не  розсиплеться 
на безпритульні та ізольовані художні акції, бо 
зберігає  свою  цілісність  їх  системна  множина, 
що постійно зростає, перш за все за рахунок вза-
ємодії мистецтв один з одним, що підсилюється 
тією ж мірою. Така цілісність системи відбиває 
цілісність самої людини й цілісність світу, що її 
оточує;

—  більше  того,  саме  в  цьому  кількісному 
зростанні  системи,  можливо,  криється  єдино 
достовірний і переконливий показник прогресу 
в мистецтві. Бо розширюється контингент тих, 
хто може випробувати себе в творчості, маючи 
можливість  тепер  залучатися,  поряд  із  стари-
ми, до будь-якого нового доступного для нього 
мистецтва — телебачення, світломузики, відео-
арту, комп’ютерної, лазерної графіки, тощо.

Що  й  казати,  із  усіх  революцій  вповні  оче-
видно виправдала себе сьогодні тільки науково-
технічна. Залишається лише підтримати поета: 
«Хай  живе  науково-технічна,  що  переростає 
в духовну!…»
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1.  Однією  з  перших  спеціалізованих  робіт,  що  відноситься  до  морфології 
мистецтва,  є  «Лаокоон»  Лесінга,  де  він  детально  розглянув  особливості  поезії 
та живопису і відповідні межі взаємодій між ними.
2.  Більш  розповсюдженим  є  термін  мультимедіа,  тому  надалі  в  тексті  буде 
використовуватись саме він.
3.  В цьому сенсі Б. Галєєв ставився опозиційно до відомої сентенції А. Моля, котрий 
в  своїй  книзі  «Мистецтво  та  ЕОМ»  сформулював  необхідність  самоліквідації 
традиційних  видів  мистецтва,  як  альтернативи  засиллю  масової  культури. 
Справжній художник в такій ситуації повинен займатися не створенням мистецьких 
творів,  а  такою  собі  «метатворчістю»  —  створенням  нових  видів  мистецтва. 
Сутність метатворчості, за Молем, міститься в довільній «комбінаториці вражень», 
що  народжуються  новими  аудіовізуальними  засобами  мультимедіа.  Результат, 
в  цьому  випадку,  повинна  забезпечувати  ЕОМ  в  контакті  з  митцем,  а  пермутації 
використаного  матеріалу,  завдяки  дивному  випадку,  можуть  народжувати  щось 
синтетичне  —  естетично  витончене,  прекрасне  й  досконале.  Суто  мистецька 
функція відбиття дійсності, що вичерпала себе у проминулій культурній традиції, 
замінюється  «невмотивованим  дійством»,  що  забезпечує  людину  «насолодою 
грою»,  подібно  до  «богів  на  Олімпі».  Але  така  гра,  за  словами  Б.  Галєєва,  не  є 
головною метою мистецтва. Будь-який вид мистецтва повинен говорити з людьми 
своєю мовою [6].
4.  «Чарівний ліхтар» (лат. Laterna magica; магічний ліхтар, фантаскоп, skioptikon, 
lampascope, туманні картини та ін.) — апарат для проекції зображень, поширений 
в  XVII–XX  ст.,  з  XIX  ст.  —  в  повсюдному  ужитку.  Є  значимим  етапом  в  історії 
розвитку кінематографа. [Wiki]
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6.  Каган М. Музыка в мире искусств. — СПб., 1996.
7.  Галеев Б. Светомузыка в системе искусств. — Казань, 1991.
8.  Холопова В. Музыка как вид искусства. В 2 т. — М., 1991.
9.  Галеев Б. Переодическая система искусств // http://prometheus.kai.ru/ogl_r.htm.
10.  Галеев Б. Новый «Лаокоон». — Казань, 1993.
11.  Галеев Б.  Компьютеры  и  искусство:  Мифы  и  реальность  //  Перспективы 
развития  современного  общества.  Часть  1.  Материалы  научной  конференции.  — 
Казань, 2000. — С. 142–154.
12.  Карнак А. Нові комп’ютерні технології в музиці та концепція творчого процесу 
// Сучасне мистецтво: Зб. ІПСМ АМУ. — К., 2005. — Вип. 2. — С. 123–135.

Анотація. Статтю присвячено дослідженню витоків та перспективі застосування в сучасно-
му мистецтвознавчому просторі «періодичної системи мистецтв» (ПСМ), що була запропонована 
казанським мистецтвознавцем Булатом Галєєвим. У розвідці докладно представлена аргументація 
автора ПСМ та можливі напрямки вдосконалення системи, а також методологія її використання 
в сучасних умовах динамічної зміни культурної парадигми.

Ключові слова: морфологія мистецтва, Булат Галєєв, періодична система мистецтв, класифіка-
ція видів мистецтва, мультимедізація, синкретизм, синтетизм, інтерактивне мистецтво.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию истоков и перспективе использования в совре-
менном  искусствоведении  «периодической  системы  искусств»  (ПСИ),  предложенной  казанским 
искусствоведом  Булатом  Галеевым.  В  исследовании  подробно  изложена  аргументация  автора 
системы и возможные направления ее усовершенствования, а также методология ее использова-
ния в современных условиях динамической смены культурной парадигмы.

Ключові слова: морфология искусства, Булат Галеев, периодическая система искусств, класси-
фикация видов искусства, мультимедизация, синкретизм, синтетизм, интерактивное искусство. 

Summary. The article is devoted to the investigation of sources and the perspective of application of 
«the periodical system of arts» in contemporary art studies. This system was proposed by Bulat Galeyev, 
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В  історії  українського  мистецтва  є  періоди, 
позначені  особливими  ідейно-художніми  зру-
шеннями, змінами усталених естетичних вимі-
рів. Серед них — кінець 1980 — початок 1990-
х  років,  часи  суспільної  «перебудови»,  кінець 
радянської епохи, утвердження української дер-
жавної  незалежності.  Саме  тоді  на  вітчизняну 
художню сцену вийшло нове потужне поколін-
ня, яке й отримало назву «нова українська хви-
ля», котре чи не вперше після 1910–1920-х років 
привернуло широку увагу до української обра-
зотворчості, зв’язуючи  її з загальними пробле-
мами. Тепер, з дистанції часу, кінець радянської 
та  початок  пострадянської  доби  заново  роз-
криває свої неоднозначні змісти, ставить запи-
тання, потребує глибокого дослідження. І хоча 
мистецтво «нової хвилі», його виставки та акції, 
постійно знаходили відгуки в медіа, його спря-
мування, творчі інтенції, місце у вітчизняному 
художньому процесі залишаються дискусійни-
ми.  Уточнень,  зокрема,  черкають  часові  межі 
цього  явища,  склад  учасників,  перебіг  подій, 
а  найголовніше  —  ідейно-художні  виміри,  сут-
ність новацій, їхні стосунки з попереднім досві-
дом і вплив на наступні творчі тенденції.

На цьому шляху вітчизняне мистецтвознав-
ство  вже  зробило  певні  кроки.  Варто  згадати, 
зокрема, вихід в світ нової «Історії українсько-
го  мистецтва»,  у  присвяченому  ХХ  століттю 

5-у томі котрої цьому періоду відведені окремі 
розділи [1].  Багато  матеріалів  ввели  у  науко-
вий обіг підготовлені в ІПСМ «Нариси з історії 
образотворчого  мистецтва  ХХ  ст.» [2],  статті 
та наукові розвідки істориків мистецтва та кри-
тиків О. Петрової, Г. Скляренко, О. Соловйова, 
В.  Бурлаки,  Г.  Вишеславського,  К.  Стукалової 
та ін. Однак дослідження мистецтва цього пері-
оду сьогодні стикається з тими ж проблемами, 
якими  в  цілому  позначено  вивчення  всього 
вітчизняного мистецтва ХХ століття: більшість 
програмних  творів  «нової  хвилі»  знаходить-
ся  за  межами  України;  багато  творів,  акцій, 
виставок  залишилися  не  задокументованими; 
немає  скільки-небудь  ґрунтовних  монографіч-
них  статей  про  окремих  художників;  у  загаль-
ному  поступі  не  задіяні  мистецькі  акції,  що 
проходили  поза  головними  культурними  цен-
трами  України  —  Києвом,  Львовом,  Одесою, 
Харковом…

Важливим кроком стала ініційована НХМУ 
виставка «Українська нова хвиля. Друга полови-
на 1980-х — початок 1990-х років», що проходи-
ла восени 2009 року в Києві (куратор О. Барши-
нова) [3]:  експонована  в  залах  музею,  виставка 
засвідчила  складні  взаємодії  між  вітчизняним 
художнім  досвідом  і  новим  мистецтвом,  ще 
раз  акцентувала  важливе  місце  «нової  хвилі» 
в історії українського мистецтва.

гАлиНА СкляреНко
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і українське мистецтво  
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Варто  підкреслити,  що  «нова  хвиля»  спри-
чинила  в  українській  образотворчості  певну 
естетичну  революцію,  значною  мірою  інспіро-
вану «посттравматичним синдромом» (О. Яки-
мович)  зламу  епох,  де  до  розпаду  радянської 
системи  додалися  постколоніальні  проблеми 
та  болючі  процеси  культурного  самовизначен-
ня. Можна сказати, що саме з цього часу «укра-
їнський культурний простір» став чи не голов-
ною  темою  мистецтва,  привертаючи  увагу 
до  особливостей  національного  та  регіональ-
ного  контексту.  Крім  того,  зразу  ж  зв’язавши 
свої  спрямування  з  постмодернізмом,  автори 
«нової хвилі» певним чином «переструктурува-
ли» самі виміри вітчизняного художнього про-
цесу,  окреслили  в  ньому  актуальне  мистецтво 
як  царину  ідейно-естетичний  новацій,  диску-
сій,  утвердження  нових  вартостей  та  творчих 
стратегій.

Аналізуючи  внесок  «нової  хвилі»,  слід 
підкреслити,  що  саме  разом  з  нею  в  Україні 
поширилися  нові  для  неї  види  мистецтва,  які 
протягом  ХХ  століття  визначили  особливос-
ті  сучасних  художніх  практик  —  різноманітні 
художні  об’єкти,  різні  види  фотографії,  інста-
ляції,  мистецькі  акції,  перформанси,  відео-арт 
та  ін.,  що  не  тільки  суттєво  вплинули  на  тра-
диційний  живопис,  графіку  та  скульптуру,  а  й 
надали їм інших вимірів — сучасної візуальнос-
ті.  А  поряд  з  цим  —  і  інша  модель  мистецтва, 
де  головним  ставала  відкрита  суб’єктивність 
авторської  позицій,  критичність,  творча  неза-
лежність.  Звільняючись  від  жорсткої  радян-
ської  ідеологічності,  з  її  регламентованістю, 
догматизмом,  пласкою  пропагандистською 
ілюстративністю,  нове  мистецтво  відкрива-
ло простір творчої свободи, тоді ще, можливо, 
не  здогадуючись,  що  саме  вона  є  насправді  чи 
не  найбільш  жорстким  випробуванням  для 
художника…

Вихід на художню сцену «нової української 
хвилі»  відбувся  стрімко  і,  здавалося,  досить 
несподівано:  вже  перші  твори,  експоновані 
на  республіканській  виставці  «Молодість  кра-

їни» 1987 року в Києві та на Всесоюзній моло-
діжній  виставці  1988-го  у  Москві  примусили 
критиків  констатувати:  «У  1987  році  у  Києві 
відбувся  потужний  вибух  творчої  енергії.  Ста-
ло  очевидним,  що  в  місті  йде  становлення 
нового  художнього  спрямування» [4].  Певним 
маніфестом  нового  мистецтва  стала  картина 
В. Савадова та Г. Сенченка «Печаль Клеопатри» 
(1987), яка відкрила нову сторінку в українсько-
му живописі, напевно, так і залишившись в ньо-
му  граничним  виразом  постмодерну…  Однак 
«нова  хвиля»  об’єднала  художників  з  різних 
міст України: з Одеси (на чолі з О. Ройтбурдом), 
Львова,  Харкова;  а  також  з  колом  українських 
митців, що тоді працювали у Москві — О. Тіс-
тол, К. Реунов, М. Скугарєва. До речі, саме там 
ними був написаний один з програмних текстів 
часу  —  «Вольова  грань  національного  посте-
клектизму»  (1989),  що  наголошував  на  необ-
хідності  якісних  змін,  «дискусій  про  красу» 
та  аналізу  культурних  стереотипів  як  способу 
художньої  інтерпретації  дійсності…  Показово, 
що загальне суспільне піднесення кінця 1980 — 
початку 1990-х, надії на майбутнє та прагнення 
змін активізували художнє життя в різних міс-
тах України, залучаючи до «дискусії про сучас-
ність»  широкі  кола  сучасників.  Окремої  уваги 
заслуговує і так званий «Станіславський фено-
мен» початку 1990-х, коли за ініціативою івано-
франківських  художників  в  місті  відбулися 
виставки  та  конференції,  котрі  для  обговорен-
ня  перспектив  розвитку  української  культури 
збирали  митців,  літераторів,  критиків,  жур-
налістів…  Так  виникає  питання  про  обшири 
«нової хвилі»: чи можна розглядати її як певну 
групу, визначене коло митців, чи було це певних 
художнім  рухом,  що  притягував  до  себе  моло-
дих  митців,  які  прагнули  увійти  в  актуальний 
культурний простір?

Ця  тема  варта  дослідження.  Тим  більше, 
що,  «шукаючи  попередників»  у  вітчизняно-
му  мистецтві,  «нова  хвиля»  акцентувала  ува-
гу  на  таких  явищах,  як  харківська  фотографія 
1970–1980-х  років  на  чолі  з  Б.  Михайловим; 



190

2009, випуск шостийСУЧАСНе МиСтеЦтВо

на «Групу швидкого реагування» початку 1990-
х рр. (Б. Михайлов, С. Братков, С. Солонський), 
а також на художниках одеського концептуаліз-
му  початку  1980-х  (С.  Ануфрієв,  Л.  Войцехов, 
Ю. Лейдерман, С. Мартинчик, І. Стьопін, група « 
Перці» (О. Скрипкіна та О. Петренко), Л. Резун-
Звєздочотова, О. Музиченко,  І. Чацкін). Проте, 
якщо  постановочна  фотографія  швидко  поши-
рилася  в  українському  мистецтві,  —  вийшла 
за межі соціально-критичного висловлювання, 
опанувала  різні  естетики,  —  то  проблематика 
концептуалізму  загалом  не  знайшла  в  Україні 
помітного відгуку.

В коло дискусій про нове мистецтво потра-
пляла,  зокрема,  творчість  таких  художни-
ків,  як  В.  Бажай,  що  з  кінця  1970-х  поєднував 
нефігуративно-об’єктні практики із художніми 
акціями. Важливу роль зіграла також творчість 
А. Степаненко, художника, що ще з кінця 1970-
х  звернувся  до  акційних  практик,  боді-арту 
та постановочної фотографії, а на початку 1990-
х  став  одним  з  ініціаторів  етапних  для  сучас-
ного  українського  мистецтва  проектів:  «Косий 
Капонір» (1992) та «Проект Києво-Могилянська 
Академія»  (1993),  які  висунули  надзвичайно 
перспективну, таку, що не втратила своєї акту-
альності і досі, ідею «суб’єктивного досліджен-
ня  простору»,  котра  ставила  за  мету  художній 
аналіз  того  перехрещення  історичних,  міфо-
логічних,  ідеологічних,  побутових,  естетичних 
та  ін.  нашарувань,  які  складають  своєрідність 
вітчизняного культурного контексту.

Величезну  роль  в  становленні  «нової  хви-
лі»,  а  разом  з  нею  і  всього  нового  мистецтва 
України  кінця  1980-х  рр.,  відіграли  творчі 
групи  під  керівництвом  Т.  Сільваші  —  «Сед-
нєв-88»,  «Седнєв-89»,  «Седнєв-91»,  в  котрих 
взяла участь більшість художників наступного 
десятиліття.  У  жвавих  обговореннях,  спіль-
них  виставках  формувалися  авторські  страте-
гії,  поступово  окреслювалася  та  опозиція  між 
прибічниками  постмодерної  еклектики  і  її  гри 
змістів  з  «чистими  живописцями»,  що  склала 
прикметну  дискусію  1990-х  рр.  Тоді  конфрон-

тація між ними здавалась принциповою. Тепер, 
з  дистанції  часу,  зрозуміло,  що  і  перші,  і  другі 
з різних боків не тільки «підривали» ту модель 
мистецтва  та  бачення  живопису,  що  залиши-
лося  їм у спадок від радянського часу, а й роз-
ширювали  вітчизняний  художній  простір, 
додавали  до  нього  інші  змісти,  інше  художнє 
бачення. І якщо програмні прибічники постмо-
дерну у своїх роботах утверджували еклектизм 
— як «право вибору» (Ч. Дженкс), а через нього 
«досліджували» культуру, фіксуючи конечність 
традиційних вимірів твору мистецтва як завер-
шеного,  цілісного  художнього  висловлювання, 
то  «живописні  пластики»  у  свій  спосіб  залу-
чали  до  вітчизняного  малярства  досвід  захід-
ного  абстракціонізму  середини  ХХ  століття, 
котрий  теж  «руйнував»  традиційну  картину, 
відкриваючи, серед  іншого, вихід до живопис-
ного об’єкту та живописного простору як видів 
інвайромента… Постать Т. Сільваші тут — ваго-
ма і визначальна, а його фігуративний живопис 
1980-х років можна розглядати як одну з пред-
теч нового руху.

За часи свого існування «нова хвиля» утво-
рила  окремі  творчі  об’єднання.  Часто  досить 
розпливчасті ідейно, вони фіксували загальний 
«пошук  іншого»  в  мистецтві,  способах  діяль-
ності, життя, спілкування, формували необхід-
не  творче  середовище.  Серед  них  слід  назвати 
такі, як «Паризька комуна» (1990–1994), що час-
то поставала синонімом «українського постмо-
дерну»  та  уособленням  «нової  хвилі».  Запо-
чаткований  за  ініціативою  О.  Клименка  сквот 
у відселеному для капітального ремонту будин-
ку на однойменній київській вулиці, де працю-
вали  художники,  став  достатньо  окресленою 
групою, що притягуючи до себе  інших митців. 
Ця група ініціювала виставки (зокрема, «Худож-
ники  Паризької  комуни»,  1991),  і  виступала 
з  творчими  деклараціями.  Різноманіття  їхньої 
художньої  практики  —  від  картин  до  акцій, 
перформансів, перших спроб відео,  інсталяцій 
та  ін.,  в  цілому  віддзеркалило  загальні  транс-
формації в осягненні «новою хвилею» сучасно-
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го мистецтва. Поряд можна згадати харківську 
групу  «Панорама»  (1987–1991),  «Центр  Євро-
пи»  (1987–1990)  та  Фонд  З.  Мазоха  І.  Дюрича 
та  І.  Подольчака  (1993–1995)  у  Львові;  одеські 
Центр  сучасного  мистецтва  «ТІРС»  та  «Новий 
простір» (1992–1994). В Одесі ж у 1994-у р. від-
бувся  міжнародний  фестиваль  «Вільна  зона», 
який певною мірою «підсумував» творчі пропо-
зиції періоду.

Проте  першими  творами  «нової  хви-
лі»  були  саме  картини  —  великі  за  розміром 
та  підкреслено  активні  за  своїм  формальним 
рішенням,  з  перебільшеною  метафоричністю, 
оксюморонними  змістовими  ходами,  відвер-
тим  цитуванням  відомих  творів.  Вони  викли-
кали  питання  щодо  їх  походження.  Вислов-
лювалися  думки  про  переосмислення  в  них 
через  постмодерний  дискурс  соцреалістичної 
картини  в  її  гіпертрофованому  українському 
варіанті  (В.  Левашов) [5],  або  сучасної  світової 
художньої практики  (О. Соловйов) [6].  І перша, 
і друга думки були слушними. Бажання вийти за 
межі усталених регіонально-радянських худож-
ніх  вимірів,  «увійти  до  світового  контексту» 
визначало  чи  не  головні  творчі  амбіції  «нової 
хвилі», набуваючи часто форми «перенесення» 
на український  ґрунт недостатньо  осмислених 
західних  мистецьких  практик.  Проте  справа, 
напевно, була  і в тому особливому збігу обста-
вин, котрий саме в часи постмодерного «кінця 
історії»  повертав  Україну  на  світову  художню 
сцену.  Постмодерний  поворот  від  космополі-
тичного ідеалу авангардистського прогресизму 
до  зацікавлення  регіональними  цінностями, 
своєрідністю  національного  досвіду,  співпав 
із  вивільненням  українського  мистецтва  з  під 
нівелюючого  імперсько-тоталітарного  тиску, 
із  зверненням  до  власного  неусвідомленого 
і незасвоєного минулого. Однак сьогодні, з дис-
танції часу, коли виникла можливість побачити 
твори «нової хвилі» в музейному просторі, спів-
віднести  їх  з українським мистецтвом попере-
дніх  часів,  стає  очевидною  їх  обумовленість 
вітчизняною  традицією.  Тим  більше,  що  за 

своїм внутрішнім змістом «нова хвиля» вияви-
лася явищем історично перехідним, таким, що 
одночасно  завершував  радянську  і  відкривав 
пострадянську епоху, а тому не міг просто від-
кинути попередній досвід.

Саме  в  музейному  просторі  унаочнюється 
висловлена К. Акіншою думка про «адаптуван-
ня»  в  їхньому  мистецтві  поширеної  в  Україні 
1950–початку  1980-х  ерзацу  «картини  велико-
го стилю» [7], адже саме псевдо-образи соцреа-
лізму  визначали  чи  не  головне  полемічне  поле 
нового  мистецтва.  Вільна  гра  образів,  прийо-
мів,  стилістичних  кліше  «втягувала»  у  дис-
кусійне  поле  і  змістову  порожнечу  радянської 
« тематичної картини»,  і «мрії про модернізм» 
вітчизняного  андеграунду,  і  художні  прориви 
початку ХХ століття,  і естетичну «перебільше-
ність» та образно-світоглядну неоднозначність 
українського бароко… Однак, якщо в загально-
му  художньому  поступі  живопис  «нової  хви-
лі»  віддзеркалив  показовий  для  постмодерну 
«кінець  картини»  у  її  традиційному  вимірі,  то 
в українському контексті він відіграв певну кон-
структивну роль,  інтелектуалізуючи традицію, 
виокремлюючи головні складові з національно-
го досвіду.

Це мистецтво виникло на межі радянського 
та пострадянського часу і поєднало кризу куль-
тури, критику її радянських кліше і ту вітальну, 
радісну, ігрову атмосферу, яка загалом визначи-
ла привабливість «нової хвилі». Адже, змішую-
чи  у  своїх  творах  різноманітні  символи,  міфи, 
знецінені  утопії,  воно  висувало  своє  бачення 
реальності, де відкритість до життя і захоплен-
ня метаморфозами мистецтва обумовлювались 
драматичним  напруженням  «кінця  епохи». 
Звідси  —  недовіра  до  простих  висловлювань, 
гостре відчуття  гротесковості  ситуацій, образ-
них співставлень, а ще — «позитивність» іронії 
як певного опору ідеологічному та суспільному 
тиску…

Однак показовим є саме сприйняття моло-
дими  українськими  митцями  радянського 
досвіду.  На  відміну,  зокрема,  від  московських 
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концептуалістів,  для  яких  «радянськість»  у  її 
перш за все  змістовно-ідеологічних  та концеп-
туальних  вимірах,  ставала  темою  «авторських 
досліджень», вони, покоління останніх «радян-
ських  дітей»,  сприймали  її  не  концептуально, 
а перш за все естетично. А тому так чи інакше 
«відобразили»  не  тільки  формальні  прийоми 
українського  радянського  живопису,  котро-
му  їх  навчали,  а  й  естетику  «наочної  агітації», 
з  її  «спрощеним»  малюванням,  трафаретами, 
кольоровими  заливками,  «зафарбованими» 
поверхнями, а поряд з цим — і «естетику життє-
вого середовища», з його бідністю, захаращеніс-
тю, з його поштовими листівками, журнальни-
ми обкладинками, брудними панелями… Саме 
з  радянського  мистецтва  виростає  і  їхнє  розу-
міння головної категорії постмодерна — симу-
лякра, «копії, що не має відповідника», та голов-
ної магії мистецтва — «здатності  зображувати 
та  стверджувати  неіснуюче»  (А.  Бадью).  Саме 
через зіткнення радянського та пострадянсько-
го досвіду «нова хвиля» вперше в українському 
мистецтві  звернулася  до  проблеми  «високого 
і  низького»,  «індивідуального  і  масового»,  що 
залишається  головною  для  сучасної  культу-
ри.  Саме  з  цими  митцями  пов’язані  художні 
проекти,  в  котрих  критика  спрямовувалась 
на  суспільно-політичні  реалії  пострадянської 
дійсності…  Твори  А.  Савадова,  Г.  Сенченка, 
О. Голосія, О. Тістола, К. Реунова, О. Гнилиць-
кого,  В.  Раєвського,  В.  Цаголова,  О.  Ройтбурда, 
І. Дюрича, І. Подольчака, І. Панича, Ю. Солом-
ка,  В.  Трубіної,  А.  Сагайдаковського,  С.  Лико-
ва,  О.  Лісовського,  В.  Рябченка,  Д.  Кавсана, 
Л.  Вартиванова,  О.  Сухоліта,  Г.  Вишеславсько-
го,  М.  Маценка,  М.  Скугарєвої,  М.  Мамсико-
ва,  І.  Чічкана,  І.  Ісупова,  П.  Керестея,  Р.  Жука, 
О. Мігаса,  А. Ганкевича, Д. Дульфана визначи-
ли нові риси українського мистецтва — автор-
ську  рефлексію,  вагомість  особистого  погляду, 
культурно-критичну позицію.

Тоді  ж,  за  часи  «перебудови»  до  критично-
го  художнього  поля  залучалися  і  стереотипи 
національної  традиції,  а  разом  з  ним  і  самої 

Історії, яка в Україні існувала (і продовжує існу-
вати) у своєрідному вимірі «Future  in the Past» 
—  «минулого  в  майбутньому»,  підтримуючи 
у  суспільстві  національно-історичну  міфоло-
гію.  Програмним  тут  став  текст  О.  Ройтбурда 
та  М.  Рашковецького  «Про  душевне  в  мисте-
цтві» (1989), що пародіював міфологему «Украї-
ни як російської Італії», і чи не першим привер-
нув  увагу  до  постколоніальної  проблематики. 
А  одночасно  —  і  до  пошуку  «відповідників» 
своєму мистецтву в західній практиці, де обра-
зи «України як небесної Італії» наводили зв’язки 
з італійським трансавангардом. Однак паралель 
з ним мала радше інтенційний, аніж концепту-
альний  чи  формально-виражальний  характер. 
Можна погодитися з К. Акіншею, який вважав, 
що  «до  справжньої  постмодерністської  від-
стороненості» серед живописців «нової хвилі» 
«доріс» лише А. Савадов. «Решта швидше бра-
ли щирістю, їхня іронія була м’якою… Ніжний, 
інколи  надривний  український  постмодернізм 
був  швидше  останнім  модернізмом,  несподі-
ваним  спалахом  сонячної  активності  перед 
наступальним і неминучим кінцем традиційно-
го мистецтва» [8]. І тут стає очевидним, що осо-
бливості «нової хвилі» ґрунтуються перш за все 
на  своєрідності  самого  українського  постмо-
дерну, інтенційно близького, але й суттєво від-
мінного  від  його  західної  моделі.  Адже,  якщо 
на  Заході  проблематика  постмодерну  з  його 
тотальною  ревізією  культури  ставала  законо-
мірним етапом її поступу, і всі його ланки, пер-
сонажі,  спрямування  та  протиріччя  були  вже 
достатньо  опрацьовані  і  самим  мистецтвом, 
і  мистецтвознавством,  і  загальною  гуманітар-
ною  думкою,  і  увійшли  у  суспільну  свідомість 
на  рівні  визначених  традицій,  смаків,  уподо-
бань,  то  «нова  хвиля»  формувалася  в  умовах 
майже  повної  не  заархівованості  вітчизняної 
культури, поза засвоєнням історії українського 
та  світового  мистецтва.  Тим  більше,  що  й  сам 
модернізм — головна культурно-мистецька епо-
ха ХХ століття, — мав в Україні свої надзвичай-
но  складні  та  відмінні  від  Заходу  колізії:  при-
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зупинений  соцреалізмом,  він,  по  суті,  так  і  не 
набрав тут необхідних масштабів, не розвинув 
до кінця своєї проблематики. А тому вітчизня-
ний постмодерн опинився у ситуації, як писав 
Е.  Барабанов,  де  мусив  «бути  мовою  самоопи-
сування  для  країни,  яка  у  своїх  очікуваннях, 
реформах  та  змінах,  що  почалися,  намагаєть-
ся  ціною  неймовірних  зусиль  прилучитися 
до  ідей  і  принципів  історично  не  пережито-
го  модерну» [9].  «Карнавальний  український 
постмодерн»  кінця  1980–початку  1990-х  рр. 
демонстрував надзвичайно важливі на той час 
суспільні вартості — «відновлення суб’єктивної 
картини світу й звільнення  індивідуальної сві-
домості  від  влади  ідеологем» [10],  об’єднуючи 
таким  чином  модерністську  і  постмодерніст-
ську проблематику.

В зв’язку з цим чи не головним стало завдан-
ня «аналізу минулого», формалізації та інтелек-
туалізації традицій. Невипадково однією з най-
яскравіших та помітних тенденцій в мистецтві 
«нової хвилі» стало необароко. Як пише Т. Гун-
дорова,  «бароко  сприймалося  як  чи  не  єдина 
естетично плідна й органічно-самоцінна форма 
творчості, вповні розвинена в українській куль-
турі. Перекреслюючи недалеке минуле (модерн 
початку  ХХ  століття  та  пізніший  соцреалізм), 
розчаровуючись  у  слабкості  національного 
варіанту  модернізму,  постмодерністи  зверта-
ються через голови «батьків» до «дідів» — часів 
до-модерного бароко» [11]. Саме тут проходила 
і лінія перетину з італійським трансвангардом, 
для  якого,  як  і  для  українського  мистецтва, 
бароко уособлювало «міф про прекрасне мину-
ле»,  а  перетлумачення  його  образів  визначало 
риси  постмодерної  естетики.  Проте  актуаль-
ність  інтерпретації  необароко  у  творах  «нової 
хвилі»  була  пов’язана  з  тим,  що  саме  в  них  ця 
історична  епоха  та  утворена  нею  модель  куль-
тури  з  її  кризовою  свідомістю,  «міфізуван-
ням  дійсності»,  моральним  релятивізмом,  що 
не тільки «накладалася» на реалії «перебудови» 
пострадянського  періоду,  а  й  виступали  важ-
ливою  світоглядною  проблемою.  «Об’єктом 

дослідження»  художників  ставала  сама  наці-
ональна  традиція  з  її  постійним  кружлянням 
в колі бароко й неможливістю вийти на  інший 
рівень осягнення дійсності. В цьому плані міс-
це  необароко  в  українському  мистецтві  можна 
порівняти з московським соц-артом. Але якщо 
московські художники піддавали аналізу соцре-
алізм, доводячи до абсурдної завершеності його 
засади,  то  українських  митців  цікавила  саме 
національна традиція, що часто ототожнюється 
з  «козацьким  бароко»,  фіксуючи  її  ретроспек-
тивність, міфологічність, двозначність культур-
них  стереотипів,  які  зберегли  в  собі  не  тільки 
позитивні, але й дискусійні змісти.

Так,  висунута  К.  Реуновим  та  О.  Тістолом 
тема  «аналізу  стереотипів»  постає  сьогодні 
надзвичайно  плідною  і  перспективною  для 
українського  мистецтва.  І  якщо  наприкінці 
1980-х  вона  звучала  як  шлях  модернізації  (а 
точніше — постмодернізації) українського мис-
тецтва, тоді, здавалося, міцно затиснутого між 
фольклором  та  соцреалізмом,  то,  поступово 
вростаючи у протиріччя пострадянської реаль-
ності,  вона  все  більше  розширювала  свої  зміс-
ти,  підключаючись  до  того  діалогу  локального 
і  універсального, що визначає одну з  головних 
тенденцій сучасного мистецтва.

З  початку  1990-х  в  українській  художній 
практиці  поширюються  проекти  у  нетради-
ційних  просторах  (поза  музеями  та  галерея-
ми),  де  до  мистецького  активно  додавалося 
реальне архітектурне та природне середовище, 
сам «образ місця». Найбільш помітними серед 
них, окрім названих,  стали акції «Три слони» 
(1993)  та  «Далеке,  близьке»  (1993)  на  старо-
київських  схилах,  виставка  «  3/3»  в  інтер’єрі 
київського  планетарію,  «археологічні  рекон-
струкції»  Т.  та  В.  Бахтових  у  археологічному 
заповіднику Ольвія, які розпочалися на почат-
ку  1990-х,  проект  «Спогади  про  цивілізацію» 
О. та Т. Бабаків, започаткований у 1994 р. у с. 
Великий Перевіз, великий проект « «Алхіміч-
на капітуляція»  (1994) на кораблях чорномор-
ського  флоту;  можна  згадати  також  виставку 
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ужгородських  художників  «Сховище»  (1993), 
що  проходила  в  підвалах  пункту  цивільної 
оборони… Продовжуючись у проектах 1990-х- 
початку  2000-х  рр.,  художнє  «освоєння  нових 
просторів»  постає  плідним  напрямком  сучас-
ного мистецтва.

Переглядаючи історію «нової хвилі», можна 
побачити, що багато з  ініційованих нею виста-
вок, акцій, художніх проектів не тільки висуну-
ли  значні  пропозиції,  урізноманітнювали  спо-
соби репрезентації творів, а й стали етапними 
у формуванні візій сучасного вітчизняного мис-
тецтва. Серед них — виставки «Штиль» (1992), 
яка  зафіксувала  утвердження  в  українській 
практиці мистецтва об’єкту (інсталяцій, асамб-
ляжів,  інстальованої  картини  та  ін.);  «Простір 
культурної революції» (1994), котра акцентува-
ла увагу на проблемі мистецької репрезентації.

З початку 1990-х сучасне українське мисте-
цтво  починає  досить  широко  та  різноманітно 
експонуватися за кордоном. Варто згадати такі 
виставки,  як  «Постанастезія.  Діалог  з  Києвом. 
Вісім  українських  художників  в  Мюнхені» 
(1992), «Ангели над Україною» (1993, Единбург), 
«Степи Європи. Сучасне мистецтво з України» 
(1993,  Варшава),  де  самоствердження  нового 
мистецтва  розглядалося  на  тлі  нових  постра-
дянських  реалій,  розпаду  СРСР,  вичерпаності 
радянського  міфу,  а  найголовніше  —  висувало 
проблему «виходу у широкий простір», необхід-
ності «переказати» мовою сучасного міжнарод-
ного мистецтва зміст власної, досі майже неві-
домої  світові  культури.  Останнє  залишається 
актуальним і зараз.

Отже,  «нова  хвиля»  значною  мірою  окрес-
лила  масштаби  «сучасного  українського  мис-
тецтва»,  висунула  своїх  лідерів,  які  протягом 
наступних  років  визначили  головні  спряму-
вання  його  актуального  простору.  У  зв’язку 
з цим, уточнюючи масштаби нового руху, склад 
його  учасників,  крім  названих  митців,  ува-
ги  потребує  творчість  досить  широкого  кола 
художників, серед яких — Я. Бистрова, О. Лісо-
вський, Д. Орєшніков, О. Чепелик, В. Кауфман, 

Д. Легейрос, Е. Нікрасова, А. Казанжий, Л. Тока-
рєва,  З.  Сокол,  В.  Беспрозванний,  О.  Соколов, 
І.  Шульєв,  П.  Сільвєстров,  О.  Замковський, 
В. Богун, І. Барах, П. Гранкін, Б. Бергер, С. Гор-
ський,  С.  Якунін,  Г.  Сидоренко,  І.  та  С.  Копис-
тянські,  О.  Харченко,  Петлюра  (О.  Ляшенко) 
А.  Чернишов,  Р.  Єгоров,  К.  Проценко,  К.  Мас-
лов,  П.  Старух,  В.  Машницький,  В.  Єршихін, 
О. Шевчук, О. Друганов, Р. Котерлін, М. Яремак, 
І.  Гусєв  та  ін.  Більшість  з  них  і  зараз  працює 
в  царині  актуального  мистецтва,  дехто  розчи-
нився в сучасній галерейно-гламурній продук-
ції,  частина  залишила  Україну,  дехто  перестав 
займатися мистецтвом… Але для кожного часи 
«нової  хвилі»  залишаються  важливою  части-
ною особистої та творчої біографії, — чи в якос-
ті  періоду  найвищого  злету,  чи  в  якості  етапу 
у  творчому  розвитку.  Однак  так  чи  інакше 
в загальній картині сучасного руху кожен з них 
має знайти своє місце.

Однак, поступ «нової хвилі» не був суціль-
ним  успіхом.  Протиріччя  становлення  акту-
ального  мистецтва  в  Україні  натикалися 
на  відсутність  необхідних  інституцій,  крити-
ки  як  важливого  елементу  художнього  посту-
пу, колекцій західного мистецтва ХХ століття, 
які  б  вибудовували  необхідний  контекст  для 
новацій  та  авторських  пошуків.  Проте,  окрім 
зовнішніх  давалися  взнаки  і  «внутрішні  про-
блеми»: необхідність визначення «своєї творчої 
проблематики»,  осмислення  тих  «українських 
проблем»,  які  б  могли  стати  основою  конку-
рентноздатних  за  межами  України  художньо-
концептуальних  пошуків.  На  жаль,  часто  від-
повіді на питання «що робити?» вирішувалися 
за допомогою московських журналів чи захід-
них виставок, буквально переносячи на вітчиз-
няний ґрунт не властиві йому теми, неосмисле-
ні тут ідеї. Варто згадати, зокрема, обговорення 
в  київському  середовищі  у  1993–1994  рр.  так 
званої  «кризи  репрезентації»,  котра  «перено-
силася»  сюди  з  Москви,  по  суті,  не  відповіда-
ючи  київським  реаліям:  адже,  на  відміну  від 
Москви, у Києві не тільки не вистачало вистав-
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кових  площ,  а  й  самі  експозиції  мали  досить 
низький  рівень.  В  Україні  не  вистачало  (як 
не вистачає і зараз) саме належної репрезентації 
сучасного мистецтва, тих творчих проектів, які 
б  аналізували,  демонстрували,  унаочнювали 
нове мистецьке бачення культурно-суспільних 
реалій, нові візії мистецтва. В цьому ж ряду зна-
чною  мірою  розгорталася  і  висловлена  у  1993 
році ідея «розкартинювання» [12] — звернення 
до  не-живописних  практик,  що  виникла  після 
відвідин  українськими  художниками  касель-
ської  «Документи»  у  1992  році [13].  Однак  ані 
мистецтво  об’єкту,  ані  перформанси  чи  хеп-
пенінги,  попри  окремі,  більш  чи  менш  вдалі 
спроби,  не  дали  на  українському  ґрунті  ваго-
мого  результату,  адже  не  були  підкріплені  тут 
ані  концептуально,  ні  ідейно.  І  тут,  можливо, 
варто пам’ятати, що «нова хвиля» була мисте-
цтвом  молодих  людей,  таких,  хто  вже  у  25–27 
років  поза  межами  України  відчув  справжній 
творчий  успіх,  інтерес  зарубіжних  критиків, 
залученість  до  живого  простору  мистецтва. 
Однак в Україні вони часто залишалися «ідео-
логічними безпритульниками», не вписуючись 
у  традиційні  художні  схеми,  не  відповідаючи 
естетичним  уподобанням.  Мистецькі  кроки 
здебільшого  розгорталися  в  колі  «молодіж-
ного  мистецтва»  з  його  наївно-епатажними 
жестами, що значною мірою ставало на заваді 
повноцінній  інтеграції  їхніх  творів  у  вітчиз-
няну культуру. Не відчуваючи підтримки,  їхнє 
«дорослішання» відбувалося складно і болюче, 
довго  зберігаючи  в  українському  актуальному 
мистецтві  стійкий  «підлітковий  комплекс». 
Спробам  вийти  за  його  межі  були  присвяче-
ні  проекти  1995  року  «Погляди  з  варенням» 
(ЦСМ),  «Барбарос.  Нові  варварські  видіння» 
(Будинок художника, Київ).

Якщо  початок  «нової  хвилі»  був  цілком 
визначений, то завершення потребує уточнень. 
… У 1993-у трагічно загинув Олег Голосій, один 
з найяскравіших художників покоління, твор-
чість якого у певній мірі  синтезувала  головну 
проблематику часу. У 1994-у через розпочатий 
ремонт  в  будинку  «закривається»  «Паризь-
ка Комуна», хоча протиріччя в  її  колі давали-
ся  взнаки  ще  з  початку  1990-х.  Нині  ж,  коли 
молодіжний статус учасників руху був вичер-
паний,  а  більшість  митців  з  досвідом  обрали 
власні  творчі  стратегії,  ідеологія  спільноти 
більше не відповідає  їхнім амбіціям. Важливу 
роль відіграла тут і загальна ситуація в країні 
—  економічні  проблеми,  відсутність  визначе-
ної політики щодо місця сучасного мистецтва 
в культурі, відсутність необхідних інституцій, 
відсутність  сформованого  художнього  рин-
ку… Попри певний міжнародний успіх та заці-
кавлення  московських  та  західних  критиків 
в самій Україні, сучасне мистецтво не отрима-
ло ні визначеного суспільного статусу, ні офі-
ційної  підтримки.  Надії  та  ілюзії  перебудови 
не  справдилися.  Показовим  в  цьому  зв’язку 
стало  брутальне  закриття  у  1995  році  міжна-
родної  виставки  «Київські  художні  зустрічі» 
в  Українському  домі,  спричинене  як  офіцій-
ною цензурою, так і безвідповідальністю керів-
ництва, а також розбратом в самому мистець-
кому  середовищі.  «Нова  українська  хвиля» 
добігла кінця.

Однак  розпочатий  нею  «проект  сучасного 
мистецтва України» продовжується. На худож-
ню сцену виходять нові покоління, нові худож-
ники  відкривають  інші  виміри  сучасного  мис-
тецького  світу.  Досвід  «нової  хвилі»,  її  значне 
місце в історії українського мистецтва та худож-
ньої культури ХХ століття незаперечний.
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Анотація. У статті розглядається взаємодія так званої «Нової хвилі» та сучасного українського 
мистецтва кінця ХХ століття.

Ключові слова: сучасне українське мистецтво, «Нова хвиля».

Аннотация.  В  статье  рассматривается  взаимодействие  так  называемой  «Новой  волны» 
и современного украинского искусства конца ХХ века.

Ключевые слова: современное украинское искусство, «Новая волна».

Summary. Co-operation of so-called «New wave» and modern Ukrainian art of end of ХХ of century 
is examined in the article. 

Keywords: the modern Ukrainian art, «New wave». 
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А время шло и старилось и глохло, — вме-
сто  паволоки,  измороси,  патины  на  картине 
мира,  вставленной  в  серебрящую  раму.  Вре-
мена  стремительно  меняются.  Настолько,  что 
ничего не успевает возникнуть, а уж отозваться 
подавно.

Эхо, впечатление, взгляд, рефлексия спешат 
и не поспевают отозваться. Им не на что упасть, 
не от чего отразиться, а если и успевают, то воз-
вращаются в никуда, не застают исток.

Время — слепок исчезновения. Посмертная 
маска смерти. Разрушение разрушения. Любое 
произведение, даже невзначай брошенное сло-
во,  произнесенное  по  ошибке  —  залог  вечного 
невозвращения.  Изношенность  скопидомного 
времени,  ветхость  его  вынуждает  искусство 
страдать  астигматизмом  и  создавать  некие 
со-временные  образования,  в  которых,  как 
в кратере, смешивались и взаимопревращались 
время и пространство, на время занятые сами-
ми собой. Они творили подвижную форму, вос-
производящуюся  в  самоопределенности,  тем 
создавая  устойчивое  образование  внутренней 
и  внешней  положенности  пространства  и  вре-
мени.  Эссенция  времени.  Экстракт.  Вытяжка. 
Самововремененность, как самомнение. Время, 
как единственный материал. Овременение.

Временяемость  —  прививка  от  бешен-
ства  времени.  Искусство  саморазличилось, 

расслоилось  на  современное,  темпоральное, 
контемпоральное,  и,  как  следствие  породила 
противоток  контр-темпоральности.  Послед-
няя  тяготеет  к  тому,  что  «прошлые  случайно-
сти» («past contingency» [1]) в настоящем одно-
временно  пребывают  в  различных  состояниях 
случайности, необходимости и свободы и каж-
дая  из  них  заведомо  для  любого  художника 
в  его  произведении,  творении  любую  форму 
оставляет  в  ее  бесконечном  явлении  навеки. 
Их истина во времени, то есть, превращенных 
пространствах,  представляющих  сущность 
по  образу  и  подобию,  но  не  по  своей  природе, 
а  по  намеренно  чужой;  такая  истина  относи-
тельна, и все изменения времени делают искус-
ственные формы заведомо ложными, в том же 
самом  отношении,  которое  удивительно  для 
статичного  мышления  рассудка,  однако  впол-
не приемлемо для диалектики. Истинная ложь. 
Отрицание или неприятие формального мыш-
ления не предполагает диалектику, превращая 
рассудок в предрассудок. Отрицание диалекти-
ки  вовсе  не  возвращает  к  «здравому  смыслу», 
а  просто  ампутирует  мышление,  воображение 
и рефлексию заодно.

Современное  искусство  утрачивает  связ-
ность, больше не является повествовательным 
и  сообщаемым,  довольствуясь  только  возвра-
щенными  и  брошенными  формами.  Они  сра-
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стаются  в  произвольной  последовательности 
и являются ближайшими причинами друг дру-
га, создавая причудливые образования в эффек-
те лавины уничтожающей «коммуникации».

Нечто  подобное  происходило  в  структура-
лизме  и  пост-структурализме.  Их  ошибочно 
принимают  за  философские  направления,  как, 
например,  конструктивизм  и  деконструкти-
визм,  модернизм  и  пост-модернизм;  они  тако-
выми не являются: это всего лишь методология 
неработающего метода и его модификаций, сла-
бая  попытка  противостоять  самодовольному 
отчаянию.

Отчаяние  не  бездна,  бездна  отчаяния  — 
схватывание  застывающим  временем,  когда 
невозможно  пошевелиться  и  ждать  больше 
нечего,  можно  только  недвижимо  ощущать 
медленно схватываемый бетон сиюминут-
ности,  давящий  и  не  дающий  дышать.  Живые 
думают,  что  знают  о  мертвых  все.  Мертвые, 
со  свойственным  им  хладнокровием,  не  дума-
ют ничего, хотя нынче они являются образцом 
предельной  страсти.  Исчезновения  и  возник-
новения  не  принадлежат  времени,  они  поми-
мо, они антивременны и вступают со временем 
в антагонизм, хотя порождают все то же время, 
забивающее  пылью  форм  все  возможные  аль-
веолы пространства.

Будущее уже невозможно, — оно принципи-
ально не детерминировано, а потому не может 
быть  ни  случайным,  ни  необходимым,  ни  сво-
бодным,  а  только  открытым,  вскрытым,  вспо-
ротым,  что  делает  прошлое  неисчерпаемым 
и  незавершенным.  Современность  имеет  дело 
с превращениями, а не изменениями предмета 
или предметности, с процессами, а не вещами, 
с  действиями  и  противодействиями;  поэтому 
любое  наличное  бытие  является  временной 
переменной.

Постоянным является только исчезновение. 
Развитие отсутствует, — только повторяемость, 
цикличность и репродуктивность времени.

Сверхзадача  любого  действия  —  освобож-
дение времени, освобождение от времени, соз-

дание  опережающего  исторического  явления, 
независимого  от  предопределения.  Будущее 
всегда — потом; позднее. Искусство — опоздав-
шее  будущее.  Но  то  же  самое  будущее  прежде 
настоящего, и даже прежде самого времени.

Чтобы  быть  современным,  художник  дол-
жен  творить  временем  по  времени,  время 
от времени, как плоть от плоти, кровь от кро-
ви,  постоянно  доказывая  свою  достоверность 
«методологическим  индивидуализмом»,  даже 
если  он  понятия  не  имеет  о  бесконечных  дис-
куссиях  прошлого  века  от  М.  Мандельбаума, 
Уоткинса, Е. Геллнера до примитивного К. Поп-
пера,  —  в  любом  случае  пытаясь  утвердить 
не  только  действительность  существования, 
но  и  факт  своего  бытия,  действуя  так,  будто 
он  —  «чистая  сущность»,  то  есть  сверхъесте-
ственно.  Однако  индивидуализм  доказывает 
всем своим существованием свое вырождение, 
так  же,  как  эстетика  трансцендентальная  сме-
нилась  мелкой,  детализированной  (дутализи-
ванной)  «аналитической  эстетикой»,  сменив-
шейся чахлой «постмодернистской» порослью. 
М. Вейц, У. Галли, П. Зифф, У. Э. Кенник, тот же 
А. Данто и др. — все они, в сущности, устарели 
еще  до  воплощения  только  потому,  что  декла-
рировали свою современность, проповедуя, как 
серый-серый  Дж.  Грэй,  «агональный  либера-
лизм»  [2]. Как известно,  агон — столкновение, 
конфликт  героев  в  трагедии;  только  в  данном 
случае нет ни героев, ни трагедии, а есть толь-
ко, цитируя сэра Исайю Берлина, «констатация 
жалкого финала».

Я  намеренно  следую  провинциальной  тра-
диции  упоминать  массу  имен.  Перечень  «бла-
городных»  фамилий  и  концепций,  которые 
должны  засвидетельствовать  почтение  к  авто-
ру  и  подтвердить  его  образовательный  ценз 
в современности, в пустом пространстве между 
временем и «Я», отчужденным от него — нечто 
вроде  термических  ловушек,  отстреливае-
мых с самолетов для того, чтобы сбить с курса 
теплонаводящие  ракеты  зенитного  комплекса. 
Пусть цель никому не нужна и в небе чисто, — 



199

Контр-контемпоральность, или Сопротивление времени АНдрей МетлЁВ

это  защита;  в  данном  случае  от  критики.  Так, 
на  всякий  случай,  в  качестве  опознавательно-
го  кода  «свой–чужой».  Некогда  В.  Шкловский 
говорил:  «Если  писать  о  современниках,  то 
количество знакомых, друзей быстро уменьша-
ется и мир вокруг тебя пустеет, как буфет».

Писать  о  современности  еще  труднее, 
поскольку  очень  проблематично  расписывать 
то, чего еще или уже нет. К тому же это небез-
опасно, — время может обидеться. Необходимо 
создавать предмет из ничего; и этот акт творе-
ния  больше  похож  на  пустопорожние  экзерси-
сы.  Отсутствие  времени  порождает  все  то  же 
время. Возникновение требует уничтожения.

Время идет вразнос, оттого, что его не заме-
чают.  Начинается  беснование  произвольных 
форм, которые ничего не выражают.

Не  только  искусство  —  все  бытие  вторич-
ных  форм  свободы,  построенных  на  отчуж-
дении,  живет  дрожью  форм,  страдающих 
виброболезнью,  и  строится  на  универсальном 
чувстве  страха.  Здесь  и  боязни  не  случиться, 
и  не  сбыться  страху  преждевременной  смер-
ти;  здесь  явиться  бесстрашие,  но  то,  которое 
порождено  страхом страха  смерти.  Хотя  это 
больше  свойственно  любому  из  тех,  кто  отва-
живаются  на  самоубийственность  творения, 
существующего ради него самого, но ни во что 
не ставит, оставляя его позади, результат.

Тавтология  страха  не  является  времябо-
язнью.  Тот,  кто  действует  свободно,  боится 
не  смерти,  —  он  заведомо  знает,  на  что  идет; 
но  он  боится,  что  его  решимость  умереть  (а 
смерть таится в произведении, ведь творчество 
всегда  самоубийственно),  —  вот  эта  смерть  — 
может заставить родится страх страха смерти, 
способного парализовать любую волю, лишить 
решимости. Это заставляет искать подтвержде-
ния своих возможностей удвоением, редуплика-
цией, мультипликацией времени, разлагая его, 
— тем более, что время сотворяется из ничего 
самим действием, для которого, как для любо-
го движения, пространство и время, в качестве 
атрибутов одной субстанции, вторичны.

Современность  предполагает  бытие 
«рядом», вровень со-временем, с той же скоро-
стью: только тогда время относительно непод-
вижно.  Со-временным  (какой  затертой  бы 
ни была приставка «со-…»), можно быть, отста-
вая или опережая свое время. Можно быть (или 
не быть) противу времени, а-временным, контр-
временным, можно овременять вневременность 
конгениальностью времени или его отсутстви-
ем.  Контр-темпоральность  в  полифонии  вре-
мен не монолитна, она осуществляется «рачьей 
интенцией»,  контр-субъектом,  контр-темой, 
обратнодвижением,  поскольку  действитель-
но  «всякий  прогресс  есть  регресс»,  —  словом, 
все, что угодно, кроме… Вот это «все что угод-
но, кроме» и есть современность, которая либо 
за временем, либо против времени как таково-
го, — в качестве анти-времени и анти-вечности.

Можно было бы продолжить играть в созда-
ние  все  новых  и  новых  оттенков,  если  бы  они 
имели хоть какое-нибудь значение. Все эти раз-
личия имеют смысл только в качестве актуаль-
ной  бесконечности,  —  для  администраторов, 
подвизающихся  в  искусствах,  искусствоведов, 
менеджеров,  дилеров,  брокеров,  окучивающих 
«Memory  Gardens»  в  стиле  R.  Greely.  По  боль-
шому счету, для художника (кем бы он ни был), 
для любого, сотворяющего из ничего, — пусть 
ему предшествует история, и творит он в обще-
ственном пространстве из отвергнутого им или 
отвергнувшего его времени, — абсолютно без-
различно,  как  это  все  называется:  темпораль-
ность,  временность  или,  страшно  подумать, 
вечность — суть имеет даже не жизнь, а сам акт 
«творения  из  ничего»,  где  разрешается  проти-
воречие  духа  и  материи,  которое  тоже,  к  сло-
ву  сказать,  временно,  и  которого,  в  сущности, 
никогда не существовало.

Все  упования  на  так  называемую  «духов-
ность»  не  более,  чем  идеология  определенных 
групп прагматически заинтересованных инди-
видуумов, подчиненных функциональной зави-
симости от превращенных форм.

Чем  возвышеннее  дух,  тем  он  отчужден-



200

2009, випуск шостийСУЧАСНе МиСтеЦтВо

нее;  тем  больше  он  нуждается  в  радикальном 
и  тотальном  оправдании  своего  бессилия. 
(Хотя  часто  категорию  «отчуждения»  рассма-
тривают  неправомерно,  в  качестве  синонима 
более универсального «отрицания», сознатель-
но  забывая,  что  отчуждение  имеет  ограничен-
ную  природу  и  указывает  на  отторжение  соб-
ственности, лишение права, в том числе и права 
на  жизнь.  Оно  работает  только  в  мире  внеш-
ней необходимости, но не там, где претендуют 
на свободу.) Противоречие это — чистая эклек-
тика, однако его приписывают диалектике, под 
которой  до  сих  пор  разумеют  сократовскую 
«майевтику»  —  не  более  того.  Дух  и  материя, 
перефразируя  Спинозу,  вернее  переадресовы-
вая его от психофизической проблемы к иным 
основаниям,  являются  «атрибутами  одной 
и той же субстанции».

Искусство — «такое же» или «точь-в-точь», 
«похожее»,  но  не  оно;  и  в  этом  смысл  контем-
поральности.  Оно  конгениально  времени 
и  всегда  соотносится  с  прошлым,  даже  тогда, 
когда ничего общего с ним не имеет. Искусство 
—  «пока  что»,  «pro  tempora»,  остановленная 
«временность»,  освобожденная  от  причины. 
Будем ли мы говорить об а-синхронии, диасин-
хронии,  полисинхронности,  хронотопе,  контр-
контемпоральности,  просто  темпоральности, 
развременении etc — в любом случае мы обре-
чены  на  столкновение  с  торжествующей  огра-
ниченностью. Ограниченность и органичность 
не одно и то же, — или одно и то же, если вре-
мя — один к одному, и само совершеннее себя 
в вопросе «когда». Искусство блуждает, заворо-
женное своим разглядыванием света, но бредит 
тьмой, как спасением.

Укрыться  от  времени  негде.  И  вся  эта  роя-
щаяся  множественность  определений  просто 
отражает  попытки  разнообразить  однообраз-
ность  и  принудительную  одномерность  искус-
ства и, по правде сказать, философии, ориенти-
рующихся только на эквиваленты их стоимости.

Свобода  от  времени  равносильна  свободе 
от рыночных отношений. Все современное про-

странство,  оставленное  духу,  напрочь  порно-
графично, в том самом смысле, в котором этой 
темой забавлялся на своих семинарах Ж. Лакан. 
Справедливо заметив то, что суть порнографии 
не  в  том,  что  она  демонстрирует  все  в  самых 
натуралистических подробностях, Лакан и его 
последователи  приходят  к  выводу,  что  извра-
щенность  заключается  в  утрате  контрадикции 
«ока»  и  «взгляда»  («Око  и  Дух»  М.  Мерло-
Понти уже архаичны, уже в прошлом), посколь-
ку априори отводит зрителю позицию потреби-
теля,  или  больного,  которому  принудительно 
ставят клизму. Здесь нет взгляда, который был 
бы  «на  стороне  объекта»,  —  только  механика 
вещи, которая всесторонне использует субъек-
та.  Слепота.  Глаз  ничего  не  видит,  —  посколь-
ку  является  объектом  насилия.  Одномерность 
предполагает отсутствие не только пресловуто-
го  личного  начала,  но  и  субъектно-объектных 
отношений,  то  есть  даже  простой  индивиду-
альности.  Дело  вовсе  не  в  «угнетающей  десу-
блимации»,  которую,  возможно,  испытывали 
Ж.  Лакан  и  С.  Жижек  (по  поводу  которой  они 
достаточно ясно высказались в своих произве-
дениях), а в десимволизации, «развременении», 
когда человеческое опускается до даже не зоо-
логической  —  до  механической,  совершенно 
однозначной одномерности. Это взгляд в упор, 
—  дескать,  «посмотри  на  себя».  Вопрос  в  том, 
каковы истоки этой «монопенисуальность».

Впрочем,  до  осознания  порнографичности 
в  качестве  «реальности»  современности  мно-
гим  предстоит  (предстоит  ли?)  дорасти,  при-
крываясь ханжескими заверениями, что вся эта 
пошлость его не касается. Большинство совре-
менников  вульгарно  материалистически  пола-
гают, что любовь — это результат деятельности 
желез внутренней секреции, и для того, чтобы 
на  человека  снизошло  «божественное»  чув-
ство,  порожденного  игрой  гормонов,  довольно 
повысить в крови содержание тестостерона или 
принять  «виагру».  Порнографичность  эпохи 
заключается  в  тотальном  проституировании 
всех возможных человеческих отношений; све-
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дение  многообразия  к  общему  знаменателю; 
цинизм, возведенный в идеологию, или своего 
рода  религию  порнографии;  в  якобы  «глубин-
ном анализе» сущности бессознательного. При 
этом  не  упоминаются  ни  Миллер,  ни  какой-
нибудь  Эд.  Лимонов,  ни  Богумил  Грабал  или 
Уэльбек.  Их  гипертрофированное  внимание 
к  процессу  —  скорее  «сублимация»,  следствие 
способности  видеть  проблему  там,  где  ее  нет, 
или, по крайней мере, где она решения не име-
ет. Раз существует эта «тучная нива», то поче-
му бы не пастись на ней, особенно ежели спрос 
на  модифицированную  сельхозпродукцию 
— ажиотажный.

На  самом  деле  и  никакой  проблемы  нет. 
Ложная борьба с порнографией, как с безуслов-
ным  злом,  —  занятие  бесполезное  и  докучли-
вое; это такая же глупость, как скука выяснения 
в  телевизионном  шоу  вопроса  о  том,  «надо  ли 
отвечать на хамство — хамством», или все-таки 
призывами к духовности, и на совесть сражать-
ся с проституцией и наркоманией. Ежу понятно, 
что  все  это  —  только  результат  определенных 
общественных  отношений,  которые  без  таких 
явлений существовать не могут.

Собственно  человека  сформированного 
порнография  не  задевает;  она  не  цепляется 
к нему, как ветрянка; она ему попросту скучна. 
Это — вопрос скорее медицинского характера; 
вся проблема — в изменении восприятия и про-
вокации насилия. Не сама «порнуха» агрессив-
на, а те отношения в обществе, которые созда-
ют и культивируют потребность в ней; так же, 
как  потребность  в  проституции,  наркомании 
и  т. д.  Нам  приходится  доказывать  очевид-
ное,  поскольку  никто  не  верит,  что  это  про-
сто  гнусно.  По  какой-то  загадочной  причине 
гениальность как таковую и вообще интеллект 
связывают с половой ориентацией, хотя в чело-
веке  вообще  нет  ничего  врожденно  человече-
ского. Как-то неудобно быть нормальным, когда 
выходцы  из  глухой  деревни,  отчаянно  напря-
гаясь, осчастливливают признанием в том, что 
«его  отец  землю  пахал,  а  он  здесь,  и  это  пре-

красно»,  или,  создавая  очередной  спектакль 
для себе подобных, усиленно намекает на свою 
голубизну.

Само  время  стало  одномерным  и  потому 
требует  расщепления,  квантования.  Для  хоть 
какого-нибудь разнообразия. Оно вместо свобо-
ды дает послабление, — если не в равнодушии, 
то  в  равнозначности.  Абсолютно  безразлично 
отличие  той  же  темпоральности  от  времен-
ности.  Ну,  что  с  того:  «Темпоральность  (англ. 
«внешние  особенности»),  временная  сущность 
явлений,  порожденная  динамикой  их  особен-
ного  движения,  в  отличие  от  тех  временных 
характеристик,  которые  определяются  отно-
шением  данного  явления  к  историческим, 
астрономическим, биологическим, физическим 
и  другим  временным  координатам  взаимосвя-
зи  моментов  времени».  Убого,  хотя  и  работает 
временной  затычкой  в  разных  «концепциях». 
Таких определений можно сколько угодно насо-
чинять.  К  примеру,  изобразить  нечто  из  отно-
шений  «внутреннего»  времени  и  «внешнего», 
о времени самого времени, о контемпорально-
сти как о кон-статации, кон-стагнации, обиль-
но  приправив  хайдеггеровским  «поставом» 
бытия  (тем  паче,  что  «постав»,  сиречь  «погре-
бец»  с  соответствующим  содержимым,  кон-
гениален  и  немцу,  и  соотечественнику). 
Заклинания  о  том,  что,  цитирую:  «контемпо-
ральность  необходимо  вводить  в  фундамен-
тальную систему ценностей» (!), как ни странно, 
у  большинства  оторопи  не  вызывает;  напро-
тив.  Дали  же  Джеральду  Эдельману  (Gerald 
Edelman)  в  далеком  1972  году  Нобелевскую 
премию  за  «Темпоральность  памяти».  Почему 
бы не написать о Fitzgerald contraction — сокра-
щении  Фитцжералда-Лоренца  применительно 
к искусству или эстетике. (Напомню, сокраще-
ние — эффект теории относительности, состоя-
щий  в  том,  что  с  точки  зрения  неподвижного 
наблюдателя равномерно движущиеся предме-
ты  укорачиваются  по  отношению  к  направле-
нию движения. В сколько-нибудь значительной 
степени  этот  эффект  наблюдается  только  при 
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скоростях, сравнимых со скоростью света.)
А  между  тем  мало  кто  замечает,  что  все 

математические,  физические  и  прочие  модели 
времени и его «поведения» — результат развер-
тывания социального времени и прямой слепок 
с него. Но кому это объяснишь и, главное, зачем?

«Die wenigen, die was davon erkannt
(Goethe) –
wovon eigentlich?
Ich nehme an: vom Satzbau.
Как писал Готфрид Бенн: «Те немногие, кто 

в этом чуть-чуть разбираются»…
(Цитата из Гете)
Собственно говоря, в чем?
Я допускаю: в словосочетании».
Все  это  нагромождение  случайных  терми-

нов, определений и прочих ничего не говорящих 
понятий  составляет  особенность  нашего  вре-
мени,  вихрем  кружащего  мусор  в  нестрашных 
дворовых  торнадо.  Не  смертельно,  но  и  «неж-
ным зефиром» не назовешь, да и другим ветром 
тоже. Не скажешь, как Гамлет: «Я безумен толь-
ко при Норд-Норд-Осте, при Зюйде я отличаю 
сокола от цапли». Это особый мусорный ветер, 
—  у  него  нет  направления.  Разве  что  ввести 
принудительную  не-случайность  и  предпо-
ложить,  что  все  это  не  просто  не  случайно, 
но и не напрасно. Только не в смысле размыш-
лений Васисуалия Лоханкина о том, что, может 
быть, в этом и есть «сермяжная правда жизни», 
особенно, когда тебя «секут» (и даже просекают 
мотивы  твоих  поступков),  а  в  том  смысле,  что 
единственным  сознательным  и  протосвобод-
ным действием, утверждающим необходимость 
все той же свободы, может быть только сопро-
тивление  контемпоральности,  являющей-
ся  приспособительной  реакцией  к  условиям 
существования того движения, которое и явля-
ется  мерой  отношения  пространства  и  вре-
мени,  застигающих  нас  не  врасплох  и  наугад, 
но с необходимой, тупой неизбежностью.

Этому  можно  противопоставить  контр-
движение,  принимающее  самые  причудли-
вые  формы  нон-конформизма,  —  особенно 

если  последний  уже  исчислен  и  измерен,  уже, 
как  незыблемый  принцип,  структурирован 
в  качестве  одного  из  условий  существования 
вообще.  (Хотя,  как  кто-то  остроумно  заметил, 
и  «передвижники»  начинали  авангардистами, 
и  пользовались  славой  чуть  ли  не  террори-
стов, не говоря уже о всеми любимых «импрес-
сионистах».  Кстати,  из  этого  делают  ложный 
вывод-намек:  «ничего,  когда-нибудь  и  мы  ста-
нем  классиками»,  —  и  становятся  ими.  Это 
известно профессионалам, хотя интересны они 
только  в  своем  локальном  времени  той  эпохи 
и той страны, в которых их произвели на свет. 
Без,  например,  Союза  и  Целков,  и  Кабаков, 
и большинство подобных художников — ничто; 
отрекайся не отрекайся, но ведь никакой инди-
видуальной  гениальности  не  существует,  как 
не  существует  и  творчества  на  необитаемом 
острове. Ну, да не об этом речь.) Тогда безуслов-
ное  состоит  в  контр-темпоральности,  требую-
щей  абсолютности  там,  где  ее  не  может  быть, 
—  в  относительности.  При  том  это  не  должно 
применяться по отношению к должному, кото-
рое всегда другое.

Свободный поступок для того, чтобы впол-
не  состояться,  быть,  должен  быть  обозначен 
и должен тут же стать ускользающим, уворачи-
вающимся  от  радикального  совершения.  Сама 
жизнь как поступок должна быть непоправима. 
Как, например, так и не совершенный поступок, 
к которому ты готовился всегда. Но и это тоже 
ложное  направление,  поскольку  нельзя  сопро-
тивляться тому, чего нет.

Время  само  по  себе  бескачественно.  Оно 
обретает  оттенки  исчезающей  формы  движе-
ния.  Однако  и  «количество»  времени  носит 
сугубо  социальный  характер.  Бессмысленно 
противостоять  «сущностным  характеристи-
кам», но можно заставить само время сражаться 
со временем, создав искусственные отношения 
мнимой  свободы,  вводя  произвол  в  качестве 
ближайшей  действующей  причины.  Галлюци-
нации,  вызванные  нуждой,  заботой,  любовью, 
страхом, да всем, чем угодно, при прочих рав-
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ных  условиях  превращают  жизнь  в  тоскливое 
ожидание смерти; избавления.

Суицидальный  характер  современности 
вырастает  из  свойств  «повторения-вариации» 
образов,  тормозящих  время,  что  интуитивно 
нащупал,  к  примеру,  еще  Бунюэль,  разрешив 
обратное его движение или подмену: все време-
на у него в любом случае настоящие, не субъек-
тивные, не воображаемые; они сворачиваются, 
а  не  развертываются  во  вращающейся  вселен-
ной. «Образ-время» и «Образ-движение» Жиля 
Делёза  вызывают  откровенное  разочарование 
после  некоторой  оторопи  от  наукообразности 
текстов,  и  представляют  тот  самый  «дизъюн-
ктивный момент зияния», от которого классик 
пытается откреститься. По сути дела, современ-
ное  искусство  вообще,  и  даже  побирающаяся 
у него с некоторых пор эстетика, даже не пыта-
ются  найти  пути  преодоления  «гитлеровского 
автоматизма»  (Кракауэр),  и  занято  поисками 
применения  этого  автоматизма  от  серийной 
техники  до  алеаторики,  от  поэзии  до  кино, 
от  живописи  до  еще  не  весть  чего.  Incredulus 
odi — не верю и испытываю отвращение. Но это 
ничего не значит.

В со-временности все ничего не значит, хотя 
ее и обвешивает вовсю ярлыками. Все условно. 
При всей кажущейся динамичности мир не раз-
вивается,  —  он  изменяется  в  одной  и  той  же 
определенности,  оставаясь  в  прежней  форме, 
сохраняя  покой.  Даже  деления  на  внутреннее 
и  внешнее  не  существует.  Можно  считать  схе-
матичным то, что все стремится к двум преде-
лам,  движется  по  восходящей  и  нисходящей 
линии,  хотя  «никакого  верха  и  низа,  конечно 
нет.  Восходящая  ветвь  стремится  к  крайней 
эстетичности,  стремясь  покинуть  пределы 
полезности. Нисходящая — к не менее предель-
ному  психологизму  и  индивидуалистичности. 
Первая  восходит  к  всеобщности  и  единству. 
Вторая к единичности и тоже единству. Первая 
объемлет весь универсум. Вторая старается, все 
овнешнив, свести его к универсальной единич-
ности. Однако важно, что они бескачественны, 

и  совпадают  в  чистом  движении.  Восходящая 
трансцендирует  в  чистый  свет,  нисходящая 
—  в  абсолютную  темень.  Однако  современник 
может жить только на пределе, который глубо-
ко противоречив в уничтожающей антиномич-
ности  «в  себе»  и  «для-себя».  А  «между  ними 
— пустота и покинутость, тот самый «разрыв» 
о котором писал, например Славой Жижек. Кон-
статация этого ни к чему не ведет, это простая 
фиксация  безразличного  со-стояния.  И  она, 
пустота,  заполняется  безличными  чувствами, 
«чистыми сущностями» и отношениями.

Одним  словом,  «рессентимент»  (от  фр. 
Ressentiment  —  злопамятность,  озлобленность, 
бессильная  зависть).  Это  не  бытовое  чувство, 
но  объективная  производная  от  чувства  обла-
дания,  просто  экзистирующего  в  непосред-
ственной  объективности.  Объективируемая 
зависимость  как  таковая.  Пользуясь  некогда 
модным  словечком,  «экзистенциал»  присвое-
ния и потребления, причем настолько, в сущно-
сти,  бессмысленных,  что  даже  претендующих 
на своего рода эстетическую константу.

Можно  было  бы  сказать,  что  наступила 
эпоха,  эра  «ресентимента»,  —  но  она  наступа-
ет всегда, ежеминутно, в качестве противовеса 
развертывающейся  «во  всех  направлениях» 
и  во  всех  смыслах  истории.  Это  зависть  как 
таковая,  безразлично  к  кому  и  чему.  Почти 
патологическая  зависимость,  возводящая  чув-
ство  слабости  или  неполноценности  в  особую 
систему морали. (М. Шелер в своей книге «Рес-
сентимент  в  системе  морали»,  название  кото-
рой иногда переводят как «В строении морали», 
не является первооткрывателем этого явления, 
как, впрочем, и Ф. Ницше; этот термин исполь-
зовался и раньше, только не столь определенно.)

Однако дело не в морали, которая является 
итоговой  формой  определенных  отношений, 
но  в  том,  что  утверждается  абсолютная  зави-
симость  человека  от  времени,  производимого 
в  человеческой  истории  общественными  фор-
мами движения материи.

Обратное  восприятие  времени,  или  его 
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обратное  движение  вспять,  непосредственно 
формируется в производстве, и старая политэ-
кономия отлично об этом знала.

Все  время  сейчас  —  прошлое;  в  классиче-
ском  смысле  —  мертвое.  Как  овеществление 
мертвого  труда,  который  иногда  реанимируют 
возвращенные формы. Только с некоторых пор 
это стало не только очевидным, но неизбежным 
и неприкрытым.

Рессентимент  —  это  ответная  отрицатель-
ная формальная реакция на совокупность при-
чин и следствий, торможение и перенос искус-
ственно замедленного времени. Искусственное 
старение, как будто оно залог мудрости и значи-
мости. Старость как идеология эпохи. Носталь-
гия  по  непознанному  и  неузнанному,  когда 
нечто невозможно не потому, что удивительно, 
а потому, что невозможно уже никогда.

Это  вводное  «видите  ли…»,  когда  ничего 
не видишь, и мир погружен не в слепоту Гоме-
ра,  Демокрита  или  Мильтона,  но  в  куриную 
слепоту,  поскольку  все  застит  чувство  бес-
сильной  зависимости,  которое  не  позволяет 
выйти  за  пределы  железобетонных  причинно-
следственных  связей,  жестких,  но  мнимых 
условий,  оставляя  лишь  стремление,  непопра-
вимость,  ограниченность,  а  также  ложь,  веро-
ломство, подлость в качестве норм и образцов, 
которые будто бы являются свойствами и каче-
ствами самого времени.

Деидентификация в качестве восстановлен-
ного неравенства с собой, — способность зави-
сать  во  времени.  Это  внешняя  необходимость 
одиночества,  сознательное  рабство  свободы. 
Жизнь  как  будто.  Бесконечный  компромисс. 
Отстойник душ и инфильтрат духа, не способ-
ного к развитию, но все время оправдывающе-
го  свое  бессилие.  Единственное  человеческое 
в  этом  вовременении  —  наличие  или  отсут-
ствие деятельности «вопреки», в качестве воз-
вращения к незнанию; утрата знания в его фор-
мальном виде, в нисходящем психологизме и в 
восходящей  эстетичности,  которые  в  «одоле-
нии» Гёте или Рильке отваживаются противо-

речить как времени, так и самим себе, разучи-
ваясь писать, сочинять, вообще творить.

Время  неотвязно  по-прежнему,  однако  сам 
быт  анти-времени,  как  анти-вещности  созда-
ет  принципиальное  несоответствие  «системе 
вещей» и существующих отношений.

Никто,  даже  самые  приспособленные 
из  нас,  не  может  быть  человеком  этого  време-
ни.  Но  самим  фактом  существования,  совер-
шенной,  именно  совершенной  абсурдностью 
и  невольной  необусловленностью  действий, 
наконец, своей тоской мы утверждаем «Fuimus» 
— «Мы были…»

Тем  получается,  что  современный  чело-
век  заведомо  —  «прошлый»,  и  не  может 
быть  «настоящим»  не  только  потенциально, 
но  и  актуально.  И  не  только  в  смысле  истори-
ческих форм: воплощая не только «в онтогенезе 
филогенез», но и в целом время отработанное.

Он,  полностью  используемый  репродук-
тивными формами, даже не может быть самим 
собой. «Ну и что», — мне могут возразить, «это 
жизнь».  Нет,  это  не  жизнь,  а  паразитирова-
ние  опустошенных  форм  времени.  Сам  смысл 
упомянутой  де-идентификации,  в  противовес 
столь  тщательным  поискам  идентификации 
в  желании  прибиться,  приткнуться  к  неким 
общим формам, быть востребованным, исполь-
зованным, но с тайным желанием так и не само-
идентифицироваться  —  это  прямая  реакция/
отвращение  к  общему  уровню  нивелируемых, 
калиброванных  единичностей,  уникальность 
которых заключается в их одинаковости. Быть 
таким, как все — предел мечтаний в обществе 
сбитых в толпу индивидов.

И  все  бы  ничего,  но  альтернативы  нет,  или 
она слаба, поскольку выстраивается на абстракт-
ном  отрицании,  негации,  ведущей  не  столько 
к иронии и самоиронии, сколько к скептицизму 
и  дальше  к  откровенному  цинизму.  Не  в  оце-
ночных  суждениях  дело.  Просто  это  влечет 
за  собой  как  утрату  чувств,  заменяемых  эрза-
цами, — к чувствам относятся, но ими не чув-
ствуют,  да  и  не  могут,  только  пользуются;  так 
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и  утрату  воображения,  фантазии,  остроумия 
и  самого  ума  и  мышления.  Все  оборачивается 
против  человека.  Это  еще  полбеды:  поскольку 
происходит  тотальное  внедрение  шаблонов, 
матриц, стереотипов, душащих любые проявле-
ния  свободы,  произвол  администрированных 
ненормированных  норм,  в  этом  присутствует 
агрессивная  реакция.  Агрессия  в  навязыва-
нии  в  приказном  порядке  тупости  в  качестве 
образца  поведения,  где  глупость  как  таковая 
и самодурство являются скипетром и державой 
маленькой, но власти.

Более тоталитарное время трудно себе пред-
ставить. Его часто упрекают в рациональности, 
— может быть, да, но доведенной до абсурда. Это 
подкрепляется  требованием  беспрекословного 
подчинения и умиляет отсутствием оснований, 
а также заведомой невыполнимостью. При этом 
проявление  поголовных  верноподданнических 
«чувств-с» обязательно к исполнению. Печаль-
ное то, что привить человеку любовь при неко-
тором  опыте  можно  к  чему  угодно,  к  любой 
мерзости.  Это  относится  не  только  к  оболва-
ненным, но и к знающим и пока-мыслящим.

Не  это  главное  в  механизме  восприятия, 
которые  формируются,  причем  насильно,  под 
влиянием  неких  отношений.  В  конце  концов, 
сам  Лев  Толстой  относился  к  своему  роману 
«Анна  Каренина»  с  резко  морализаторской 
позиции.  М.  Салтыков-Щедрин  видел  в  нем 
«Роман  из  быта  половых  органов».  Но  для  нас 
этот  роман  обладает  чертами  возвышенного. 
Пока.

Пусть меня обвиняют в непопулярной ныне 
«пафосности»,  но  превращение  произведений 
из «низменных» в возвышенные и даже сенти-
ментальные — показатель взросления и разви-
тия, а наоборот — признак патологии и дегра-
дации. Ведь никому не приходится доказывать, 
что  обнаженная  натура  в  истории  живописи, 
а  также  книги  Рабле,  Боккаччо  и  т.  п.  —  это 
не порнография.

Ужасно  то,  что  десинтементализация  вре-
мени может сделать порнографией что угодно. 

И делает. Об этом можно было бы не упоминать. 
Но  истинная  болезнь  нашего  времени  та,  что 
по гамбургскому счету ничего делать не только 
не следует, но и невозможно сделать, посколь-
ку  на  все  существуют  готовые  и  законченные 
формы. В очередной раз переписывать историю 
не  имеет  смысла  —  все  уже  случилось  в  гото-
вых и законченных формах, и атомарность рас-
павшегося времени просто не позволяет выйти 
за пределы ограниченной формы времени.

«Это  время  трудновато  для  пера»,  потому 
что,  избегая  постановки  проблем,  заведомо 
требует  откровенно  слабых  решений.  Теории 
носят  частный  ограниченный  характер,  явля-
ются чем-то вроде «микроэкономики». В реше-
нии же сиюминутных задач, смею утверждать, 
стратегические  проблемы  остаются  в  стороне. 
Они  просто  вовсе  не  могут  быть  восприняты. 
Как  ребенок,  или  абстрактное  большинство, 
не  в  состоянии  воспринимать  искусство,  пока 
его  слух,  зрение,  глаза,  мозг  не  сформированы 
и «не воспитаны», так и полное отсутствие спо-
собности к восприятию чего-то действительно 
сложного и глубокого, подменяется «квазиавто-
матической реакцией»  (С. Жижек) на стечение 
обстоятельств, затушевывая истерику ссылкой 
на  внешнюю  причину  и  пытаясь  избавиться 
от Другого.

Тут  и  воспоминаний  нет  о  творчестве  — 
только  чистое  действие,  по  возможности  бес-
смысленное.  Эмоциональная  тупость,  возве-
денная в абсолют. Действовать, чтобы скрыться 
от  восприятия.  Онтологическая  фикция,  изо-
бретающая  действительность.  Или,  как  гово-
рит Г. Шпет: «Наша история сейчас — иллюзия. 
Наша быль — пепел».

Только  теперь  следует  видеть  в  этом 
не историю отдельной страны, а историю чело-
вечества.  И  вот  когда  это  движение  начинает 
пожирать  себя,  устанавливается  некое  печаль-
ное, скорбное равновесие, не смотря на буйное 
и неадекватное изображение веселья, что вызы-
вает избыточность, по крайней мере, в филосо-
фии.  Она  перестала  поддерживаться  историей 
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и зависает в абсолютной произвольности пусто-
ты. Распавшись и больше не являясь серьезным 
делом, философия предоставляет идеи в ассор-
тименте  на  выбор,  вплоть  до  самых  экстрава-
гантных, получаемых дословным дроблением.

Честно  говоря,  осмысливать  больше  нече-
го.  Если  так  будет  продолжаться,  то  мы  будем 
обречены  пережевывать  жвачку  Хайдеггера 
о  «заботе»,  о  «вещи»,  как  уже  пережевываем 
«национальные»  идеи  Розенберга.  Эти  и  про-
чие,  уже  решенные  проблемы,  пусть  в  общем 
виде  они  и  кажутся  «актуальными»,  посколь-
ку  их  усиленно  эксгумируют,  пытаясь  снова 
сделать  проблемами  и  дать  нутряную  новую 
жизнь.  Скоро  мы  будем  спорить,  нравственен 
ли каннибализм и нужно ли уважать врага, съев 
его  печень.  Дурновкусие  психологии  ситуаций 
требует примитивных, но готовых решений.

Собственно  философия  живет  на  содержа-
нии  эстетики.  Последняя,  хотя  и  теряет  стре-
мительно  свой  предмет  —  человеческие  сущ-
ностные  силы,  —  но  все  же  поедом  ест  себя, 
поскольку  ее  основание  —  отсутствие  любых 
оснований.  А  коль  скоро  познание  не  было  ее 
ремеслом, то высший пилотаж чистого движе-
ния оставляет слабую надежду на возможность 
дышать и создавать  нечто,  не имеющее  анало-
гий в пространстве и во времени, и даже само 
пространство  и  время  просто  так,  без  необхо-
димости, свободно.

Так что современная эстетика живет невоз-
можностью и беспамятством. Она безымянна. 
Но  не  стоит  ждать  от  нее  возвращения  само-
сти. Она может быть только абсолютной смыс-
лоутратой,  дающей  самозабвение,  как  нечто 
единственно  подлинное,  любому,  кто  про-
падает  в  озабоченном  бытии-бывшем;  минуя 
ожидание  и  заботу;  прививая  иммемориаль-
ность,  незабвенность  в  незабываемое  иммор-
тальное,  бессмертное.  Хотя  само  стремление 
к  единому,  абсолютному,  бессмертному  явля-
ется,  в  сущности,  выражением  бесконечного 
самоотрицания и смерти в качестве источника 
и  двигательной  силы  созидания.  В  этой  без-

относительности  все  идеи  со-временны,  как 
может  быть  современна  только  музыка.  Пока 
звучит, вернее движется, пусть и в умолчании 
— она существует. Все книги, покуда пишутся 
или  читаются,  живут  в  этом  кинематографи-
ческом движении; доколе есть свет, тотчас же 
исчезают бесконечности.

Больше  всего  в  современной  философии 
поражает обреченность и «сбывшесть». Скажем 
ли мы, что тексты могут быть прочитаны толь-
ко раз, или бесконечное количество раз, — это 
безразлично; но любой текст может быть напи-
сан только однажды. Поэтому в нынешнем мы 
существуем  только  единожды,  не  повторяясь. 
Возвращение  невозможно,  и  даже  воспомина-
ние необратимо. Возможна только свобода, и ее 
превращение,  пусть  и  негативное,  в  действи-
тельность, в радикальный, постоянно исчезаю-
щий  момент.  Быть  свободным  в  одиночку  — 
на это не стоит пытаться тратить силы, если эта 
одиночество твоего «Я» не является в снятии.

Это великолепно показывает высокое искус-
ство,  где  встреча  человека  с  произведением 
происходит на «нейтральных территориях, ког-
да оба выходят из берегов». То же происходит 
при столкновении со свободой, где она уже не в 
себе, но и личность не ограничена ничем, даже 
свободой.  И  то,  и  другое  —  атрибуты  одной 
и той же деятельности, не имеющей к тому воли, 
поскольку целеполагание как способность воли 
имманентна и не является самоцелью.

Единственной проблемой, волнующей авто-
ров современных исследований, исповедующих 
нео-маньеризм  (без  тени  иронии)  —  является 
вопрос  стиля.  Получается  либо  скучно,  либо 
излишне  забавно  и  развлекательно.  Никто 
не  утруждает  себя  попытками  разобраться 
во всех хитросплетениях текста, поскольку это 
требует некоторых усилий. Авторитет прошло-
го  еще  позволяет  продираться  сквозь  великие 
системы, однако произведения настоящего тре-
буют  интереса,  сообразного  с  интеллектуаль-
ным уровнем потенциального потребителя.

Все это вполне можно списать на массовое 
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увлечение  философией,  а  также  психологией 
с  богословием,  объяснить  демократичностью 
и охлократией, приписать стремлению к упро-
щению, сведению к банальностям общих мест. 
Но вполне может быть, что такое принудитель-
ное  уплощение  носит  совсем  не  временный, 
а  окончательный  характер.  Ну  не  нуждается 
современность в рефлексии, и все тут. Бывали 
ведь эпохи и похуже этой. Радуйся, что ты вне 
игры и на тебя не обращают никакого внимания.

Пенять на время проще простого, равно как 
и  делать  из  философии  детектив,  где  все  вра-
щается  вокруг  ее  трупа,  и  искать  виноватых, 
какого-нибудь  очередного  козла  отпущения. 
То,  что  описание  любых  случайных  фильмов, 
литературных  произведений,  произведений 
искусства и прочего стало предметом филосо-
фии  или  того,  что  ее  подменяет,  само  по  себе 
ничего  не  значит,  как  и  френология  явлений. 
Возможно, сама философия разрушает истори-
чески сложившийся миф о своей всеведущести 
и всезнании, вновь оказываясь перед безразли-
чием ничто, когда проблемы даже не поставле-
ны, и хватается за что угодно, желая чуда.

В этом отношении проблема современности 
сродни  слову  «модерн»,  которое,  если  верить 
П.  Рикёру,  ведет  свое  происхождение  от  вуль-
гарной латыни: «модо» — означает «еще недав-
но». Каждый, кто от себя «недавно», от време-
ни  далек  подавно.  Не  время  обманывает,  а  мы 
обманываемся относительно времени.

Настоящее  дает  преимущество  в  том,  что 
позволяет  быть  непоследовательным.  Извест-
ные способы мышления, властвующие в истории 
и культуре, во все времена стали непреходящи-
ми, и самое трудное, что можно себе вообразить 
— это непоследовательность, некую иную логи-
ку, когда целая жизнь умещается в одно мгнове-
ние,  а  мгновение  становится  целой  вечностью. 
Все умещается в видении и в нем же умерщвля-
ется. Но растет втайне, а не наяву, не на виду.

Время  мелеет  перед  огромностью  тоски. 
Еще  реже  ярость  странствий,  блужданий 
в  поисках  слова.  Однако  язык  заменил  время, 

став  единым  и  для  живописи,  и  для  музыки, 
и для философии — он молчит, ничего не скры-
вая,  и  не  выражает  ничего.  На  это  накладыва-
ется  комедия  масок,  где  каждый  выдает  себя 
за  другого  или  напрямую  играет  в  другую 
жизнь  в  Сети.  Карнавальная  культура  сплошь 
и  рядом.  Ничего  настоящего  и  даже  похоже-
го  на  настоящее,  одни  ряженные.  Может,  для 
социолога это и неплохое подспорье к скудной 
пайке исследования подобных явлений, но это 
увеличивает  в  целом  число  «масок  времени», 
где  затевается  нешуточная  игра,  уже  превра-
тившая фальшь и ложь в истину и правду, пото-
му  что  подлинны  и  «подноготны»  только  они. 
Попытка уклониться от разоблачения, а заодно 
и  возможность  прожить  множество  жизней, 
причем анонимно, скрывая лицо, которого нет.

Это  носит  характер  «травматического 
невроза» времени, с желанием усиливающихся 
все более болезненных переживаний. Здесь нет 
ничего трагического — одна патология. Страсть 
к шоку, который придаст облик безликой толпе. 
Это она заказывает музыку; она — потребитель. 
(Ныне мы имеем дело с более страшной массой 
— массой художников, толпой философов, ско-
пищем интеллектуалов и т. д.)

И  самое  интересное,  что  это  не  болезнь 
роста,  а  просто  защитная  реакция:  от  распа-
да  бытия,  от  невозможность  достичь  некой 
целостности,  тотальности,  а  потому,  в  отсут-
ствии личности в индивидуальности, реализу-
ющая себя существованием в колониях времен, 
сбитых  в  абстрактную  общность.  Человек-
вольвокс,  состоящий,  как  роящийся  гнус, 
из  облака  отдельных  качеств  и  свойств  —  это 
уже-настоящее.  Контр-контемпоральность  — 
своего  рода  антидот,  позволяющий  сохранить 
человеческий  облик,  избавиться  от  синдрома 
рессентимента, но вынужденного (что уникаль-
но)  в  своей  случайной  принудительной  сво-
боде  создавать  человеческие  чувства,  причем 
не имеющие аналогов в истории, из НИЧЕГО.

При  этом  обожествляется  так  называемое 
вдохновение  и  мистифицируется  творчество, 
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которое, по справедливому замечанию Вальте-
ра  Беньямина,  ничего,  кроме  идиосинкразии, 
у того, кто работает в самоубийственном экста-
зе,  вызывать  не  может,  а  кроме  того,  является 
апологией существующего устройства и произ-
водимого  им  времени.  Сверхъестественность 
и  мистификация  этой  силы  загадочна  только 
для  праздного  класса,  для  того,  кто  работа-
ет,  это  вполне  естественная  сущностная  сила 
человека.

В  контр-контемпоральности  нет  ничего 
гениального,  талантливого,  героического,  все 
эти качества — обыденны, как жизнь, спешащая 
жить вечно, оставляя времени только прошлое. 
Время  здесь  —  едва-едва,  именно  оно  —  глав-
ный отщепенец. История — это отбросы време-
ни. Контр-контемпоральность — отрешенность 
от текущего момента.

И это момент истины. Любовь к своему вре-
мени не с первого, но с последнего взгляда.
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  Поток  исторического  материала,  вышед-
шего в последние  годы из тени долго забытья, 
поставил перед украинскими искусствоведени-
ем две главные задачи: введение открывшихся 
имен,  событий  в  контекст  украинского  искус-
ства и формирование новой историко–художе-
ственной  концепции  его  развития,  свободной 
от  политической  конъюнктуры,  способной 
отразить подъем национального самосознания 
и  продемонстрировать  плодотворность  совре-
менных  аналитических  подходов  к  исследо-
ванию  материала.  Прошедшее  время  внесло 
серьезные  изменения  в  диспозицию  и  мето-
дологию  изучения  украинской  художествен-
ной  культуры,  активизировало  концептуаль-
ные  подходы  к  исследованию  классических 
для  национального  искусствоведения  тем, 
—  народного  искусства,  стиля  барокко;  дис-
курс  авангардного  искусства  успешно  презен-
тует украинское искусствоведение за рубежом, 
импульсы  к  дальнейшему  развитию  история 
искусства получила в открывшейся возможно-
сти реконструировать художественный процесс 
тоталитарного времени.

Насколько  глубоко,  новаторски  подошли 
к  новым  и  старым  темам  создатели  послед-
ней  «Истории  украинского  искусства»  пока 
остается  неизвестным,  работа  велась  в  узком 
кругу,  концепция  издания  в  печати  не  обсуж-

далась.  В  сравнении  с  общественным  звуча-
нием  первой  шеститомной  «Истории  украин-
ского  искусства»,  ставшей  событием  культуры 
Украины, второе издание остается фактически 
полулегальным, вполне в духе постмодернизма 
демонстрируя  полное  отсутствие  присутствия 
в  художественной  жизни  страны.  Поэтому 
вопрос о том, можно ли считать новое издание 
«Истории  украинского  искусства»  самозначи-
мым фактом национального искусствоведения 
остается открытым.

Мы  можем  лишь  предполагать,  что  наибо-
лее  радикальное  переосмысление  произошло 
с искусством Украины конца ХIХ — начала ХХ 
века,  долгое  время  находившимся  в  забвении. 
Основная  масса,  введенных  в  научный  оборот 
имен  и  фактов  искусства  последнего  времени 
относиться именно к этому сложному периоду. 
И  вряд  ли  можно  сказать,  что  фактографиче-
ская  фаза  его  исследования  закончилась  хотя, 
конечно, несущие «конструкции» художествен-
ного процесса выявлены и описаны. Но интерес 
к  полноте  описания  заставляет  «оживлять» 
всех  действующих  лиц,  давать  право  голоса 
всему  малому,  искать  в  переплетениях  судеб 
отблески  духовных  исканий  времени.  И  здесь 
мы  должны  сказать,  что  наряду  с  открытием 
забытых имен, кропотливой работой в архивах 
по установлению фактологической правды жиз-

лАриСА САВиЦкАя

Монологизм как форма бытия 
украинского искусствоведения
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ни искусства, происходит и обратный процесс 
—  новые  факты,  введенные  в  научный  оборот, 
но не успевшие пустить корни в историю искус-
ства искажаются,  а вместе с ними деформиру-
ется и представление о судьбе художника, твор-
ческом  потенциале  региона,  художественной 
школы и прочее. В украинском искусствоведе-
нии создалась парадоксальная ситуация, когда 
в  одном  временном  пространстве  существуют 
разночтения в датах, событиях, фактах, касаю-
щихся жизни одних и тех же художников. При-
чем неточности и искажения переходят из кни-
ги в книгу, хотя существуют изыскания коллег 
по профессиональному цеху, не говоря об архи-
вах и воспоминаниях современников. В резуль-
тате,  ученый,  приступивший  к  изучению  того 
же  искусства  начала  ХХ  века,  или  вниматель-
ный читатель, попадают в обстоятельства исто-
рической дезориентации. Когда — то В. Н. Про-
кофьев, проводя границу между деятельностью 
критика и историка искусства писал: «истори-
ческое знание и историческое смирение — вот 
две главнейшие добродетели настоящего исто-
рика».  «Отличительной  чертой  настоящего 
историка, — цитирую далее, — является созна-
ние того, что подведомственный ему материал 
сам по себе уже неизменен, что он уже не под-
дается  никакой  «доработке»  или  «переделке», 
но может быть только выявлен в максимально 
возможном объеме и рассмотрен с точки зрения 
своих причин и следствий….» Однако на фоне 
возрастающего  влияния  постмодернистского 
мышления,  чьи  идеи,  дрейфуя  в  бесконечную 
неопределенность (В. Бычков), привели к исчез-
новение  критериев  оценки  в  культуре,  науке, 
искусстве, появлению программного эклектиз-
ма,  фрагментарности,  смещению  и  смешению 
смысловых полей, кодекс чести историка искус-
ства потерял смысл, как и узаконенные модели 
и правила объяснения истории. Свидетельство 
тому  —  коллажность  с  ярким  оттенком  пла-
гиата,  свойственная  части  искусствоведческих 
текстов  последних  лет.  Владимир  Петрашик, 
киевский  искусствовед,  лауреат  литературно-

художественной  премии  им.  Олеся  Гончара 
в  статье  «Ян  Станиславський  і  Микола  Бура-
чек  —  натхненні  красою  української  при-
роди»,  опубликованной  в  2007  г.  в  сборнике 
Института  проблем  современного  искусства 
«Художня  культура.  Актуальні  проблеми» 
(Вип.  4,  2007),  включает  в  свой  текст  страни-
цу  (с.  391–392)  из  книги  другого  искусствове-
да,  как  собственную.  Перевод  на  украинский 
язык чужого русскоязычного текста приравнен 
к  созданию  своего.  Цитирую  В.  Петрашика  (с. 
390): «Ці пейзажі-картини, створенні приблиз-
но в один час, несуть дух вільного сприйняття 
життя  і  довіри  до  нього.  Для  них  характерне 
образне узагальнення, яке наділяє український 
пейзаж  настроєм  мужності  й  бадьорості» 
В  монографии  Л.  Савицкой,  вышедшей  пер-
вым изданием в 2003 г.  («На пути обновления. 
Искуство  Украины  в  1890–1910  годы»)  на  стр. 
64  читаем:  «Эти  пейзажи-картины,  созданные 
примерно в одно время, несут в себе дух воль-
ного  восприятия  жизни  и  доверие  к  ней.  Им 
свойственно  широкое  образное  обобщение, 
наделяющее  украинский  пейзаж,  в  сравнении 
с  его  лирико-интимным  типом,  настроением 
мужества  и  бодрости».  В.  Петрашик  (с.  391): 
«Антонович  тонко  відчув  і  висвітлив  приро-
ду  пейзажного  бачення  Бурачека.  Доповнити 
тонкі  спостереження  видатного  критика  тієї 
доби  можна  лише  одним:  баченню  художни-
ка  притаманна  динамічність.  Вона  проглядає 
у виборі мотивів міських краєвидів, побачених 
з  будь-якого  куточка  міста,  чи  вікна,  а  може 
і даху будинку, також в образотворчо-виразних 
засобах, у розробці поверхні полотна пастозною 
кладкою мазків». Савицкая (с. 64): «Антонович 
тонко почувствовал и передал природу пейзаж-
ного  видения  Бурачека.  Добавим  лишь  одно: 
видению  художника  присуща  динамичность. 
Это  качество  проявляется  в  выборе  мотивов 
городских пейзажей, увиденных из окна, с кры-
ши  дома,  и  в  изобразительно-выразительных 
средствах,  в  разработке  поверхности  холста 
пастозной и подвижной кладкой мазков» И еще 
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раз  В.  Петрашик  (с.  391):  «Варто  зауважити, 
що  в  концепції  походження  нового  національ-
ного  пейзажу,  на  думку  Д.  Антоновича,  роль 
його засновника слід віддати Янові Станіслав-
ському, який відкрив раніше несвідому ще сто-
рінку поетичного інтимного пейзажу. Чому Ян 
Станіславський,  а  не  С.  Ва силь ківський  був 
зачинателем  Україн ського  пейзажного  живо-
пису? Переконуєшся в тому, що інтимні камерні 
твори  першого,  його  лірико-поетична  концеп-
ція  зовсім  не  протистоїть  моделі  життєствер-
джуючого  світобачення  С.  Ва сильківського 
та  інших  українських  пейзажистів.  Але  кон-
струкція цієї моделі інша. Вона не так пов’язана 
з  без посереднім  милуванням  натурою,  як  з  Ії 
емо ційним переживанням…» и так далее. 

Савицкая (с. 65) «Задаваясь вопросом, поче-
му  именно  Станиславский,  а  не  Васильков-
ский  был  наделен  полномочиями  основателя 
украинской  пейзажной  живописи  и  по  какой 
границе  Антонович  развел  польского  худож-
ника с Васильковским, убеждаешься в том, что 
интимные,  камерные  произведения  Станис-
лавского,  его  концепция  лирико-поэтического 
пейзажа вовсе не противостоит модели жизне-
утверждающего  мировидения,  воплощенного 
Васильковским  и  другими  украинскими  пей-
зажистами. Но конструкция этой модели иная. 
Она  не  столько  связана  с  непосредственным 
любованием и вчувствованием в натуру, сколь-
ко  с  ее  эмоциональным  переживанием,  несу-
щим в себе оттенки восприятия, свойственного 
горожанину, вслушивающемуся в свое «я». Могу 
предположить, что Петрашик, занимаясь столь 
явным  заимствованием  чужих  мыслей,  фраз, 
целых блоков текста, еще не отошел от студен-
ческой привычки использовать для написания 
рефератов тексты «другого». Однако в профес-
сиональной  жизни  эти  действия  квалифици-
руются  как  плагиат.  Приведу  его  определение, 
данное  на  сайте  Интернет–ресурса  TurnItIn 
(http://www.turnitin.com).  «Осуществлять  пла-
гиат  означает:  1)  украсть  идею  или  слова  дру-
гого  человека  и  выдать  их  как  свои  собствен-

ные; 2) использовать результаты труда другого 
человека  без  указания  источника,  откуда  они 
позаимствованы; 3) украсть литературное про-
изведение  и  представлять  уже  существующую 
идею (или продукт) как новую и оригинальную. 
Таким образом, плагиат — это мошенничество, 
заключающееся в краже работы у другого чело-
века, в чем плагиатчик не признается». Замечу, 
что в Украине, как сообщала еще в 2005 «Газета 
по-киевски»  (02.11)  время  «сдирания»  чужих 
текстов  должно  кончиться,  так  как  на  рас-
смотрение  Высшей  аттестационной  комиссии 
Украины  (ВАК)  представлена  компьютерная 
программа,  разработанная  специалистами 
Национального  Авиационного  Университета. 
И с 2006 года диссертации и дипломные работы 
могли быть проверены на заимствование чужих 
идей, слов. Судьба этого своеобразного «детек-
тора  лжи»  мне  сегодня  не  известна.  Актуаль-
ность  же  его  очевидна.  В  2006  г.  академик 
АМУ М. А. Криволапов выпустил в свет моно-
графию  «Українське  мистецтво  ХХ  століття 
в  художній  критиці».  Рецензентами  книги 
выступили  уважаемые  доктора  искусствове-
дения.  Известно,  что  дружеские  связи  во  всех 
сферах  жизни,  включая  науку,  определяют 
в нашей стране если не все, то многое, научные 
интересы — очень мало. И только этим обстоя-
тельством  можно  объяснить  появление  книги 
М. А.  Криволапова,  в  большой  мере  представ-
ляющей  собою  пересказ  и  прямое  следование 
текстам многих авторов, в том числе: В. С. Тур-
чина (Из истории западно-европейской художе-
ственной  критики  ХVIII–XIX  веков.  М.,  1987), 
Р. С.  Кауфмана  (Очерки  истории  русской  худо-
жественной критики XIX века: От К. Батюшко-
ва до А. Бенуа. М., 1990), Л. Л. Савицкой (Худож-
ня  критика  в  Україні.  Друга  половина  ХІХ 
— початок ХХ ст. Хрестоматія. К., 2001). Прав-
да,  мне  могут  возразразить  словами  того  же 
В. С. Турчина: В «Истории живописи в Италии» 
А. Стендаля много плохо скрытых плагиатов». 
Однако они скупились созданием собственной 
прогрессивной  концепции.  Используя  чужие 
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тексты, Криволапов, к сожалению, прогрессив-
ной концепции создать не сумел. Характер его 
мыслей связан с духом 1950-х годов, когда доми-
нировал лозунг «Партия — ум, честь и совесть 
нашей эпохи», отчего часто цитируемый Ленин, 
продолжает  быть  живее  всех  живых,  заслоняя 
в тексте Криволапова мысли украинских деяте-
лей искусства.

Но более всего удручает в этом издание — 
масса  неточностей  фактологического  харак-
тера.  Приведу  только  один  пример.  Стр.  89: 
«Впливова  група  художників  звертається 
до  монументального  неовізантизму,  ство-
ривши  художні  обеднання,  зокрема  «Звено», 
«Кольцо»,  «Салон  Б.  Іздебського»,  «Салон 
І. Замараєва» та iн.

Но ни Салон Замараева, ни Салон В. Издеб-
ского художественными объединениями не были, 
а «Звено», и «Кольцо» к отношения к неовизан-
тизму не имели.

На мой взгляд, неверно видеть в фактологи-
ческих ошибках мелкий, незначительный недо-
чет исследования.

Попытаюсь этот доказать на примерах хоро-
шо мне известного материала.

В  книге  Ольги  Лагутенко  «Українська 
графіка  першої  третини  ХХ  століття»  (К., 
2006), в статье под этим же названим, опубли-
кованной в «Нарисах з  історії образотворчого 
мистецтва України ХХ ст.» (К., 2006) харьков-
ской  графике  отведено  большое  место,  и  это 
понятно;  Харьков  был  в  те  годы  (и  остается 
ныне) крупным центром искусства. Появление 
объединения художников Харькова — важное 
свидетельство концентрации и консолидации 
сил  искусства  —  Лагутенко  отнесла  к  1906  г., 
тогда  как  открытие  местного  общества  люби-
телей  изящных  искусств  состоялось  в  1888  г., 
о  чем  свидетельствует  пресса  тех,  а  Товари-
щество  харьковских  художников  организо-
вано  в  1900  г.  Время  собирания  творческих 
сил  —  показатель  культурного  потенциала 
общества.  Ошибка  в  дате  уравняла  Харьков 
с далеким от эпицентра жизни искусства рай-

онным  центром.  В  этом  же  харьковском  раз-
деле, Лагутенко отправляет лидера новаторов 
Е.  Агафоновна  учиться  в  Париж  к  Матиссу. 
Мало  того,  что  в  графике  ученика  И.  Репина 
нет  следов  пребывания  в  мастерской  Ман-
тисса,  он  физически  не  мог  выехать  в  Париж, 
так как находился по полицейским надзором. 
Во  Францию  Агафонов  попал  только  на  пути 
в  эмиграцию  в  США.  В  ЦГМЛИУ  хранится 
переписка Д. Гордеева с учеником Агафоновна 
П.  Оболенским.  Они  переписывались  трид-
цать  лет,  мечтали  об  одном  —  вписать  имя 
Агафоновна в историю украинского искусства. 
Удалось не много: в первом издании «Истории 
украинского  искусства»  есть  лишь  упомина-
ние  о  мастере  и  его  студии  «Голубая  лилия». 
Сегодня  в  разговоре  об  авангардном  движе-
нии искусства в Харькове, в Украине без име-
ни Агафоновна не обойтись. Тем более важно 
соблюсти  точность  в  восстановлении  биогра-
фии  мастера.  К  сожалению,  ошибки  в  текстах 
названных книг встречаются не только в харь-
ковском  разделе.  Характеризуя  Киев  начала 
ХХ  века,  как  художественный  центр,  Лагу-
тенко  относит  появление  критики  об  искус-
стве  к  этому  времени  («На  початку  століття 
в  місті  працюють  приватні  художні  галереї, 
з’являється  критична  преса»),  хотя  все  случи-
лось  на  тридцать  лет  раньше,  в  1870-  е,  когда 
начнет  писать  Н.  Мурашко.  В  тексте  о  киев-
ском  журнале  «В  мире  искусств»,  сыгравшем 
важную  роль  в  собирании  творческих  сил 
города  читаем:  журнал  основан  художниками 
Г.  Бурдановым,  С.  Яремичем,  Г.  Золотовым, 
В.  Замирайло.  На  самом  деле  (что  известно 
из текста журнала), его издателем — редакто-
ром  были  поочередно  композитор  Б. К.  Янов-
ский и журналист А. И. Филиппов; последний 
организовывал  передвижные  выставки  жур-
нала  «В  мире  искусства  и  был  одним  из  ини-
циатором  создания  в  Киеве  Музея  современ-
ного  искусства.  То  есть  роль  этих  личностей 
в культуре Киева — значительна, перетасовы-
вать  факты  их  биографии,  деятельности  или 
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приписывать  ее  другим  личностям  —  нельзя. 
Недопустимо  забывать,  что  статус  искусство-
ведения как науки сохраняет именно тщатель-
ность в установлении фактов, атрибуции про-
изведений искусства.

Замечу,  что  грамотная  работа  с  инфор-
мацией  способна  показать,  как,  каким  путем 
происходит приращение нового в науке и тем 
самым  выявить  ход  ее  развития.  Недооцен-
ка  или  фальсификация  информации,  может, 
обрезать,  укоротить  движение  искусствовед-
ческой мысли до господства суждений эмпи-
рического  индивида,  считающим  исключи-
тельно  себя  открывателем  нового  материала 
В результате подобного акта отдельные стра-
ницы истории украинского искусства словно 
не имеют развития во времени, каждое новое 
исследование  начинается  с  чистого  листа, 
с монолога автора.

Упомяну  о  еще  одной  досадной  и  повсе-
местно  встречающейся  ошибке:  Вильгельму 
Котарбинскому  настойчиво  приписывают 
учебу  в  Петербургской  академии  художеств. 
Но  художник  там  не  учился,  учился  его  дво-
юродный  брат  —  Миклош  Котарбинский. 
Мастеров  объединили  в  одну  персону,  соз-
дав  прецедент  искусствоведческого  детекти-
ва.  История  «двух  в  одном»  началась  со  ста-
тьи  в  Новом  энциклопедическом  словаре, 
изданном  в  1910-е  годы  Акционерным  Това-
риществом,  унаследовавшем  дело  Брокгауза 
и  Эфрона.  В  первом  издании  Энциклопеди-
ческого  словаря  сведений  о  Котарбинском 
еще  не  было.  Они  появились  в  период  пре-
вращения  Санкт–Петербурга  в  Петроград. 
В  новом  издании  Миклоша  Котарбинского, 
родившегося в 1854 г., переименовали в Виль-

гельма.  Картины  Миклоша  и  работу  Виль-
гельма во Владимирском соборе объединили 
в деяния одного человека. В дальнейшем дату 
рождения  Вильгельма  исправили,  но  имя 
стойко  связали  с  Петербургской  академи-
ей  художеств.  Ошибку  повторил  и  «Словарь 
украинских  художников  (Киев,  1973).  Лишь 
в  2001  г.,  когда  московское  издательство 
«Белый город» в серии «Энциклопедия миро-
вого  искусства»  опубликовало  том  «Забытые 
имена.  Русское  искусство  ХIХ  века»  бра-
тья  Котарбинские  стали  существовать  раз-
дельно.  Однако  отождествление  Вильгельма 
с Миклошем произошло и здесь. Среди иллю-
страций живописи Котарбинского автор ста-
тьи поместил репродукцию с работы Микло-
ша  «Больной  князь  Пожарский  принимает 
московских  послов»,  за  которую  последний 
в  1882  г.  получил  звание  художник  1  класса. 
Замечу, что различие между живописью двух 
Котарбинских столь разительно, что остается 
неясным, как искусствоведы могли допустить 
совмещение творчества двух мастеров. Толь-
ко в 2006 году братьев Котарбинских оконча-
тельно развела по своим местам статья нового 
пятитомного каталога ГТГ. Но замечу, эта ста-
тья основана на тексте киевлянина, Н. Прахо-
ва,  изданном  в  1958  г.,  из  которого  явствует: 
Вильгельм  Котарбинский  в  Петербургской 
академии художеств не учился.

Котарбинскому  в  этом  году  исполняется 
150 лет, пора составить безошибочную факто-
графию  жизни  и  творчества  мастера.  «Исто-
рия,  —  как  писал  В. Н.  Прокофьев  —  для 
того и существует, чтобы ничего не забывать. 
Иначе — это все только пародия на историю, 
фальсифицированный ее суррогат».
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Кадр.
Кінематограф  —  мистецтво  синтетичне. 

Художник  сам  малює  свою  картину,  письмен-
ник  один  в  змозі  створити  літературний  твір. 
Композитор сам пише музичну партитуру. А от 
режисер, сам по собі, не може створити фільм. 
Йому потрібна група, його команда однодумців, 
людей, які розуміють задум, фабулу, драматур-
гію майбутнього фільму. Я особисто, як сцена-
рист  та  кінорежисер,  обожнюю  процес  монта-
жу. Це саме той час, коли режисер залишається 
сам на сам із відзнятим матеріалом. Це той час, 
коли  режисер  живе  в  минулому,  створюючи 
майбутнє.  Це  та  остання  можливість  «  зала-
тати»  власні  та  чиїсь  помилки.  Для  мене  — 
це  магічна  дія.  Коли  із  хаосу  народжується 
цілісність,  завершений  кінотвір.  Все  почина-
ється  із кадру. Якщо казати просто: кадр це — 
шматок  плівки  від  однієї  монтажної  склейки 
до  іншої. Та якщо замислитись,  то ми можемо 
дійти  висновку:  будь-яке  мистецтво  склада-
ється з окремих «кадрів». В музиці — це нота. 
В  живопису-окрема  частина  цілої  картини. 
Літературний  «кадр»-  це  речення  (в  якому  є 
завершена думка). Ми читаємо фразу і уявляємо 
її. «Він підіймався, а шабля чіпляла кожну схо-
динку» (У. Фолкнер «Непереможні»). Це речен-
ня — окремий кадр. Середній план (ми бачимо 
ноги та шаблю). А ще ми розуміємо, що це неве-

ликого  зросту  людина  (саме  через  це  шабля 
чіпляє  сходинки).  «Ми  бігом  тягли  рушницю, 
як колоду» (У. Фолкнер «Непереможні»). Як зня-
ти  це  речення?  Що  ми  уявляємо?  Двох  людей, 
які  з  певними  зусиллями  (як  колоду)  тягнуть 
рушницю.  Ці  люди  біжать  —  отже  присутній 
рух.  Я  б  знімала  цю  сцену  у  русі,  крупність  — 
спільний план. Але я б зробили укрупнення — 
крупний план рушниці в руках аби підкреслити 
важкість  руху).  Отже  ця  літературна  фраза  — 
це  два  кадри.  Саме  за  таким  принципом  вчив 
своїх  учнів  великий  кіномитець  та  викладач 
Л.  Кулешов  (його  лекції  з  кіномонтажу  будува-
лись переважно на творах російських класиків, 
особливо  кінематографічною  літературою  він 
вважав твори О. С. Пушкіна). Кожен кадр пови-
нен  бути  красивою  та  змістовною  картинкою. 
Поняття  кадру  прийшло  із  мистецтва  фото-
графії.  А  кожна  фотографія  повинна  містити 
в собі зміст. Так і кожен кадр (який пов’язаний 
з  попереднім  та  наступним)  має  свій  окремо 
взятий зміст. Це як мозаїка: заберіть один еле-
мент  і  вся  картина  зімнеться.  Так,  наприклад, 
якщо  із сцени сварки ми заберемо кадр в яко-
му  люди  миряться  —  глядач  буде  розуміти, 
що герої так  і не порозумілися. Чи, наприклад 
сцена із трьох кадрів: герої зустрічаються, цілу-
ються, а потім він каже коханій, що йде від неї. 
Якщо  останній  кадр  прибрати  —  сцена  буде 
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мати  зовсім  інший  зміст.  Кадри  створюють 
порядок «читання» кожної сцени. Від черговос-
ті  кадрів  залежить  зміст  сцени.  Будь  який  від-
різок часу ми можемо поділити на кадри. «Кадр 
створює простір» — писав М. Ромм. А що  і як 
відбувається в цьому просторі — залежить від 
режисера. Кадр — це рухома чи статична фікса-
ція події. В кадрі може бути людина(що статич-
но сидить та розмовляє), чи рухома дія (людей 
чи предметів). В кадрі може бути тиша чи пев-
ний  набір  звуків.  Це  називається  внутрішньо-
кадровою  драматургією.  Зйомка  без  точного 
монтажного  задуму,  навіть  якщо  кожен  кадр 
яскравий  та  красивий,  не  може  мати  точного 
відчуття  простору.  Це буде  просто  набір  фото-
карток (без змістовного зв’язку та драматургіч-
ного  розвитку).  Якщо  знімальна  група  знімає 
немонтажно руйнується категорія руху, розви-
тку  характерів.  Є  певні  закони.  Якщо  режисер 
хоче  передати  на  екрані  емоцію  —  він  знімає 
крупні плани, деталізує окремі риси (сумні очі, 
посмішку, тремтячі руки). Кожен кадр несе свою 
інформацію, і в залежності від змісту цієї інфор-
мації режисер обирає крупність кожного кадру. 
Між  людьми  та  предметами  в  кожній  сцені 
вибудовуються  свої  відносини.  Саме  завдяки 
різноплановим  кадрам  відбувається  процес 
драматургічної  побудови  кожної  сцени.  Освіт-
лення,  монтаж,  зміна  швидкості  у  монтажних 
фразах  (рух камери) можуть надавати  предме-
там та людям існуючим на екрані нове значен-
ня  —  символічне,  метафоричне.  Відбуваються 
раптові зміни настрою, змінюється відношення 
до характерів на екрані: глядач починає хвилю-
ватися, дивуватися, радіти.

«З’єднання  рухомих  кадрів  може  привести 
до  абсолютно  неочикуванних  результатів.»- 
писав М. Ромм. Так, наприклад, якщо ми пока-
зуємо  батальну  сцену  на  екрані,  саме  завдяки 
крупним планам та деталям ми можемо переда-
ти трагізм сцени (чиюсь смерть, певний подвиг). 
Якщо батальну сцену показувати в одній круп-
ності  —  вона  взагалі  буде  незрозумілою  (хто 
на  кого  нападає,  в  чому  суть  бою).  Взагалі:  де 

погані, а де хороші? Кадр — це основний носій 
кіно мови. Кадр — це слово, з якого складається 
речення  (фраза).  Закони  мови  (граматика,  син-
таксис) спрацьовують і у випадку з монтажною 
фразою: є головне і другорядне (що підкреслює 
зміст кіно-фрази). Наприклад, ми знімаємо роз-
мову двох людей. Знімаємо у зустрічних діаго-
налях: спочатку одного із співбесідників з його 
текстом  та  реакціями,  потім  іншого.  При  мон-
тажі  це  надасть  відчуття  зустрічі  поглядів  — 
один  дивиться  на  іншого  і  навпаки.  Але  якщо 
ця  розмова  несе  дуже  емоційний  зміст,  як  ми 
можемо підкреслити драматургічну суть сцени? 
Я  б  зробила  це  окремим  кадром.  Крупно  від-
зняла би палець одного із співбесідників, який 
вистукує ритм по столу чи чашці. Цей один кадр 
підкреслював би та надавав зрозумілого сенсу 
всій сцені. Чи навпаки — це розмова двох зако-
ханих.  Як  підкреслити  їх  почуття?  Я  б  зняла 
окремим  кадром  руку  чоловіка  на  руці  жінки. 
Цей  б  жест  характеризував  би  відносини  між 
двома  героями.  Квентін  Тарантіно  полюбляє 
знімати емоційно-насичені сцени (в тому числі 
і діалоги) одним кадром: круговою панорамою. 
Таким чином відбувається емоційне напружен-
ня.  Глядач  потрапляє  в  прямому  смислі  слова 
у « м’ясорубку» в якій все рухається і все зміша-
но. В круговій панорамі рух зумовлений емоцій-
ним напруженням. Чому погано знімати сцену 
одним кадром? Бо навіть маленький рух камери 
в середині кадру сприймається як скачок. Якщо 
це  не  зумовлено  задумом,  навіщо  це  робити? 
Якщо  можна  окремим  кадром  закцентувати 
увагу глядача на певному предметі, людині, дії. 
До  того  ж  якщо  згадати  класичні  закони  мон-
тажу,  все  будується  на  контрасті:  одна  круп-
ність не монтується з такою ж крупністю. Якщо 
попередній  кадр  був  знятий  при  яскравому 
освітленні — наступний темний кадр буде різа-
ти  око  глядачеві.  Внутрішньо-кадровий  мон-
таж — це окрема і дуже важлива складова кіно 
мови. В одному кадрі глядач може спостерігати 
окрему взяту історію (іде дощ і раптом виходить 
сонце, біжить радісна дитина — падає — плаче). 
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Згадайте стрічку А. Суріковой «Людина з буль-
вару Капуцинів»: в одному кадрі герой А. Миро-
нова вмирає і народжується знову.

Багато  режисерів  взагалі  полюбляють  зні-
мати величезні сцени (а О. Сакуров, навіть весь 
фільм) одним  кадром  (змінюючи  в  кадрі  круп-
ність).  Але  це  зумовлюється  окремо  —  взятим 
задумом  режисера.  Отже  кадр  —  це  головний 
засіб вираження думки, сюжету, режисерського 
задуму.

Що таке монтаж?
Слово монтаж походить з французької і має 

значення  «зборка».  В  кінематографі  поняття 
«монтаж»  має  декілька  трактовок.  Монтаж  — 
це завершуючий виробництво фільму творчий 
та технологічний процес, під час якого найкра-
щі  кадри  поєднуються  у  цілісну  композицію. 
Монтажем, також, називають систему змістов-
них,  звукозображальних та ритмічних співвід-
ношень  між  окремими  кадрами,  які  склада-
ються поступово та закріплюються у готовому 
фільмі.  Що  б  кадри  добре  монтувались,  вони 
повинні  бути  спорідненими  і в той  же  час різ-
нитися за крупністю. Монтажні фрази можуть 
бути склеєні із різних кадрів, відзнятих у різний 
час,  зливаючись  в  одне  ціле.  Історично,  кіно-
монтаж формувався та змінювався під впливом 
різних засобів виробництва фільму: світло, рух 
камери, звук, поява сучасних технологій — все 
це  постійно  спрощувало  та  вдосконалювало 
монтаж  (як  творчо,  так  і  технологічно).  Розді-
ляють  три  основні  етапи  кіномонтажу:  підбір 
та  первісна  синхронізація  зображення  та  зву-
ку,  «чорновий»  монтаж  та  кінцевий  (режисер-
ський).  Перед  цими  трьома  процесами  відбу-
вається  просмотр  всього  відзнятого  матеріалу 
та відбір найкращих кадрів. Темпоритм стрічки 
зумовлюється  ідеєю  фільму,  сюжетним  роз-
витком,  діалогами,  грою  акторів  та  музичною 
партитурою  стрічки.  Окремі  монтажні  фрази 
різняться одна від одної залежно від розвитку 
характерів  героїв,  необхідної  емоції  та  пере-
дачі окремо — взятої  інформації. Закони кіно-

монтажу  існують  для  того,  щоб  їх  постійно 
порушувати  —  так  вважали  і  вважають  багато 
кінорежисерів в усіх країнах світу. В 60-ті роки 
минулого  сторіччя,  світом  прокотилась  «нова 
хвиля»  кінематографу.  Клод  Шаброль,  Трюфо, 
представники  італійського  неореалізму  —  всі 
намагались довести, що склейка окремих кадрів 
—  лише  технологія  поєднання  вже  існуючого 
світу. Погляд на кіномонтаж, як на зборку окре-
мих  сцен  укоріняється  все  дужче.  Однак,  самі 
досліди психологів довели, що у нашій пам’яті 
зберігається  величезна  кількість  пластичних 
образів  та  подій,  які  у  кількасот  разів  переви-
щують  кількість  запам’ятованних  слів,  думок 
і  т.  д.  За  ходою,  ми  стовідсотково  впізнаємо 
знайомих,  образ  заходу  сонця  —  спонукає  нас 
на  відпочинок,  чиїсь  сльози  чи  сміх  виклика-
ють співчуття чи радість. Людина живе образа-
ми. А образи складаються за допомогою монта-
жу. І чим більш яскравим, чітким та зрозумілим 
є  образи  —  тим  більший  вплив  на  глядача  він 
буде  мати.  Коли  ми  дивимось  на  якусь  подію, 
споглядаємо  за  кимось  чи  чимось  —  наші  очі 
роблять  акцент  на  певних  рисах  поведінки, 
одягу, світлі. Так і монтаж покликан слугувати 
для  глядачів  «очима»  що  створюють  акценти 
на  головному,  найважливішому.  Якщо  розі-
братися в кінопроцесі- то він весь складається 
із монтажу: вибір теми — монтаж (відбір окремо 
взятої події з потоку інформації), вибір крупно-
сті  майбутньої  зйомки  —  монтаж,  репетиція 
з акторами — монтаж їх окремих рухів та слів 
і  т.  д.  Коли  глядач  приходить  до  кінотеатру 
він теж створю «монтаж», свій власний: очима 
відбирає  для  себе  найголовніше,  запам’ятовує 
найяскравіші  образи  та  сцени.  Усі  закони  кіно 
мови  побудовані  на  специфіці  людини  сприй-
мати звукозображальні образи, на основах фізі-
ологічної та психологічної побудови людського 
мозку. Зараз, нажаль, майже ніхто із режисерів 
не створює розкадровку — деталізацію на папе-
рі кожного майбутнього кадру. Саме розкадров-
ка  не  тільки  допомагає  режисеру  та  оператору 
зрозуміти  майбутню  мізансцену  обрати  точку 
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зйомки — це основа кіномонтажу. Режисер мон-
тує фільм в своїй голові, аби потім відобразити 
в  реальності вже  «змонтований  фільм». Розка-
дровка  —  це  основа  зйомочного  процесу  (най-
дорожчого  та  найскладнішого).  І  саме  завдяки 
кожному  намальованому  на  папері  кадру  цей 
процес стає легшим технологічно і більш доско-
налим творчо. В кіно не можна бути ледащим. 
Тут  все  має  взаємозв’язок:  одна  ланка  випадає 
— катастрофа для всього проекту. Саме розка-
дровка ніколи не допустить плутанину у точках 
зйомок. Тобто усі актори в монтажних склейках 
будуть  дивитися  в  потрібному  ракурсі.  Про-
цес зйомки невідривно пов’язаний з монтажем: 
змонтуються ці два плани разом? Якщо предмет 
рухається  вправо,  а  в  наступному  кадрі  —  цей 

же предмет буде рухатись вліво, глядачі сприй-
матимуть цей рух як лобове зіткнення. Як нон-
сенс.  Під  час  зйомки  формується  дія  в  кожно-
му  кадрі,  загалом  в  сцені.  Потрібно  пам’ятати 
про  крупність,  знати  основи  зйомки  деталей 
та  укрупнень  оремо-взятих  сцен.  Існує  безліч 
форм  монтажу:  монтаж  діалогів,  асоціативний 
монтаж, монтаж за рухом і т.д. Закони змінюва-
ти можна і навіть треба — саме так народжуєть-
ся нове. Але їх треба пам’ятати і знати.

«Знято» — це чарівне слово, сказане режисе-
ром тільки означає початок. Початок фінальної 
частини  народження  фільму  —  кіномонтажу. 
Цього містичного, загадкового творчого проце-
су — коли ставиться остання крапка і змінити 
щось вже неможливо…

1.  Кулешов Л. Лекции по кинорежиссуре. — М., 1987.
2.  Кинословарь. — М., 1970.
3.  Фрейлих С. Теория кино. — М., 1992.
4.  Соколов А. Статьи о монтаже. — М., 1997.

Анотація. Кіномонтаж, побудова кадру, творчій підхід (що починається в сценарії і завершу-
ється  на  монтажному  столі)  —  усе  це  складає  основу  статті.  Авторка  досліджує  кіномонтаж  як 
творчий процес, як до певної міри мистецтво, яке може врятувати відзнятий матеріал, навіть кар-
динально змінити уже існуючий задум.

Ключові слова: кіномонтаж, побудова кадру, творчий підхід.

Аннотация. Киномонтаж, построение кадра, творческий подход (который начинается в сце-
нарии и заканчивается на монтажном столе) — все это составляет основу статьи. Автор исследует 
киномонтаж как творческий процесс, как до известной степени искусство, которое может спасти 
отснятый материал, даже кардинально изменить существующий замысел.

Ключевые слова: киномонтаж, построение кадра, творческий подход.

Summary.  Cinematographic  editing,  construction  of  shot,  creative  approach  (that  begins  in  a 
scenario and closed on an assembling table) is all makes basis of the article. An author investigates the 
cinematographic editing as creative process, as to a certain degree an art that can save the turned out 
material is even cardinal to change existent intention. 

Keywords: cinematographic editing, construction of shot, creative approach. 
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Варіанти наративів релігійності. Легі-
тимність  згадок  щодо  сакральних  явищ  чи 
якостей у сучасному світі,  власне, визначення 
місця,  котре  у  ньому  відведено  релігійності, 
в  художньому  контексті,  чи,  з  огляду  на  його 
відсутність, точніше, арт-процесі України сум-
нівні.  Біблійна  тема  в  мистецтві  залишається 
розділом, дотичним до його історії. Побіжний 
аналіз  біографій  українських  митців,  котрі 
у  ХІХ  ст.  отримували  освіту  у  Петербурзь-
кій  Академії  Мистецтв,  —  єдиному  вищому 
навчальному  закладі  у  сфері  образотворчих 
мистецтв, приступному тим, кому заманулось, 
народившись в Україні, здобути дійсну худож-
ню освіту, — показує, що всі вони виконували 
картини  на  біблійну  тему,  позаяк  це  входило 
в  вимоги  ПАМ.  Біблійна  тема  могла  бути  — 
і була — часто трактована в якості історичної; 
врешті,  художників  навчали  бути  не  тільки 
ідеальними  громадянами  Імперії,  але  й  вчи-
телями,  здатними,  згідно  православним  тра-
диціям,  «оживити»,  і,  отже  ще  раз  пояснити 
старозавітні  чи  новозавітні  сюжети  тим,  кого 
сьогодні  називають  «широкими  верствами 
глядачів».

Мода  дев’ятнадцятого,  нині  вже  позами-
нулого,  сторіччя,  врешті,  сформувала  таким, 
яким ми його знаємо, російське, і багато в чому 
українське  мистецтво  століття  двадцятого: 

необхідність  роз’яснювати  глядачу  елемен-
тарні речі, і, так би мовити, вчити його думати 
«правильно», в тій чи іншій мірі була успадко-
вана  радянським  мистецтвом  від  мистецтва 
імперії, що, зрештою, природно, з огляду на те, 
що  всі  імперії  схожі  між  собою  значно  силь-
ніше, ніж їм іноді хотілося б. Згодом, коли від 
обох  імперій  залишились  переважно  важкі 
промислові  спогади,  мистецтво  залишилось 
наодинці  з  уламками  концепцій,  абсолютно 
непридатних  для  використання  в  тому  хаосі, 
котрий  задля  різноманітності  можна  назвати 
не  тільки  «українським  арт-процесом»,  але  й, 
скажімо, постмодерном.

З точки зору сучасного художника, котрий 
змушений  налаштовувати  художню  дійсність 
водночас  мінімум  в  двох  керунках,  —  індиві-
дуального  переосмислення  історії  та  діалогу 
з сучасником, часто надто зайнятим для того, 
щоб  взагалі  перейматись  мистецькими  про-
блемами,  —  релігійність  одержує  легітимний 
статус у двох тематичних складових творчого 
пошуку.  Це,  по-перше,  цитати  з  історії  мисте-
цтва: релігійні сюжети у виконанні західноєв-
ропейських живописців та графіків від початку 
історії живопису до наших днів [1]; і, по-друге, 
цілком  реальні  особи,  котрі  оточують  всіх, 
і  художників  також,  на  вулицях  будь-якого 
міста  будь-якої  країни,  —  в  якості  спадкоєм-

богдАНА пІНЧеВСькА

легітимність присутності біблійних 
мотивів у сучасному мистецтві

творчість олександра ройтбурда 
2008–2010 рр.
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ців та носіїв тієї чи  іншої релігійної традиції, 
котра, якщо йдеться про будь-які форми обра-
зотворчого  мистецтва,  автоматично  потра-
пляють до складу потенційно портретованих.

Між  першим  та  другим,  історичним 
та повсякденним, розташовано справжню прір-
ву,  в  котрій  єдиній  можуть  вміститись  всі  легі-
тимні,  провідні,  побічні  та  маргінальні  уявлен-
ня  про  місце  релігії;  легітимність  сакрального 
в  сучасному  житті  та  мистецтві.  А  що  власти-
вість професії художника передбачає загострені 
реакції  на  ірраціональні,  метафізичні,  містичні, 
релігійні та будь-які інші явища духовного жит-
тя,  то  вибір  об’єкту  для  роздумів  на  дану  тему 
досить великий; як на мене, доречно зупинитись 
на  творчості  Олександра  Ройтбурда.  Представ-
ник  напрямку  «трансавангардного  необаро-
ко» [2], один з рідкісних, з огляду на історію укра-
їнського  мистецтва,  художників-сюрреалістів, 
він ясніше за інших відрефлектував у своїх тво-
рах  ті  аспекти  так  званої  духовності,  на  котрі 
у  багатьох  інших  сучасних  художників  просто 
не вистачило часу чи натхнення. Зокрема тому, 
що ця тема мало кого цікавить; почасти завдяки 
концептуальній послідовності

Варіанти образного трактування релі-
гійності у  рецепціях сучасного мистецтва: 
«Майстер чоловічих та жіночих напівфігур» 
та  фрагменти деяких інших серій. Що  таке 
релігійність? В чому вона полягає, принаймні 
—  в  чому  вона  полягає  для  сучасної  людини? 

Чим  різниться  релігійна  людина  від  звичай-
них  обивателів?  Першою  її  ознакою  є  ознаки 
зовнішні, — наприклад, одяг; регалії, прикра-
шені відповідною символікою; ритуальна жес-
тикуляція, і, зрештою, вираз обличчя.

Узагальнені  зображення,  виконані  із  при-
близним  збереженням  стилістики  класичних 
погрудних  портретів,  створені  Олександром 
Ройтбурдтом,  —  скажімо,  «Bon  Jour,  Monsieur 
Cohen»  (2010,  100x200,  серія  «Халоймес»),  чи 
твори з циклу «Майстер чоловічих та жіночих 
напівфігур», (2009) — зокрема, портрет хасида 
з Торою та православної жінки, — не виявля-
ють ані особливої прихильності, ані, навпаки, 
огиди живописця до своїх «моделей», поданих 
на нейтральному тлі, схожому одразу на тинь-
ковану стіну, декорації майстерні чи бліде небо.

Портрет  хасида  з  Торою,  портрет  право-
славної  жінки,  релігійну  ідентичність  котрої 
визначає  негарно  зав’язана  хустка  та  жест, 
котрим  перехрещуються  православні,  —  зага-

Фотографія художника

Без назви («Хасид з Торою»). Полотно, олія. 80 х 100 см  

Серія «Майстер чоловічих та жіночих напівфігур» 
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лом  не  претендують  на  винесення  естетичних 
чи  етичних  оцінок.  Вони  сприймаються  рад-
ше в якості констатації додаткових соціальних 
функцій,  приступних  сучасній  людині.  Остан-
ні два портрети, розташовані у серії «Майстер 
чоловічих та жіночих напівфігур» поряд з жін-
кою, котра причісує волосся, чоловіком, що їсть 
кавун,  любителями  смаженого  м’яса  та  пива, 
тощо,  узагальнені  образи  релігійних  людей 
не  несуть  в  собі  жодної  повчальної  інтонації. 
Застиглі на поверхні невеликих, всього 80х100 
см,  спільним  для  всього  циклу  полотен  у  від-
стороненій  іронічності  художника  (іронічнос-
ті, уважність котрої цілком варта деяких форм 
пошани) вони перетворені портрети часу, симп-
томи  епохи,  ба  навіть  добре  налагодженого 
слайд-шоу актуального культурного контексту. 
Це відчуття важить для глядача більше за інші, 
— обличчя виринають з течії часу і пропадають 
в ній, залишаючи на згадку відчуття легітимної 
химерності зафіксованої епохи.

Природа  відстороненості,  навіть  відчуже-
ності погляду митця полягає, зокрема, в тому, 
що  цілком  успішний,  в  розумінні  —  фінан-
сово  незалежний  від  апетитів  та  замовлень 
арт-ринку  художник,  Олександр  Ройтбурд 
не  зобов’язаний  звертати  на  себе  увагу  ані 
компліментами,  ані  критикою,  і,  отже,  в  кон-
цептуальному  сенсі  досить  вільний  для  того, 
щоб ставитись до всіх можливих типів сучас-
ників  із,  скажімо,  позачасової  точки  зору. 
Використовуючи  оптику  такого  типу,  глядач 
завдяки  художнику  вільний  як  радіти  різ-
номанітності  виявів  буття,  так  і  дивуватись 
кількості  варіантів  уявлень  про  норму,  пра-
вильність,  духовність,  і,  нарешті,  щастя.  Всі 
прототипи,  всі  моделі  цієї  серії,  і  релігійні, 
і  секулярні,  зображені  в  найбільш  доречному, 
вільному,  розпруженому  і,  відповідно,  харак-
терному для них, — що, врешті, означає: у щас-
ливому, настрої та стані.

Релігійна  визначеність  «узагальнених 
типів»,  побудованих  на  спогляданні  певних 
соціальних  груп  цілком  реальних  прототи-
пів,  —  у  цьому  циклі  є  тільки  констатацією 
нових,  легітимних  різновидів  суспільства.  Їх 
зображення не вимагають жодних емоцій гля-
дача, котрий мимомволі наслідує відсторонену 
точку зору митця. Досить пройтись містом від 
Києво-Печерської  Лаври  до  Синагоги  Брод-
ського для того, щоб зустріти безліч прототи-
пів  ройтбурдівських  «напівфігур».  Натомість 

Без назви («Православна жінка»). Полотно, олія. 80 х 100 см 

Серія «Майстер чоловічих та жіночих напівфігур» 

«Бал в Фолі-Бержер». 2008 р. Полотно, олія, 200 x 300 см 
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вони  симптоматизують  епоху,  —  епоху,  котра 
з’явилась  на  зміну  попередньої,  не  такої  вже 
й  далекої,  коли  акт  привселюдного  читання 
Тори  в  оригіналі  чи,  скажімо,  спроба  пере-
хреститись на баню дзвіниці були, з точки зору 
суспільної  моралі,  такими  ж  небезпечними 
для кар’єри, чи, щонайменше — для взаєморо-
зуміння з оточенням, як і зізнання у негідному, 
з точки зору панівної нації, написі у п’ятій гра-
фі паспорту чи, скажімо, в тому, що ти більше 
віриш в Бога, аніж в світле майбутнє, обіцяне 
актуальною  політичною  партією.  Сенс  Тори 
та дзвіниця церкви тут залишаються за межа-
ми композиції, і, можливо, у сприйнятті худож-
ника  дорівнюють  тільки  пам’ятникам  культу-
ри.  Дійсно,  перша  —  це  пам’ятник  релігійної 
думки, друга — пам’ятка архітектури, їх немає 
в  кадрі,  де  натомість  розмістились  образи, 
марковані дрес-кодом певних типів мислення, 
сформованих  довготривалим  спілкуванням 
суспільства з пам’ятками того чи іншого типу.

У  циклі  «Майстер  чоловічих  та  жіночих 
напівфігур»  недарма  відсутній  властивий 
художнику  сюрреалістичний  ракурс:  відсто-
роненість, відчуженість погляду митця, скеро-
ваного  на  «провідні  типи»  сучасників,  надає 
узагальненим образам такої метафоричної, ба 
навіть  містичної  значущості,  з  котрою  може 
не  впоратись  жоден  інший  художній  прийом, 
включно з поєднанням непоєднувальних еле-
ментів, властивих зазвичай вишуканому ройт-
бурдівському сюрреалізму.

Використання  релігійних  аксесуарів,  — 
наприклад,  зображення  менори  у  творі  «Бал 
в  Фолі-Бержер» [3]  —  виступає  в  якості  сюр-
реалістичного засобу посилення відчуття без-
підставності,  ефекту  абсурдності  композиції. 
Розташування менори, по діагоналі підвішеної 
в повітрі, більшої за розміром від силуетів двох 
жінок,  поряд  з  китайською  вазою  та  двома 
гігантськими  кониками,  позбавляють  гляда-
ча  від  будь-яких  шансів  на  лінійне  сприйнят-
тя  твору,  застраховують  його  від  будь-якого 
пафосу, більш доречного у спогляданні творів 

сакрального  мистецтва.  Блокуючи  перебіль-
шену серйозність сприйняття у творах такого 
типу,  художник  між  тим  водночас  також  при-
пиняє дискомфортне відчуття існування в сві-
ті, де розмова щодо хорошого апетиту, — поло-
вина  напівфігур  в  серії  «Майстер  чоловічих 
та жіночих напівфігур» з апетитом щось  їсть, 
— на якісному рівні давно підмінила будь-які 
теми  з  асортименту  так  званого  духовного 
життя, і, отже, зображення релігійних аксесуа-
рів уже неприпустимі.

Важко сказати, про що йтиметься далі, чи 
не  є  зображений  художником  період  тільки 
перехідною  ланкою  до  інакших  часів,  котрі, 
наприклад,  не  даватимуть  змоги  нікому  з  нас 
приховати  власне  віросповідання  в  такому 
самому  наказовому  способі,  в  котрий  рані-
ше  в  ньому  не  можна  було  зізнаватись,  чи 
в  котрих,  навпаки,  будь-яка  релігійна  симво-
ліка  остаточно  перетвориться  на  другорядні 
ознаки  соціального  статусу  мешканця  тієї  чи 
іншої  країни.  Важливо  те,  що  художник  май-
же в кожній серії своїх творів знаходить місце 
сакральній символіці, — байдуже, в  іронічно-
му  чи  відстороненому  ключі,  —  вмонтовуючи 
її в якості невід’ємної складової не такого вже 
й  довільного  загалом  кола  символіки  україн-
ського contemporary art.

Легітимність присутності біблійних 
мотивів у  сучасному мистецтві: «Ройтбурд 
vs Караваджо». Власне,  стаття  виникла  зде-
більшого  під  впливом  циклу  творів  худож-
ника  «Ройтбурд  vs  Караваждо»:  однойменна 
виставка  тривала  у  квітні-травні  2010  року 
у  київській  галереї  «Колекція».  Слід  сказати 
кілька  слів  про  цей  цикл  творів.  Перша  кар-
тина  у  цьому  циклі  виникла,  якщо  не  поми-
ляюсь,  кілька  років  тому,  в  якості  реакції 
художника  на  газетну  новину  про  те,  що  твір 
Мікеланджело  Мерізі  да  Караваджо  «Взяття 
Христа  під  варту,  або  Поцілунок  Іуди»  викра-
дено  з  Одеського  музею  західного  й  східного 
мистецтва [4].  Розпачливість  теми  зрозуміла: 
Олександр Ройтбурд — одесит, тому, ймовірно, 
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Опус 1. 2009–2010 р. Полотно, олія. 120 х 200 см  

Серія «Ройтбурд vs Караваджо»

Караваджо. Святий Ієронім. 1607–1608 р.  

Полотно, олія. 117 × 157 см 

Галерея Боргезе, Рим, Італія 

Караваджо. Відпочинок під час втечі до Єгипту. 1597 р. 

Полотно, олія. 135, 5 × 166, 5 см 

Галерея Доріа-Памфілі, Рим, Італія
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твори з експозиції Одеського музею складали 
перші,  і,  ймовірно,  найяскравіші  художні  вра-
ження митця. Врешті, всі ми є сумою вражень 
власного  минулого,  котре  в  достатній  мірі 
постачає  нам  що  реальних,  що  символічних 
співрозмовників, вплив котрих, врешті, і фор-
мує той естетичний контекст, що ним обумов-
лено  етику  та  естетику  сьогодення.  Байдуже, 
про що тут йдеться, — про діалоги, побудовані 
на абсолютній, попри час та простір, згоді, чи 
нескінченні диспути, де плідний пошук істини 
відбувається  виключно  завдяки  загостренню 
манери  проголошення  антитез.  Важливо  те, 
що  відсутність  такого  діалогу  гарантує  від-
чуття відсутності придатного художнього кон-
тексту, фатальність котрого унаочнює, напри-
клад, світла пляма на шпалерах у тому місці, де 
протягом кількох десятків років висів шедевр 
західноєвропейського живопису.

Про  те,  що  поєднання  іронії,  —  в  якості 
невід’ємної  складової  творчості  будь-якого 
сучасного художника, — з цілком серйозними 
намірами може мати дещо несподівані наслід-
ки, свідчить, зокрема, те, що першу роботу цьо-
го  циклу  було  продано  на  лондонскому  аукці-
оні Phillips de Pury & C за феноменальної для 
українського арт-ринку ціною [5].

Іронічна  назва  виставки  збиває,  так  би 
мовити,  «високий  градус»  надто  урочисто-
го  сприйняття,  адже  спершу  вона  звучить 
в  якості  девізу  принципової  амбіційності, 
функція котрої у всі часи дорівнювала тим чи 
іншим  формам  виклику,  і,  зрештою,  епатажу. 
Адже  у  регламентованому  стереотипами  сві-
тосприйнятті  середнього  глядача  творчість 
жодного сучасного художника апріорі не спів-
відноситься з історично визнаними величина-
ми,  просто  тому,  що  твори,  котрі  витримали 
випробування зміною мод різних епох, важко 
сприймаються  в  контексті  діалогу  з  творами 
сучасника,  котрий  нічого  подібного  за  бра-
ком  обставин  досі  не  пережив,  і  ще  невідомо, 
в  який  саме  спосіб  сприйматиметься  згодом, 
через три-чотири століття.

Зазначена  вище  незалежність  митця  дає 
змогу  адресувати  твори  не  стільки  «широким 
верствам  населення»,  скільки  тим  особистос-
тям  та  творам,  діалог  з  котрими  цікавий  йому 
особисто. Данина часу обмежена хіба задерику-
ватою назвою, у самих творах, проте, цілковито 
зосереджуючись  на  речах,  на  перший  погляд 
мало  пов’язаних  з  питаннями  актуального 
мистецтва.  Про  це  свідчить,  зокрема,  техніка, 
обрана митцем: живопис, певне, тільки в укра-
їнському  мистецтві  має  легітимне  місце  серед 
технік  актуальних  художників,  у  всіх  інших 
країнах  його  давно  змінили  більш  динамічні 
засоби передачі основної думки художника [6].

Певні  теми  в  актуальному  мистецтві  зрід-
ка  замовчуються,  як  не  дивно,  через  вимоги 
кон’юнктури, часто зайнятої питаннями, що їх 
не стільки цікаво чи необхідно, скільки модно 
переосмислювати разом з «широкими верства-
ми глядачів». В певному сенсі, — і це правило 
діє  не  тільки  в  актуальному  живописі,  але  й, 
скажімо, в кінематографі — взагалі складаєть-
ся таке враження, ніби право переосмислювати 
суто  класичні  сюжети  чи  звертатись  до  поза-
часових  тем  в  мистецтві  приступне  виключ-
но  «живим  класикам»,  до  переліку  котрих, 
на щастя, давно віднесено також і Олександра 
Ройтбурда. Чим це викликано, — тим, що пра-
во говорити на ті теми, котрі тобі дійсно ціка-
ві,  у  пострадянських  країнах  можна  заробити 
тільки  після  перенасичення  бесідами  на  всі 
інші  теми,  котрі  цікаві  усім  іншим,  чи  тому, 
що  за  неписаними  законами  переосмислення 
класики  є  найвищим  щаблем  в  табелі  тема-
тик сучасного художника, — це тема для іншої 
статті.  Тут  я  б  воліла  все-таки  зосередитись 
на  місці  релігійної  тематики,  котра  так  рідко 
зустрічається в актуальному мистецтві, бо вва-
жаю її, попри очевидну непопулярність, досить 
важливою для сучасного глядача.

Цикл «Ройтбурд vs Караваджо» [7] на про-
фаному рівні можна сприймати в якості  теми 
спадкоємництва  поколінь  у  мистецтві,  поза-
як  між  живописом  Олександра  Ройтбурда 
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Переконання святого Фоми. 1601–1602 р. 

Полотно, олія. 107 × 146 см 

Палац Сан-Сусі, Потсдам, Німеччина

Жертвоприношення Ісака. 1590–1610 р. 

Полотно, олія. 104 × 135 см 

Галерея Уфіцці, Флоренція, Італія

Опус 2. 2009–2010 р. Полотно, олія. 120 х 200 см 

Серія «Ройтбурд vs Караваджо»
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та Караваджо розташовано п’ять століть  істо-
рії  європейського  мистецтва.  Її  можна  сприй-
мати в якості вдалої побудови діалогу культур 
та  субкультур,  —  цитування  творів  західно-
європейського,  зокрема,  італійського  живо-
пису,  опосередковано,  через  музейні  колекції 
та підручники з мистецтва пов’язаного з укра-
їнським художнім процесом, а також вписано-
го в контекст «вуличного мистецтва». Врешті, 
цю  виставку  можна  розуміти  в  якості  черго-
вого  переосмислення  біблійної  теми,  котра 
у будь-якій формі присутні в творчості далеко 
не кожного сучасного, тим більше — вписаного 
в український культурний контекст, митця.

«Ройтбурд vs Караваджо»  складається 
з  дев’яти  монументальних  полотен  прямо-
кутної  форми,  видовжених  по  горизонталі. 
Замість  назв  вони  мають  порядкові  номери: 
«Опус  1»,  «Опус  2»,  і  так  далі.  На  кожному 
з них поєднано стилізовані, переказані мовою 
впізнаваного,  суто  ройтбурдівського  живо-
пису  зображення  образів  класичних  полотен 
Караваджо, — переважно героїв різноманітних 
біблійних  історій,  з  малюнками,  що  їх  можна 
побачити,  наприклад,  на  стінах  в  якості  імп-
ровізаційних  вправ  граффітістів,  чи  в  пома-
льованих  підручниках  підлітків.  Поєднання 
класичних  сюжетів,  —  а  художник  у  цій  серії 
зображає  на  одному  полотні  героїв  цілкови-
то  різних  сюжетів  класика,  як  ось,  скажімо, 
Соломію  з  головою  Іоанна,  образ  з  «Страстей 
по  Матфію»  та  фігуру  з  сюжету  про  апостола 
Петра, — з легковажними кривульками вулич-
ного чи дитячого мистецтва, вільного від всіх 
і  всяких  класичних  норм  можна  сприймати 
в  якості  продовження  однієї  з  думок  митця, 
що її чудово прокоментував мистецтвознавець 
Михайло Рашковецький ще у 1999 році: «Сам 
Ройтбурд  чудово  усвідомлює  несумісність 
стихійного  індивідуалізму  ренесансного  типу 
з  об’єктивними  тенденціями  сучасної  куль-
тури,  які  я  називаю  мереживними,  а  Умбер-
то  Еко  вже  давно  охарактеризував  як  «нове 
середньовіччя» [8].

Усвідомлення культурної несумісності іно-
ді дає кращі підстави для діалогу, аніж ідеаль-
не взаєморозуміння, адже логічним наслідком 
останнього  є  радше  мовчання.  До  побудови 
такого діалогу добре пристосовані всі приступ-
ні методології актуального мистецтва, — віль-
на імпровізація цитатами, іронічність, бурлес-
кна  аналітичність  цілковито  відстороненого, 
проте  гранично  уважного  погляду,  неоднора-
зово  описані  теоретиками  мистецтва,  тощо, 
ідеально  придатні  для  переосмислення  будь-
яких  процесів,  дотичних  до  поєднання  непо-
єднувального, класичного спадку та сучаснос-
ті.  Але  мистецтво  не  має  меж,  чи  повсякчас 
нагадує  про  їх  умовність,  стверджуючи  певні 
тези виключно для того, щоб якомога швидше 
спростувати їх щойно винайденими власними 
ж аргументами. Тому біблійна тема в актуаль-
ному  мистецтві  загалом  є,  скажімо,  законо-
мірною,  навіть  очікуваною  несподіванкою, 
а  у  творчості  Олександра  Ройтбурда  —  логіч-
ним  продовженням  одного  з  магістральних  її 
напрямків.  Сучасне  мистецтво  без  запозиче-
них  і  переосмислених  цитат  з  творів  попере-
дників  неможлива,  так  само,  як  мистецтвоз-
навчий текст, позбавлений посилань на твори 
маститих майстрів мистецтвознавчої, а краще 
філософської думки.

Іронія  —  перша  і  найголовніша  з  вимог 
до творчості актуального художника; зрештою, 
завдяки  саме  цій  дефініції  глядач  має  змогу 
відрізнити  актуальне  мистецтво  від  будь-якої 
іншої  його,  мистецтва,  форми.  Другою  осо-
бливістю,  —  в  цій  цілковито  умовній  систе-
матизації,  створеній  персонально  для  прояс-
нення мети даної статті, — є здатність вільно 
говорити  на  будь-які  серйозні  теми,  поєдну-
ючи  іронію  та  пафос  у  пропорціях,  абсолют-
но  неможливих  у  творах,  скажімо,  fine  art’у, 
побудованого цілковито на акцентуванні при-
ємних, заспокійливих чи, принаймні, не надто 
монументальних рис дійсності.  Іронія, дотич-
на  до  будь-якої  серйозної,  як  ось,  наприклад, 
біблійної  теми,  негайно  перетворює  об’єкт 
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Караваджо. Давид з головою Голіафа. 1599 р. 

Полотно, олія. 110 × 91 см 

Музей Прадо, Мадрид, Іспанія

Караваджо. Христос біля колони. 1607 р. 

Полотно, олія. 134.5 × 175.4 см 

Музей Образотворчого мистецтва, Руан, Франція

Опус 3. 2009–2010. Полотно, олія. 120 х 200 см 

Серія «Ройтбурд vs Караваджо»
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розмови на предмет дослідження, на деперсо-
ніфікований об’єкт не позбавленого паталого-
анатомічної  пильності  аналізу.  Призначення 
діяльності  такого  кшталту  —  переосмислен-
ню занадто тяжких, муміфікованих, вписаних 
у  бурштинове  світло  стереотипів,  ідей,  пере-
оцінка архетипових культурних моделей з точ-
ки зору сучасного художника, і, звичайно, його 
глядача: сучасної людини.

Звертаючись до біблійної теми в мистецтві, 
актуальне мистецтво переосмислює його; цей 
процес рідко коли набирає форм висловлення 
глибокої поваги, натомість змушує відкривати 
цілком  несподівані  сторони  сталих  конструк-
цій,  хай  навіть  довкола  них  і  будувались  ціл-
ком регламентовані діалоги протягом останніх 
щонайменше 5–6 століть — у живописі, в 21 вік 
— в історії іудео-християнської цивілізації.

Розглянутий  цикл  провокує  детальний 
аналіз  творчості  М.  Караваджо,  що  не  вхо-
дить ані в наміри авторки статті, ані, зрештою, 
в  концепцію  цього  циклу  творів  художника. 
Проте, безумовно, слід додати кілька слів щодо 
місця його творчості в історії мистецтва. Кара-
ваджо  справедливо  вважають  одним  з  родо-
начальників  реалізму;  саме  він  одним  з  пер-
ших намагався у XVII сторіччі знайти певний 
вихід за межі канонічної, усталеної іконографії 
зображень  біблійних  сцен.  Його  пропозицією 
було позбавлення зображеної форми перебіль-
шеної  символізації  образу:  на  думку  худож-
ника,  межова  конкретність  форми  зображе-
ного  людського  тіла,  виліпленого  не  стільки 
тонкощами  колориту,  скільки  світлотінню, 
нічого не віднімала від позачасового сакраль-
ного  значення  сюжетів  «Жертвоприношенні 
Ісака» чи «Давида та Голіафа», натомість даю-
чи  художнику  змогу,  по-перше,  використати 
власну  художню  мову,  і,  по-друге,  наблизити 
«діючих  осіб»  впритул  до  глядача,  дозволити 
ототожнитись з героями, сприйнятими в якос-
ті  не  стільки  героїв  доісторичної  давнини, 
скільки  цілком  реальних  сусідів  по  римській 
чи,  скажімо,  сицилійській  вулиці.  Цікаво  те, 

що «авантюрний» образ художника абсолютно 
не відповідав дійсності: він опинився в ситуа-
ції,  де  висловлювати  власну  думку  і  викорис-
товувати  власну  відверту  манеру  мовлення 
означало  протиставляти  власну  творчість 
манірності маньєризму та зашореності  акаде-
мізму,  і, отже, провідним напрямкам, а також 
їх представникам, у тогочасному італійському 
мистецтві.

Окрім  того,  слід  згадати,  що  тільки  твори 
на  класичні,  тобто  біблійні  чи  античні,  теми 
єдині  гарантували  тогочасному  художнику 
дійсно  значні  замовлення,  тобто  взагалі  мож-
ливість  працювати  за  фахом:  першою  цікави-
лась  церква,  в  якості  провідного  замовника 
творів «державного рівня» (що її функцію нині 
виконують  найстарші  державні  музеї  та  пре-
стижні приватні колекції [9]); другою — меце-
нати,  зацікавлені  в  прикрасах  власних  осель 
менш серйозними сюжетами.

Всі  ці  прописні  істини  для  фахівців,  про-
те,  не  є  очевидними  для  пересічного  глядача, 
від котрого рівно далекі як професійні склад-
нощі  живописця  XVII  століття,  так  і  сюжети 
з біблійної, тим паче старозавітної, історії. І те, 
і  інше апріорі провокує ту форму трохи нудь-
гуючої  поваги,  за  котрою  дарма  чекати  будь-
яких  живих  реакцій  на  те,  що  відбувається 
на полотні.

Переосмислення стародавніх сюжетів пер-
шого  та  другого  рівня,  —  по-перше,  біблій-
ної  історії,  по-друге,  особливостей  приватної 
розмови  між  творами  художників,  розірва-
них  кількома  століттями  —  в  інтерпретації 
циклу «Ройтбурд vs Караваджо» відбувається 
за  рахунок  подвійної,  навіть  потрійної  про-
екції  естетичних  нашарувань.  Стилізовані 
повтори  фрагментів  фігур,  —  інколи  взятих 
як  є,  іноді  «переодягнутих»  чи  перевернутих, 
і, головне, виконаних в’язким, густим живопи-
сом, що не має нічого спільного з гладенькими 
лесированими  поверхнями  основоположника 
реалізму,  записані  легковажними  малюноч-
ками,  смішними,  безсюжетними,  цілковито 
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несерйозними,  більше  схожими  на  вулич-
ні  графіті  чи  дитячі  малюнки  в  неакуратних 
зошитах чи блокнотах. Легкі розпружені лінії 
нібито  знецінюють  титанічний  «копіюваль-
ний»  труд;  знецінюють  трагічні,  світлі,  темні, 
урочисті  чи  ліричні  прообрази;  і  саме  таким 
чином  метафорично  підкреслюють  контраст 
між тим, що оточує глядача щонедень, що ста-
новить  основну  суть  його  світосприйняття 
в дійсності, від того, яким він себе бачить і як 
намагається  мислити,  споглядаючи  монумен-
тальні образи з вічних сюжетів.

З одного боку, запозичені класичні сюжети 
в будь-якому контексті зберігають свої первісні 
якості наративів стародавньої історії, не втра-
чаючи  ані  власної  магії,  ані  всього  діапазону, 
властивому  містицизму  сакральних  значень; 
цій темі присвячено безліч літератури, на зра-
зок  «Посмішки»  Рея  Бредбері [10].  Легко-
важність  нефігуративних  графіті  не  робить 
слухняність  старого  Авраама,  так  само,  як  і 
страждання Ісака, смішним: конфлікту не від-
бувається за рахунок того, що дві образотворчі 
мови, два типи мислення розташовані у нічим 
не  пов’язаних  між  собою  світах.  Розташовані 
на  площі  єдиного  полотна,  архетипові  моди-
фікації  тієї  чи  іншої  ментальності  не  зна-
ходять  між  собою  жодної  спільної  мови;  між 
ними  немає  зв’язку,  у  них,  принаймні  на  пер-
ший  погляд,  немає  нічого  спільного.  Більшо-
го  конфлікту,  власне,  не  існує,  аніж  конфлікт 
тотальної  неможливості  діалогу,  скеровано-
го  прокляттям  вавилонської  вежі,  конфлікту 
відсутністю  спільних  мовних  конструкцій, 
котрі  перетворили  б  два  паралельні  моноло-
ги  у  взаємопов’язану  композицію.  Власне,  цей 
цикл, на мою думку, виступає в якості одного 
з  найвиразніших  діагнозів  як  щодо  постмо-
дерну, — якщо йдеться про мистецтво, — так 
і щодо об’єктивної дійсності, коли йдеться про 
все інше. Конфлікт мов полягає не в протистав-
ленні  концепцій,  але  в  неможливості  діалогу; 
графіті  мусять,  але  не  спотворюють  вишука-
ний  живопис;  класичному  живопису  нічого 

додати до імпульсивних закарлючок графіті.
Тим не менше, діалог все-таки відбувається, 

хоча його драматургія розташована поза межа-
ми етики та естетики, з точки зору котрих події 
на  полотнах  розташовані  виключно  в  області 
взаємодії живописних, світлотіньових та ліній-
них  рішень,  тобто  взагалі  за  межами  добра 
і  зла,  краси  і  потворності  та  інших  дуальних 
пар, конфлікт котрих, врешті, і дає можливість 
виносити ті чи  інші тези на користь  існування 
етики  та  естетики.  Діалог  відбувається  завдя-
ки наміру художника зіштовхнути ці дійсності 
у  живописному  просторі,  де  чистота  експери-
менту  не  підлягає  жодному  ризику  конфлікту. 
Взаємодія  освітлених  винайденим  Караваджо 
контрастним театральним світлом фігур з апо-
феозом  невимушеності  абстрактних  ламаних 
рисочок дає в результаті висновок, котрий, влас-
не,  і  спровокував  провідну  тему  статті:  якщо 
в сучасному світ (читай: мистецтві) є місце для 
будь-якого явища, всього і всякого, без виклю-
чення і без огляду на концепції та лиця, то легі-
тимність  біблійної  тематики  не  мусить  нікому 
доводити своє право на присутність у полама-
ній,  безкінечно  переобтяженій  зайвою  інфор-
мацією,  свідомості  глядача.  Інша  річ,  що  все, 
що не розважає глядача, часто його дратує; інша 
річ, що йому постійно потрібно нагадувати най-
простіші  речі,  від  важливості  відповідального 
ставлення до власної долі, краще за все випро-
буваного  досвідом  біблійних  персонажів;  інша 
річ, що більшість його амбіцій, через те, що ще 
не  витримала  випробувань  часом,  виглядає 
не більш переконливо, аніж дитячі малюночки 
на пофарбованих працівниками муніципаліте-
ту стінах.

Це та інше, врешті, не входило в зону інтер-
есів Олександра Ройтбурда, котрий несподіва-
но, чи, навпаки, планомірно досяг у цьому циклі 
робіт дуже своєрідної, і, тим не менше, цілком 
очевидної гармонійності задуму та результату. 
Поєднання  приватного  переосмислення  кла-
сики та сучасності виглядає не стільки дотеп-
ним  жартом,  в  обгортку  котрого  сучасний 
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1.  Позаяк три чверті обсягу академічних підручників з мистецтвознавства складає 
впорядкований  в  хронологічному  порядку  опис  творів  західноєвропейського 
мистецтва,  а  також  пам’яток  українського  мистецтва,  створеного  під  його 
безпосереднім  впливом,  мова  про  взаємозв’язок,  чи,  точніше,  опосередковану 
залежність  вітчизняного  мистецтва  від  стилів,  тем,  канонів,  тощо  є  одним 
з апріорних фактів з категорії «відомих за замовчуванням». 
2.  Перші  визначення  особливостей  напрямку  творчості  художника  та  його 
колег  належать  мистецтвознавцю  Олександру  Солойову,  котрий,  зокрема,  писав: 
«Після того, як у 1988 році у тому ж Манежі пройшла чергова, але, як виявилося, 

художник, ким би він не був, змушений загор-
тати кращі і найвитонченіші свої  ідеї, скільки 
цілковито самодостатнім висновком щодо ціл-
ком  реальної  можливості  діалогу  між  нічим 
не  пов’язаними  між  собою  світоуявленнями, 
точками  зору  і,  врешті,  живописними  школа-
ми.  Позаяк  в  цьому  полягала  мета  цілковито 
сюрреалістичного  по  суті  (попри  буржуазну 
обумовленість живопису) експерименту; поза-
як тому, що все можливо в цьому найкращому 
з світів, — зокрема і через його розгубленість, 
викликану  абсурдністю,  апріорі  позбавленою 
всіх і всяких усталених норм.

Наостанок  —  кілька  слів  щодо  текстів, 
присвячених  живопису  Олександра  Ройтбур-
да. В каталогах його виставок останнім часом 
переважають  тексти  письменників  та  поетів, 
зрідка — мистецтвознавців, котрі, проте, вибу-
довують  коментарі  до  його  творчості  у  цілко-
вито особистий спосіб, рівний приватній роз-
мові. Це пояснюється не тільки тим, що власне 
культурний  прошарок  в  цій  країні  мікроско-
пічно  тонкий,  і  дружні  стосунки  чи,  принай-
мні, знайомства між людьми, котрі працюють 
в одному напрямку, є цілком природними. І не 
тільки  тим,  що  в  його  живописі  вповні  спра-
цьовує  та  функція  мистецтва,  котра  полягає 
в  поверненні  як  глядачу,  так  і  коментатору 
найтонших  відтінків  самототожності,  одним 
з  найпростіших  виявів  котрої  є  шалене  задо-
волення  від  виконання  праці  за  фахом  (котра 
в  іншій,  містичнонаближеній  термінології 
називається  призначенням),  якості,  котру 

випромінюють  твори  Олександра  Ройтбурда. 
Йдеться  загалом  про  особливість  дії  цього 
живопису  на  глядача,  —  дії,  котра  у  своєрід-
ний, не завжди точно окреслений спосіб про-
вокує радше літературні, тобто особисті, аніж 
мистецтвознавчі, тобто аналітичні наслідки.

Фах  мистецтвознавця  взагалі-то,  за  меж-
ами  вміння  вибудовувати  іконографію  згід-
но  хронології,  тематиці  чи  певній  концепції, 
власне, полягає у вербалізації дискусії чи діа-
логу,  обумовленого  візуальним  мистецьким 
твором; тим цікавіше було спробувати вибуду-
вати коментар до творчості художника, спира-
ючись радше на формальні ознаки. В контексті 
нескінченних  і  небезпідставних  проголошень 
смерті мистецтва, а також замовчуваної смерті 
мистецтвознавства,  котрі  послідовно  дефор-
муються  на  користь  хаотичного  арт-процесу 
і,  відповідно,  арт-журналістики,  формальне, 
тобто, фактично, архаїчне — чи архаїзоване — 
ставлення до першого і другого є цілком зако-
номірною  реакцією.  Про  це,  ймовірно,  серед 
іншого міркував Олександр Ройтбурд, поєдну-
ючи на площині полотен персонажів з різних 
сюжетів та художні прийоми різних епох. При-
наймні, мені здається, що міркував він також 
і  про  це,  —  адже  формальне  переосмислення 
релігійних  сюжетів,  врешті,  є,  можливо,  ледь 
не  єдиною  формою  думки  про  релігію,  при-
ступною  сучасникам,  тим  більше  —  митцям, 
тим більше — тим, хто народився і виріс у тій 
частині  земної  поверхні,  котру  наразі  модно 
називати «пострадянським простором». 
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остання  Всерадянська  виставка  молодих  художників,  на  якій  постав  вже  цілий 
ряд  українських  авторів  постмодерністського  спрямування  (О.  Гнилицький, 
О. Голосій, В. Трубіна… О. Ройтбурд…), новий український живопис став все більше 
ідентифікуватись з трансавангардним необароко. Дійсно, він виділявся барочною 
ірраціональністю (що цілком природно, оскільки бароко — взагалі суттєвий пласт 
української  художньої  традиції).  …  Біблійний  міфологізм  робіт  О.  Ройтбурда, 
одного  з  характерних  представників  його  одеського  крила,  кінця  80-х  років  («Я 
цього ніколи не зрозумію («Я цього ніколи не запам’ятаю»), «Пророк», «Рух в бік 
моря», «Таємне видіння Єзекіля») базувався на пластичному зціпленні архетипних 
персонажів, фантасмагоричності ситуацій, з їх умовністю декорацій місця та часу, 
неморалізаторській  притчевості,  драматизмі,  іронії  та  сарказмі».  —  Олександр 
Соловйов.  Електронна  версія  антології  сучасного  мистецтва  1987–2002  років. 
Розділ «Тексти». 
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«Колекція». — Каталог виставки. — К., 2009. — с. 27.
4.  Електронна адреса новини, датованої 31 липня 2008 року: http://life.pravda.com.
ua/wonderful/4891b8db27178/.
5.  Зокрема, сайт галереї, з котрою співпрацює художник, повідомляє: «Нагадаємо, 
що  29  червня  2009  року  на  лондонскому  аукціоні  Phillips  de  Pury  &  Co  (що 
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«непристойного»  коммерческого  приложения  к  «прогрессивным»  фото,  видео, 
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зокрема,  чудово  проілюстрував  мистецтвознавець  Борис  Гройс:  «…реакцию 
со  стороны  искусства  на  растущую  экспансию  музея  и  сопутствующих  медиа, 
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интернационального  художественного  контекста,  с  культурной  точки  зрения 
еще  более  нейтрального,  чем  государственные  музейные  собрания  прошлого. 
Относительно  этого  универсального,  интернационального  контекста  любая 
культурная идентичность выглядит чужой, экзотичной, профанной. Первые музеи 
еще модерна еще репрезентовали относительно законченную картину истории, и, 
в частности, истории искусства. Из этой исторической перспективы художник еще 
мог различать между свои и другим — и выбирать Другое». — Гройс Б. Изобретение 
Другого // Комментарии к искусству. — М., 2003. — С. 107 
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галереї  «Колекція»,  за  адресою  http://www.collectiongallery.com.ua/all/artist/
roitburd/exibition04/.

Анотація:  У  статті,  на  прикладі  деяких  творів  Олександра  Ройтбурда,  створених  протягом 
2008–2010 років, розглядається легітимність релігійних тем у сучасному мистецтві, а також деякі 
аспекти їх сприйняття. 
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Аннотация:  В  статье,  на  примере  живописных  произведений  Александра  Ройтбурда, 

датированных 2008–2010 гг., рассматривается легитимность присутствия религиозных мотивов 
в современном искусстве, а также некоторые аспекты их восприятия. 
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Summary: The article deals with the presence of the religious themes in the modern art, basing on the 
works by Oleksandr Roitburd, and enlightens some aspects of their perception.
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Когда первобытный человек впервые почув-
ствовал  себя  человеком,  он  оглянулся  вокруг, 
и впервые задумался о мире и о себе. По суще-
ству  это  были  два  вопроса:  теоретический 
и практический. Вряд ли он сам мог их отчет-
ливо различить, но мы это сделать можем. Тео-
ретический  вопрос  гласил:  как  устроен  этот 
мир? Практический вопрос гласил: как должен 
вести  себя  в  этом  мире  человек?  На  первый 
вопрос  человек  отвечал  себе  мифом.  На  вто-
рой — басней [1].

Миф  был  порожден  представлениями 
о  богах  и  местах  их  обитания,  в  басне  разъяс-
нялось,  как  должны  складываться  отношения 
человека с божеством и как — человека с чело-
веком.  Божеству  поклонялись,  предваритель-
но  выстраивая  для  него  специальные  здания, 
с  людьми  стремились  жить  в  мире,  но  это 
получалось  редко.  Специальные  здания  для 
божества  разрушались  во  время  войн  так  же, 
как  и  человеческие  отношения.  Получилось, 
что  уже  на  первых  этапах  обозримой  истории 
за мифом закрепились определенные стереоти-
пы человеческого отношения — близкие к кос-
ным;  за басней, быстро из неписанной  сделав-
шейся  письменной,  а  из  письменной  ставшей 
«писаной историей» человечества, закрепилась 
слава объяснения того, что иногда происходит 
с людьми, когда они забывают предания, и что 

происходит  с  мифом,  когда  он  перестает  быть 
достоверным. То есть: теоретический и практи-
ческий вопросы в античное и эллинистическое 
время  сначала  поменялись  местами,  а  затем 
смешались.  Миф  остался  формой  веры,  басня 
формой литературы.

Но  едва  христианство  военным  шествием 
заступило место вялого язычества, эти вопросы 
снова  разделились.  На  теоретический  и  прак-
тический:  как  устроен  этот  мир  и  как  должен 
человек себя в нем вести. На них отвечали уже 
более  изощренно:  и  религиозно,  и  этически, 
и  эстетически, —  и  духовно,  и  материально-
практически. Духовное оказалось прерогативой 
теории, материальное прерогативой практики.

Разделение  единообразной  человеческой 
деятельности,  некогда  направленной  на  то, 
чтобы  просто  выжить, — на  более  и  более 
обособлявшиеся  сферы,  привело  к  тому,  что 
каждый  «специалист»  начал  отвечать  на  тео-
ретические  и  практические  вопросы  устрой-
ства окружающего мира (естественного, а еще 
более цивилизованно искусственного) с высо-
ты, на которой он находился.

Понятие о высоте сформировалось, видимо, 
с  тех  пор,  как  человек  самоощутился  прямо-
ходящим.  А  когда  он  понял,  что  небо  начина-
ется  в  миллиметре  от  земли  (прислушавшись 
к Цветаевой), вся его деятельность в духовном 
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смысле получила вертикальный вектор: от зем-
ли к Богу; в материальном смысле — горизон-
тальный  вектор:  от  друга  к  другу.  С  реальным 
пространством  жизнедеятельности  человека 
работал архитектор, и кому же, как не ему, было 
печься  о  вертикальности  и  горизонтально-
сти  материальных  форм  в  этом  пространстве? 
И  то  и  другое  должно  было  быть  обосновано 
друг другом.

Единственным  связующим  звеном  между 
материальным  и  духовным  в  архитектуре 
оказалось  экономическое.  Его  наличие  сра-
зу  выделило  архитектуру  из  семьи  искусств 
(досужих художеств) и превратило в коммерче-

скую область деятельности, невозможную без 
отношения  «заказчик  —  деньги  —  исполни-
тель». Искусство, подчиняясь этому принципу, 
прекращает  быть  свободным  и  даже  «искус-
ством»; архитектура, подчиняясь ему, начина-
ет становится полезным ремеслом. Отсутствие 
экономического фактора превращает деятель-
ность архитектора в художественную деятель-
ность  (Булле,  Пиранези,  Леонидов,  Чернихов, 
Ладовский  итд),  с  архитектурой  связанную 
лишь глубинностью концепций и общим твор-
ческим духом.

Когда  экономическая  составляющая  стала 
соединительной  тканью  духовного  и  матери-
ального, разделение первичных теоретического 
и  практического  вопросов  в  их  превращенной 
форме  дифференцировало  назначение  мате-
риального:  Богу  было  отдано  Божественное, 
смертным — смертное. Недаром уже греческие 
храмы  из  пентелийского  и  паросского  мрамо-
ров, высота которых обусловливалась природой 
работы материала, самим устройством отлича-
лись от обычного полисного жилья, строивше-
гося из глины: в храме крыша имела два ската, 
в жилье только один.

В  римское  время,  когда  инженерно-
строительное  дело  обрело  профессиональный 
размах, а религиозная чистота замутилась праг-
матикой  потребительского  отношения  к  боже-
ствам  (do  ut  des),  высотность  храма  и  жилья 
была  примерно  одинаковой:  римская  много-
этажная  инсула  и  храм  всех  богов  Пантеон  — 
почти одного роста.

С  утверждением  христианства,  главным 
образом  в  Ромейской  империи  и  прилегавших 
к ней землях, римский культ императора посте-
пенно сошел на нет, а базиликальный тип хра-
ма,  сформировавшийся  на  основе  «царского 
зала», оказался чрезвычайно уместным матери-
альным  организмом  для  отправления  культа. 
Усложнение  формальной  структуры  (центрич-
ность)  и  бесовское  расслоение  (после  XI  века) 
типологии  храмов  на  православный  и  католи-
ческий — каждый со своими особенностями — 
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лишь  подчеркивало  место  духовного  начала 
в  складывавшейся  городской  ткани,  изощряя 
экономические  схемы  строительного  созида-
ния.  На  протяжении  двух  последних  тысяче-
летий  строительство  жилья  уступало  и  каче-
ственно, и эстетически строительству соборов, 
церквей,  монастырей  и  колоколен.  Качествен-
но  —  это  значит:  строительный  материал  был 
долговечнее,  прочнее  и  надежней.  Эстетиче-
ски  —  это  значит:  архитектурная  форма  была 
технологически более осознанной, продуманно 
организованной,  художественно  более  вели-
чественной  и  законченной.  Высота  объектов 
сакральной  архитектуры,  понятное  дело,  ока-
зывалась  каждый  раз  больше  —  и  намного  — 
высоты иных типов человечьих строений. Готи-
ческие соборы — очевидное подтверждение.

В Новое время, когда, разгоряченная талант-
ливостью титанических одиночек итальянского 
Ренессанса, европейская архитектурная тради-
ция нашла повод пересмотреть ставшие тради-
ционными воззрения на архитектурную форму, 
сохраненная  высотность  сакральных  сооруже-
ний  была  продублирована  псевдовысокостью 
отдельно стоящих  стел  и обелисков.  Так абсо-
лютизм пытался стать вровень с Богом, заодно 
организовав  большие  открытые  пространства 
внесением  булавочной  шпильки  затейливого 
египетского  обелиска  [5].  Парижская  булавка 
Эйфеля  —  результат  буржуазного  переосмыс-
ления августейших традиций.

Лишь  только  инженерное  дело  внесло 
в  архитектурную  и  конструкторскую  практику 
кардинальные  новшества,  невиданные  со  вре-
мен римского бетона, — металл, стекло и желе-
зобетон, —  тяга  к  высотности  прагматических 
строений возвысилась до самых небес. Расстоя-
ние «от неба до земли» было исчислено самым 
коммерческим образом; более того — конструк-
тивно рассчитано и технологически обосновано. 
Духовность материи хоть и не сменилась мате-
риальностью  духа,  но  меркантильность  мате-
рии — особенно строительной материи — к кон-
цу XIX в. сделалась очевиднойи неизбежной.

Промышленный  капитал  совместился 
с банковским, и начиная с 1870-х в США обра-
зуются  мощные  корпорации  Вандербильта 
(ж/д),  Рокфеллера  (нефть),  Карнеги  (сталь) 
итд.  Пожар  в  Чикаго  в  1871-м,  повлекший 
перестройку  города,  породил  манеры  высот-
ного  строительства  офисных  зданий  (т.  наз. 
Чикагская  школа)  и  новое  слово  в  лексиконе: 
sky-scraper.  Sky  —  небосклон,  scrap  —  брак: 
метафора  двусмысленная.  На  русском  языке 
это  понятие  звучит:  «небоскрёб»,  без  уничи-
жительного  обертона.  Самое  понятие  высоты 
переосмыслилось в этом почти басенном сло-
ве:  sky-scraper.  Первые  такие  строения  были 
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12–16-этажными  —  баснословно  высокими 
и баснословно дорогими (правда, поначалу без 
санузлов: не научились подавать воду на высо-
ту).  Небоскрёб  стал  одной  из  форм  человече-
ского  поведения,  преодолев  мифологичность 
традиционных  суждений  о  мироустроении: 
хотя  бы  в  материальных  категориях.  Теоре-
тический  и  практический  вопросы  настолько 
далеко  отбежали  друг  от  друга,  что  для  того, 
чтобы  ответить  на  каждый  из  них,  требова-
лось специальное образование.

Весь ХХ век — гимн высоте, особенно после 
самолетно-космических  полетов,  когда  небо 
для  человека  стало  эрзацем  земли:  как  допол-
нительное  пространство  передвижения;  как 
одоленная мечта тех, кому было трудно ползать 
с гордо поднятой головой.

Преодолев  высоту  камнем,  мыслью  и  тех-
нической  сноровкой,  человечество  вступило 

в  эру  экологического  неравновесия  и  занерв-
ничало:  цивилизация  стала  на  путь  необхо-
димого  самоуничтожения.  Либо  «экология», 
либо  удобство  —  tertium  non  datur.  Поэтому 
возмущение загрязнением среды — напрасный 
стон:  комфорт  и  скорость  —  расплата  за  све-
жий  воздух  и  чистоту  улиц,  как  сколиоз  — 
за прямохождение. Небоскрёб — символ имен-
но  этой  неодолимой  тенденции,  как  некогда 
Эйфелева башня — символ инженерной смело-
сти и французского жеманства.

Неприятие  небоскрёба  на  улицах  истори-
ческих  городов  —  свидетельство  косности 
мышления  и  архитекторов,  и  муниципальной 
администрации.  Семантика  небоскрёба  — 
семантика  современности  как  таковой,  урба-
низированности городского каркаса, в котором 
автомобилям  тесно,  а  высоткам  просторно, 
ускоренности жизненных темпов, от коих спасу 
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нет, непреодолимости развития города в режи-
ме стихийных, слабоуправляемых, но мощных 
инвестиций.  Небоскрёб — вынужденно совре-
менная  форма  создания  жилья  в  крупнейших 
городах,  обоснованная  исторически  и  обстав-
ленная материально. Это — материализованная 
форма представления о высоте, когда практиче-
ски нет ограничений для ее создания, а теоре-
тически человек уже все понял.

Единственно,  что  можно  сказать  в  утеше-
ние той среде, в которой возникают небоскрё-
бы, это: среда, твои ветхие формы на фоне сих 
стеклопакетных  гигантов  выглядят  уютно 
и по-домашнему, потому не сопротивляйся вре-
мени, это бесполезно. И потом: небоскрёб ведь 
тоже  культурная,  а  иногда  и  архитектурная 
форма.  Он  —  ярко  выраженное  противоречие 
между  культурой  и  цивилизацией.  Цивилиза-
ция  —  это  рационалистически  переродившая-

ся  культура,  неспособная  более  к  творчеству 
большого  стиля.  И  едва  ли  не  главное  отли-
чие цивилизации от культуры: она становится 
религиозно  нейтральной,  теряет  способность 
создавать  свежие  религии.  Переход  от  куль-
туры  к  цивилизации  это  климактерический 
переход от творчества к бесплодию, от станов-
ления  к  окостенению,  от  «души»  к  «интеллек-
ту»,  от  «такта»  к  «напряжению»,  от  «деяний» 
к  «работе».  Это  постмодернистский  скепсис, 
но  именно  он  сопровождает  современное  раз-
витие архитектурной формы.

Помните,  в  1  тыс.  до  н. э.,  когда  державы 
древнего  Востока,  создав  чрезвычайно  высо-
кую  культуру,  под  влиянием  окоченевше-
го  политического  устройства  успокоились 
на достигнутом, произошло то же, что позднее 
с культурой Греции в X–VII вв. до н. э.: вместо 
того чтобы развивать математику, они заучива-
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ют решения задач. Когда-то вследствие неуме-
ния египтяне рисовали лицо в профиль, а глаз 
так, как он виден, когда лицо анфас. В позднее 
время,  когда  скульптура  достигла  высокого 
развития,  египтяне  продолжали  по  окоченев-
шей  традиции  рисовать  свой  египетский  глаз 
точно так же, итд.

Когда  традиция  окоченевает,  над  резуль-
татами  ее  творений  (производных)  начинают 
посмеиваться те, кто находится вне традиции: 
в авангарде или в стороне. Смех разрушителен 

во спасение, он нелицемерен и открыт. И очи-
щает, как огонь, от заскорузлости пенсионных, 
старушечьих форм мышления.

Небоскрёб  —  столетняя  традиция  миро-
вой архитектуры. Важно ее вовремя высмеять, 
и понять, где к высоте может быть отнесен тео-
ретический  вопрос,  а  где  практический.  Если 
выдержит,  значит,  его  нужно  строить,  затем, 
поднимаясь  на  культурный  уровень,  созда-
вать вокруг политические мифы и выдумывать 
кинематографические побасенки.
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Аннотация. В статье предложен взгляд на развитие высотного строительства как на резуль-
тат  культурного  и  цивилизационного  совмещения  двух  геометрических  категорий:  вертикали 
и горизонтали.

Ключевые слова: небоскреб, вертикаль, горизонталь, культура, цивилизация.

Анотація. У статті запропонований погляд на розвиток висотного будівництва як на результат 
культурного й цивілізаційного суміщення двох геометричних категорій: вертикалі та горизонталі.
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Summary. In article the sight at development of high-rise building as on result cultural and civilization 
combination of two geometrical categories: verticals and horizontals.
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Почнемо  з  визначення.  «Ламия  (Lamia)  — 
в греческой мифологии смертная королева, кото-
рая превратилась в чудовище — пожирательни-
цу детей. <…> Постепенно Ламия размножилась 
и  превратилась  в  многочисленных  демонов, 
ко то рых также называли ламиями. Их ассоции-
ровали с суккубами, которые высасывали кровь 
у  мужчин  и  женщин,  а  затем  поедали  их.  Вера 
в существование ламий прошла через все Сред-
невековье» [1].  В  іншому  виданні:  «Ламия  — 
в гре ческой мифологии дочь Посейдона и Либии. 
Когда  Зевс  влюбился  в  нее,  разъяренная  Гера 
заставила  ее  пожрать  собственных  детей.  <…> 
Ламия,  многими  своими  чертами  напоминаю-
щая  ведьму,  привлекла  пристальное  внимание 
демонологов» [2].

Сучасна  (одна  з  безлічі,  зрозуміло,  можли-
вих) інтерпретація: «пожирання дітей» — мета-
фора «пожирання» позасвідомим Свідомості.

Але процес можливо повернути й у зворот-
ному  напрямку:  для  цього  потрібно  «приручи-
ти» ламій (позасвідомі сили, котрі «пожирають» 
Свідомість),  як  приручають  для  полювання  яс -
трубів, соколів, орлів, гепардів.

Погляньмо,  як  це  виконано  у  творчості  су -
час  ного  київського  графіка  й  фотохудожника 
Миколи Нєдзєльського.

Ламії «Настройки» (Ламія «розплющує очі»). 
Заплющені  зелені  очі  Ламії  —  «фосфор», 

фосфоричне світло, погляд у темряві(у)… Чорні 
зіниці  розкриваються,  «ультрафіолет»  /  біле 
волосся здіймається як голки дикобраза. Ламія 
вже  «настроєна»  —  її  воля  вже  «натягнута» 
між «+» («ультрафіолет» / біле) та «–» (чорне) 
й готова до нападу, до «пожирання» білого світ-
ла  («+»)  Свідомості,  котре  під  натиском  втор-
гнення Ламії «потече», як струм, до чорної тем-
ряви («–») Позасвідомого.

Ламії Проникнення. 
Мисливець споглядання («імагонавт», «іма-

гофаг»)  «розгортає  ситуацію  навпаки»,  володі-
ючи  «двочастинною»  технікою  «соколово-ла-
мії ного» полювання: 

(1)  «дхарана»  (концентрація  в  термінах  інду-
їзму):  погляд  «сканує»  зображення  Ламії.  Погляд 
—  в  зіниці,  це  перше.  Одномоментно:  носова 

ЮрІй ЩербАк

ламії 
образи-візії Миколи Нєдзєльського

Полезен плод 
на дереве, удобный 

для захвата.

Николай НЕДЗЕЛьСКИЙ
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пе ре городка,  котра  як  стріла  (про  символ  стріли 
—  трохи  нижче)  розділяє  (позначає,  підкреслює) 
асиметрію правого й лівого ока Ламії (це як неви-
падково  асиметричні  клешні  краба  —  одна  нази-
вається  «клешня  дроблення»,  інша  —  «ріжуча»: 
Ламія «полює очима» «як клешнею», а мисливець 
споглядання  полює  «крізь»  очі  Ламії).  Одномо-
ментно:  погляд  споглядача  торкається  стислос-

Ламії Проникнення 

Ламії «Настройки» (Ламія «розплющує очі») 

ті  губ  Ламії,  котра  полює  також  і  «стисненням 
щелеп»,  й  так  само,  «дзеркально  копіюючи»,  йде 
за  нею  мисливець  споглядання.  Одномоментно: 
лінія брів, лінія повік, знову — ніс-стріла («дзьоб»), 
«вугільно-штрихові» розмиви, погляд у міжбрів’я, 
«пульсація» між асиметричними очима (напіввер-
тикальне праве — разом із нахилом голови вправо 
— «прорізає»; ліве — «поглинає») — і:
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(2)  «Дхіана»  —  споглядання.  Свідомість 
«пір нає»  («падає  каменем»,  як  хижий  птах) 
в  той  чи  інший  —  потрібний  їй  саме  зараз  — 
«сегмент» Позасвідомого…

Додатково пояснимо це за допомогою мета-
фори, так само запозиченої з індуїзму (оскільки 
відповідного аналога в культурі європейського 
спрямування не існує), — «стрільба з лука».

…Коли  твій  погляд  «пульсує»,  охоплюю-
чи  («дхарана»)  акцентовані  вище  «елементи» 
образу  Ламії,  —  якщо  будеш  інтроспективно 
уважний  до  суто  психологічної  сторони  цієї 
«магічної пригоди», помітиш: «епіцентр» тво-
єї  уваги  мимовільно  й  спонтанно  зміщувати-
меться:  коли  ти  докладаєш  достатньо  скон-
центровані  й  точні  («дхарана»)  зусилля  для 
проникнення  вглиб  образу,  «епіцентр»  уваги 
«відтягуватиметься», як не дивно (але ти помі-
тиш це), у зворотному напрямку — до гіпофізу 
й шишкоподібної залози («центру голови») спо-

глядача.  Це  має  метафоричну  назву:  «натягу-
вання тятиви». Якщо все йде достатньо точно 
(«дхарана»), наступає момент «повного натягу-
вання» й… — постріл, «політ стріли»: «дхіана». 
І ти потрапиш у — запозичимо термін із тере-
нів  ще  однієї  «екзотичної»  для  нас  культури 
—  тибетської  —  у  «вангтханг»  (тиб.  «силове 
поле»;  у  вільному  перекладі  —  для  європей-
ської аудиторії — яскравого тибетського мис-
лителя  Чог’яма  Трунгпа  (1939–1987):  «справ-
жня присутність»).

…У  розглядуваному  випадку  це  означає: 
«крізь»  очі  Ламії  ти  зможеш  потрапити  у  пев-
ний  —  це  залежить  від  твоєї  індивідуальності 
та  «вікового  періоду»  (етапу)  твого  життя  — 
«сегмент»  Позасвідомого,  котрий  стане  про-
зорим  для  твоєї  Свідомості.  «Феноменоло-
гію»  цього  інсайту  раціонально  пояснювати 
не  зовсім  доречно:  це  радше  заплутає,  аніж 
допоможе  зрозуміти…  Хіба  що  у  найзагальні-

Ламія Фіксації (Ліліт) 
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Ламія «Шліфовки» (Гарпія) 

ших  рисах:  на  завершальному  етапі  «дхіани» 
(споглядання-спостереження)  ти  потрапля-
єш  у  «вангтханг»  («силове  поле»,  «справжню 
присутність»);  це  відчуватиметься  приблизно 
так,  начебто  ти  —  «в  іншому  світі»;  можливо, 
подібне  відчуття  було  у  Колумба,  коли  він  зій-
шов  на  берег  Нового  Світу…  Перевір  це  сам. 
…А навіщо це? Це залежить від твоєї індивіду-
альності: якщо ти мисливець магії, ти полюєш 
на  приховані  у  Позасвідомому  латентні  сили 
твого власного «Я», щоб застосувати  їх, зокре-
ма, й у «денно-побутовій» реальності.

…До  речі,  це  —  перехід  («ривок»)  від 
«дха рани»  до  «дхіани»:  різкий  нахил  голо-
ви  вправо  («струс  мозку»),  одномоментно:  очі 
«схоп люють»  міжбрів’я,  як  «клешня  краба»… 
Трохи вдуматись —  і це не так вже й складно 
зрозуміти.

Ламія Фіксації (Ліліт). 
Ліліт — більш давня й потужна міфологічна 

сутність-сила [3],  аніж Ламія  (хоча  «за  фахом» 
вони споріднені), тому ми й «фіксуємо» нею ряд 
іпостасей Ламії.

…До  уваги:  знову  фосфорично-зелений,  зно-
ву  носова  перегородка  —  «стріла»  (котра,  окрім 
іншого, символізує «нюх» на магічну пригоду, тоб-
то саму потенційну можливість «проникнення»), 
знову асиметрія очей… — «скануючи» поглядом 
у зворотному напрямку — від Ліліт до ламій, — 
є  шанс  натрапити  на  можливість  «фіксації»  усе 
ще хистких результатів «зворотного» — з позицій 
Свідомості — керованого мисливцем магії нападу 
ламій на Позасвідоме.

Ламія «Шліфовки» (Гарпія). 
«Гарпія  —  у  грецькій  міфології  —  крила-
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Балкон на Стрілецькій. Фото

та  потвора  з  обличчям  жінки,  з  пазурами [4] 
на руках  і ногах  (символ ненажерливості); де -
мон  бурі  і  смерті» [5].  Якраз  те,  що  нам  і  тре-
ба  для  «шліфовки»  (акцентованого  завершен-
ня  образного  ряду).  Річ  в  тім,  що  міфологічні 
істоти-сили  живуть  більш  вагомим  і,  сказати 
б,  значно  більш  «реальним»  чином  у  нашому 
ж власному Позасвідомому, аніж в книжковій 
сфері. Але з «ходом Історії» (міфологічні істо-
ти — «позаісторичні») вони, «покинуті напри-
зволяще» власною «земною» культурою (котру 
радше вони створили, а не навпаки), «розмива-
ють  свої  абриси»,  частково  «зливаючись» 
й част ково переходячи одне в одне.

Знову ж — зворотний напрямок: Гарпія до -
поможе з більшою й «точнішою» силою — ввій-
ти  увагою  в  сило-образний  ряд  М.  Н.  «Ламії», 
оскільки є «демоном бурі» (у Свідомості).

Балкон на Стрілецькій. 

…Років  щонайменше  з  п’ятнадцять  — 
ма буть,  таки  більше  —  сплило  від  того  часу, 
як востаннє виходили з Миколою Нєдзєльсь-
ким  на  його  «Балкон  на  Стрілецьцій»,  веду-
чи  довгими  годинами  нескінченні  розмови… 
зокрема  й  про  ламій…  часи,  щоправда,  були 
дещо  інші  —  менше  зовнішнього,  біль ше 
сут   ніс  ного… 

…Розмотуючи он той зелений (ко лір, зокре-
ма, зростання; а також — фосфо  ричного світла 
у  темряві)  «клубок  Аріадни»,  ми  вдивлялися 
в  он  ті  чорні  провалля  покинутих  будинків, 
як  в  очі  ламій,  котрих  і  випустили  —  відтоді 
розійшовшись  надовго  шляхами  —  на  «дике 
полювання» з он того прямого кута балконної 
решітки «прицілу» на Стрілецькій [6].
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Сучасне  мистецтво  на  засадах  мультикуль-
турного досвіду й переоцінки полістилістичних 
стратегій  намагається  сформулювати  фунда-
ментальну  парадигму  ХХІ  ст.  Декотрі  з  митців 
зачаровані виключно формально-просторовими 
гармоніями знакових систем. Інші ж — віддають 
перевагу  трансцендентним  медитаціям,  нама-
гаючись  здолати  світ  матеріальних  обмежень 
і  вийти  за  обрії  розгалужень  часу,  що  їх  еману-
ють  ейдичні  енергії  Абсолюту.  Творчі  засоби 
для  виконання  таких  складних  завдань  різні: 
від послідовної адаптації кодів давніх міфів в їх 
модернізованих  іпостасях,  до  синкретичного 
мислення,  де,  за  словами  Р.  Барта,  єднаються 
у гармонії світосприйняття три головні типи сві-
домості  (уявлень):  символічні,  парадигматичні 
й  синтагматичні.  Постмодерністська  строка-
тість  цитувань  в  таких  випадках  використову-
ється не за раді екстравагантних ефектів, а для 
поєднання  форми  і  образної  концепції  твору 
в  духовно-вартісні  пластичні  дискурси.  Поді-
бні  шукання  на  ниві  української  скульптури 
викликають  повагу  і  надію  на  подолання  кри-
зи  культури:  адже  тотальний  культ  новизни 
і комерціалізація мистецтва, в умовах шаленого 
прискорення  ритму  буття,  викликали  численні 
розриви з традиційним культурним досвідом.

Футурошок  заявляє  про  себе  передусім 
в площині дефіциту збереження духовного ядра 

цивілізації.  Редукція  культурно-мистецьких 
патернів  на  ниві,  скажімо,  монументальної 
скульптури  від  середини  1990-х  років  декла-
рується  численними  псевдо-пам’ятниками: 
сантехніку,  варенику  чи  деруну,  огірку,  шпич-
ці,  ліхтарю,  різним  хатнім  тваринам,  кіноак-
торам у ролях, героям відомих шляґерів, як от 
у  виконанні  Марка  Бернеса  «Я  вам  не  скажу 
за  всю  Одесу…»  Лавина  китчевих  скульп-
тур  спровокована  падінням  самого  суспіль-
ного  статусу  скульптури,  колись  націленого 
на вічність трансцендентного досвіду поколінь. 
Це явище світового формату, а не лише україн-
ське.  Наприклад,  гротескова  бронзова  постать 
шоу-зірки  Кайлі  Міноуг  скульптора  Пітера 
Корлетта  прикрасила  собою  Мельбурн.  В  Дні-
пропетровську прецедент перевищив усі відомі 
скульптурні скандали: там на день народження 
місцевого бізнесмена його товаришами за одну 
ніч  був  споруджений  бронзовий  пам’ятник 
у  центрі  міста…  Це  реалії  нашого  часу.  Соціо-
культурний стрес блокує здібність суспільства 
розрізняти  кітч  і  технології  культуріндустрії 
від  непублічних  духовних  сходжень  істинного 
мистецтва.  Колективна  свідомість  застаріває, 
загрузає  у  тінях  швидкоплинних  форм  буття. 
До того ж публічні митці створюють спокусли-
ві поверхові арабески, зміст яких вичерпується 
симулякром  —  пастишем  (копіями  без  оригі-

МАриНА протАС

пластичні парадигми  
духовних сходжень Ю. Миська
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нала, де мистецька форма, вичерпуючись зоро-
вим ефектом, монтується з відомих лекал, про-
стерилізованих  від  «трансцендентних  вірусів» 
культурних кодів).

В  якості  винятку  серед  подібної  продукції, 
котру  найбільш  консервативна  еліта,  напри-
клад, Британії  сприймає,  згідно досить непри-
стойному  визначенню  британського  міністра 
культури  2002  р.,  як  «концептуальне  лайно», 
зустрічаються  «агітпроповські»  ремінісценції 
інсталяцій. У 2007 р. одну з них продемонстру-
вав  Марк  Уоллінгер,  котрий  отримав  Терне-
рівську  премію  галереї  Тейт  за  антівійськову 
інсталяцію  «Держава  Британія»,  що  поєднує 
у собі політичну інвективу і гуманістичну спря-
мованість до справедливості.

Але,  як  би  там  не  було,  за  теорією  Е.  Тоф-
флера,  модульний  митець  залишається  поро-
дженням  модульного  суспільства,  в  якому 
не він один стає типовою жертвою сучасності. 
На цьому «кризовому» тлі приємно усвідомлю-
вати, що сьогодні в Україні активно працюють 

митці, котрі тримають надійний зв›язок з тра-
диційним  культурним  досвідом,  використо-
вуючи  фахову  майстерність  як  засіб  реалізації 
власних творчих медитацій на шляху духовних 
сходжень.  Одним  з  таких  небагатьох  подвиж-
ників свого діла є львівський скульптор Юрко 
Мисько.  Поширена  вітчизняним  постмодер-
ністським  дискурсом  1990-х  рр.  концепція 
трансцензусу  як  метафізичного  переходу  від 
однієї  реальності  і  стану  свідомості  до  інших 
вищих рівнів, для Миська від початку фахової 
діяльності була очевидною нормою буття його 
творчості. Він і тепер постійно у русі — фактич-
но  і  метафорично  кажучи.  Власне  кредо  Юрко 
визначає  в  динамічній  площині  пошуків  сенсу 
фахової  самореалізації:  «Добрий  скульптор 
— вважає він, — вічно в русі, в пошуках; йому 
огидне самозаспокоєння. Він прагне вилущити 
з матеріалу суть. Скульптура стає істотою, якою 
керують ті ж закони, що й нами».

Після  Міленіуму  сам  час  примушує  мис-
тецтво  і  культуру  центрувати  дискурс  ХХІ  ст. 

Фотопортрет Юрка Миська. 2006  Ю. Мисько. «Автопортрет». 1974. Олія, полотно.
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навколо кластерів просторово-часових взаємо-
зв’язків  стилів  і  парадигм,  міксації  культур-
них  імперативів,  формуючих  феномен  fusion 
cultural. Тепер давні суперечки апологетів двох 
опозиційних цивілізаційних моделей «modern» 
і «antique/classical» втрачають свій сенс, оскіль-
ки історія довела, що створення нового є лише 
черговим циклом ресайклінгу (recycling — вто-
ринне опрацювання минулих культуротворчих 
патернів на вищих рівнях свідомості). Зокрема, 
Г. Рід у середині 1960-х рр. виразив думку бага-
тьох попередників, звернувши увагу на аналогії 
між революційними досягненнями авангардної 
пластики  і наслідками фундаментального роз-
лому  палеоліту  та  неоліту.  Дійсно,  не  можна 
не погодитися, що середземноморський кіклад-
ський ідол, або витвори народних майстрів оке-
ана  завдяки  ціннісним  змінам  початку  ХХ  ст. 
тепер сприймаються як абсолютно інноваційні: 
історична дистанція ніби зникає, коли сучасник 

занурюється в колись створений «семантичний 
Всесвіт»  (Ю. Лотман). Артефакти традиційних 
чи  зниклих  суспільств  настільки  міцно  уві-
йшли у структуру сучасного буття, що активно 
тиражуються  як  туристичні  сувеніри,  кальку-
ються  проектами  дизайнерів  різних  фахових 
галузей.  А  на  престижних  аукціонах  архаїчні 
артефакти  випереджають  рейтингові  шедеври 
модерністської  доби.  Скажімо,  5  грудня  2007 
на аукціоні Sotheby›s в Нью-Йорку була продана 
за $57,16 млн. месопотамська статуетка Guennol 
Lioness (3000–2800 до н. е.), естімейт якої май-
же  вдвічі  перевищував  попередній  рекорд  для 
скульптури, встановлений за місяць перед тим 
бронзовою  «Головою  жінки»  роботи  П.  Пікас-
со.  Давній  кам’яний  талісман,  що  захищає  від 
зла, у вигляді антропоморфної левиці, попри те, 
що перетворився на об’єкт надійного капітало-
вкладення,  психологічно  і  естетично  виглядав 
абсолютно  сучасним,  приголомшуючи  суто 

Ю. Мисько. «Воскресіння». 1999. Вапняк. Івано-Франківськ.Ю. Мисько. «Чекає на лелеку». 2000. Марм.
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естетичними якостями (високотехнічним поєд-
нанням  рельєфної  графіки  з  круглим  об’ємом 
твору,  оригінальною  контрапунктною  архітек-
тонікою  композиції,  пов’язаною  з  багаторівне-
вою  образно-концептуальною  і  магічною  гли-
биною, тощо).

Втім,  надмірне  зростання  суспільної  ува-
ги  до  минулого  за  різних  причин  та  обставин 
підтверджує  ідею  культурологів  про  нашару-
вання  тектонічних  плит  минулих  культурних 
імперативів  на  теперішні.  Принаймні  сучасна 
українська  скульптура  з  легкістю  демонструє 
широку  шкалу  культурних  кодів,  особливо 
традиційних  міфологічно-релігійних  образно-
композиційних  рішень.  Е.  Тоффлер  був  близь-
ким  до  істини,  коли  на  зламі  1960–1970-х  рр. 
констатував: відбувся стрибок часу,  і  вся наша 
історія  наздоганяє  нас,  але  діапазон  та  якість 
змін  тепер  фундаментально  інші,  —  через  уні-
кальне  відчуття  цілісності  часу  самими  сучас-
никами,  котрі  змінюють  буття  відповідно 
до надзвичайного прискорення індивідуально-

го  й  об’єктивного  часу.  Так  що  сьогодні  куль-
турна  динаміка  історії  визначає  важливими 
в  глобальному  масштабі  не  формальні  іннова-
ції,  що  виокремлюють  творчість  кожного  мит-
ця як унікального автора, — але маркує в якості 
першорядної  синтагму  трансформації  стильо-
вих  стратегій,  що  зберігають  надчасову  акту-
альність  в  багатошаровому  трансцендент но му 
прос то рі fusion cultural.   Відтак з позицій тео-
ре  ти  ка досліджувати досягнення митця, — а в 
даному  разі,  творчість  львівського  скульптора 
Юрка  Миська,  —  уявляється  більш  доцільним 
в  площині  його  особистого  внеску  в  стильову 
еволюцію культурного розвитку. Адже стильові 
і технічні пошуки цього митця органічно вкла-
даються  в  загальний  потік  метаморфоз  сучас-
ного  мистецького  дискурсу.  Кожного  разу,  під 
час турбулентних сходжень, він провертає дзер-
кало часу від минулого у майбутнє, висвітлюючи 
проблеми  образотворення  прозорими  форму-
лами пластичних висловів. Саме тому за огля-
ду  творів  цього  скульптора  впадає  в  очі  його 
вільне володіння  історичною пам’яттю культу-
ри:  Мисько  опрацьовує  як  класичні  стилі,  так 
і модерністський досвід абстрактного формот-
ворення, і в першу чергу — інформелю Баугаузу. 
Тут йдеться не лише про формально-пластичні 
розробки, але і про суто технічні винаходи. Ска-
жімо, Юрко переймається поєднанням можли-
востей  крихкої  скляної  чи  льодової  пластики 
з  внутрішнім  освітленням,  що  нагадує  експе-
рименти  Архипенка  із  «світло-модуляторами», 
ідея яких виникла у геніального співвітчизника 
ще 1937 р., в тій час, коли він викладав в Чикаг-
ському Нью-Баугаузі. Ця ідея не давала спокою 
і батькові Юрка — відомому скульптору Емма-
нуїлу Миську.

Слід  зауважити:  вітчизняний  авангард  по -
чат ку ХХ ст., що вливався животворним по то -
ком  в  діяльність  Баугаузу  і  крокував  з  ним 
різ ними  містами  Європи  й  Америки,  сповна 
повернувся до української скульптури в середи-
ні 1980-х рр. Тоді ж Ю. Мисько знайшов власну 
лінію творчості, яка виходила з тіні могутнього 

Ю. Мисько. «Сфінкс». 2000. Льод. Київ.
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таланту  його  батька.  Тож  так  само,  як  колись 
стилістика  Баугаузу,  Юркова  концепція  твор-
чості еволюціонувала від виробничої естетики. 
Випускник  ЛДІПДМ  (тепер  ЛНАМ)  тривалий 
час працював з металом, засвоючи секрети май-
стерного підкорення матеріалу авторській  ідеї. 
Але високофахова родинна культура розуміння 
і  володіння  зображувальними  особливостями 
м’яких і твердих матеріалів на генетичному рів-
ні мислення сприяла знаходженню Юрком син-
тетичного fusion-формовислову. Завдяки цьому 
абстрактність його творчих екзерсисів не спо-
взає на мілину беззмістовного знаку, а класич-
ний веризм реалістичного портрету чи компо-
зиції збагачується красою ретельно відібраних 
узагальнень,  що  іноді  утворюють  додаткову 
власну мелодію просторових гармоній. Особли-
во яскраво такий синтетизм бачення проглядає 
в  жіночих  торсах,  —  це,  наприклад,  скульпту-
ра  «Ніч»  (2006),  де  увага  до  низки  анатомічно 
акцентованих нюансів не сприймається в якос-
ті  натуралістичної  недоречності  через  толе-
рантно узагальнений абрис фігури і фактурно-
пластичну  цілісність  форми.  Прийом,  відомий 
ще  митцям  первісних  часів,  досить  тяжко, 
на превеликий жаль, опановують сучасні укра-
їнські  скульптори,  котрим  бракує  внутрішньої 
культури, і заважає прорватися з рівня брудної 
еротики у царину високого мистецтва. Мисько 
ж  це  робить  не  примусово,  легко  і  аристокра-
тично. Іноді його абстрактні арабески в алюзіях 
апелюють  до  світових  зразків  формовислову, 
де  східні  традиції,  зокрема  японський  стиль 
«вабі»,  грають  не  останню  роль,  дозволяючи 
доповнювати лаконічність форм глибиною роз-
думів  на  важливі  філософськи  теми.  Так,  ком-
позиція  «Порив»  (2005)  має  широкі  асоціації, 
в  тому  числі  з  поширеною  літературною  мета-
форою  романтичного  вітрила  серед  розбурха-
них хвиль людських бажань і сподівань, де сама 
кольорова  текстура  мармуру  естетично  збага-
чує образ, насичуючи його емоційно  і  змістов-
но, заряджаючи глядачів оптимістичною енер-
гією досягнень і перемог.

Загально-гуманістичний  сенс  алегоричної 
композиції  Миська  «Світанок»  (2002)  також 
вигідно  вирізняє  її  серед  незліченного  маси-
ву  кон’юнктурних  торсів  багатьох  українських 
митців.  Концепція  цього  твору  переростає 
формат  суто  антропно-темпоральних  розду-
мів, захоплюючи кола більш фундаментальних 
парадигм,  де  сучасника  бентежать  складнощі 
становлення  української  державності  і  культу-
ри, які досі намагаються позбутися нічних стра-
хіть минулого і остаточно пробудитися до реа-

Ю. Мисько. «Портрет Степана Кищака». 2004. Гіпс тон.

Мирон Амбіцький та Орест Мисько 2003 р.
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лій  інформаційного  світанку  європейського 
буття.  Метафізичний  перехід  (трансцензус) 
на  цей  філософській  рівень  Мисько  запрогра-
мував  і  просторово-композиційно,  і  фактурно, 
і  емоційно-образно:  на  кожному  рівні  відбу-
вається  протиборство  змісто-утворювальних 
елементів,  причому  розслабленість  античного 
хіазису,  як  спокою  і  недієвості,  тектонічно-
толерантно трансформується у пружній вольо-
вий  імпульс  самоактуалізації,  спрямований 
жестом пробудження вгору, в нескінченність.

Знакові  формули  пластики  стилю  Бауга-
уз  трансформуються  львівським  скульптором 
за сучасними мірками у зовсім інші онтологічно-
досконалі  конструкції,  адже  інноваційний 
вклад Ю. Миська як автора в культурну скарб-
ницю  відбувається  за  умов  обов’язкового 
модифікування  культурного  знаку,  відповідно 

до  фундаментальної  парадигми  нашого  часу, 
еквівалентної  мультикультуралістської  моделі 
fusion  cultural.  Причому  адаптація  різних  гео-
культурних кодів здійснюється ним органічно: 
будь-які стильові матриці анналів історії скуль-
птор  пластично  невимушено  аранжує  творчо-
інсайтним мисленням. До того ж, його компо-
зиції  ніби  забарвлені  передчуттям  майбутніх 
шукань, — не випадково головну стурбованість 
культурологів і соціополітиків інформаційного 
суспільства  вже  сьогодні  викликають  пробле-
ми  можливої  втрати  духовноціннісного  ядра 
цивілізації. Мисько обстоює класичну концеп-
цію  гуманістичної  культури,  де,  незалежно  від 
стильових патернів, першорядну вартість його 
творчості складає пошук істини, гармонії і кра-
си. Власне, для того, щоб поділяти таку позицію 
у наш вік розчарувань і хаосу, треба мати неаби-
яку  мужність,  —  адже  скульптор  не  піддаєть-
ся на кон’юнктуру,  і часто в умовах фінансової 
аскези  й  ніцшеанської  ізольованості  й  само-
тності медитує на загальнолюдські імперативи. 
Про  успіх  подібного  морального  вчинку  писав 
наприкінці  ХХ  ст.  проф.  Колеж  де  Франс  П’єр 
Адо:  «Матеріальна  статуя  змінюється  залеж-
но від бачення скульптора; проте коли і статуя, 
і  скульптор,  —  одне  ціле,  коли  вони  існують 
у душі однієї людини, статуя стає лише уявою, 
а краса — станом абсолютної простоти і світла».

Візерунками  позачасових  символів  з  вкра-
пленням  конкретики  особистісного  буття 
скульптора  виникають  численні  «ню»  Мись-
ка  —  чи  не  головного  мотиву  творчості  скуль-
птора.  «Струмочок»  (1989),  «Кохана»  і  «Золота 
осінь»  (1998),  «Чекає  на  лелеку»  (2000),  «Дже-
рельце» (2002) — різного шабля умовності тво-
ри,  де  тема  жінки  —  коханої,  матері  й  музи  — 
лунає  з  юнацьким  запалом,  енергією,  а  разом 
з тим — із свідомим розумінням власній таєм-
ничої  причетності  до  оновлюючих  містерій 
життя. Врешті, своїми творами Юрко доводить 
постулат Платона, згідно якому істинне знання 
втілюється  не  системами  складних  концеп-
цій, а йде від власного досвіду любові  і щирих 

Фрагмент композиції Ю. Миська «Джерельце» 2002. Марм.
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чуттів,  що  еманують  світло  внутрішнього  кос-
мосу  людини.  Через  любов  здійснюється  люд-
ська  спрага  Вічної  краси  і  Блага  —  так  ствер-
джували  Плотін  і  патрісти,  осібно  Г.  Нісський 
і Д. Ареопагіт.

На зламі ХХ–ХХІ ст., коли скульптор вико-
нував  названі  та  інші  твори,  апостол  постмо-
дернізму  Борис  Гройс  стверджував,  що  у  наш 
час  мова  бажання  стає  універсальним  кодом 
розмови  про  трансцензус,  про  метанойю, 
а спроби заперечувати цей постулат опиняють-
ся зухвалим запереченням самої суті мистецтва 
і творчості як таких. Мисько власними творами 
підтверджує:  дійсно  культурологічний  пере-
хід  здійснюється  тоді,  коли  особистість  мит-
ця  покидає  статус  пересічної  людини  під  час 
інсайтного  прозріння,  що  в  традиційних  сус-
пільствах  символізували  ініціації  з  ритуалом 
посвячення  і  випробовуваннями  символічною 
смертю в матеріальному світі задля народжен-
ня в світі духовному. Проблема ж виникала при 
тлумаченні  постмодерністським  дискурсом 
матеріальної  пам’яті  системи  медіа,  що  ста-
вилася  культуріндустріальними  апологетами 
вище  за  традиційні  констатації  божественно-
метафізичної культурної пам’яті, котра зухвало 
визнавалася зайвою. Мисько ж на цей рахунок 
має власну думку.

Міграція між різними культурними моделя-
ми та імперативами (давньогрецьким аналогом 

чому була метанойя) простежується в творчості 
скульптора на диво стало, і улюблене в постмо-
дерністському  дискурсі  порівняння  акту  куль-
турного трансцензесу з актом сексуальним він 
використовує  неодноразово.  Щоправда,  вну-
трішня  культура  утримує  митця  в  межах  при-
стойного, Юрко визнає — ця метафора не нова, 
вона  зобов’язана  своїм  виникненням  (окрім 
міфів  народів  всього  індо-арійського  ареа-
лу,  праукраїнців  тощо)  філософським  творам 
платоніків,  і  навіть  ставить  у  центр  компози-
ційної  програми  ідею  сократиків  про  людину, 
як дуальну істоту кентавра, півтварину-півбога. 
Втім,  герменевтика  такої  пікантної  метафори 
протягом  часу  змінювала  акценти,  внаслідок 
чого  філософські  поради  Ямвліха  і  Порфирія, 
котрі  колись  намагалися  спрямувати  людську 
розбещеність  на  креативний  рівень  вселен-
ських містерій життя, з часом забулися. Відтак 
декларований всіма рівнями сучасної культури 
сексуальний акт сьогодні вже не має на меті від-

Ю. Мисько «Ніч» 2006. Гіпс, тон.

Ю. Мисько «Світанок» 

2001. Марм.

Ю. Мисько «Порив» 

2005. Марм.
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дзеркалення міфологічних доктрин космічного 
творення, оскільки профанний ерос давно пере-
міг космічного. Реклама, шоу-бізнес і мас-медіа 
паразитують  на  головних  інстинктах  людства, 
що  дало  право  С.  Хантінгтону  висловитись 
доволі  різко:  ідеали  західної  культури  не  мож-
на  зводити  до  кітчу  і  поп-цінностей  Голівуду, 
що експлуатують людські інстинкти і ненаситну 
спрагу любові, сексу, таємниць, героїзму, розко-
ші: таке спрощення вульгаризує істинні західні 
цінності,  але  взагалі  неспроможне  витіснити 
базову культуру країни-реципієнта. Тому, коли 
сучасні митці звертаються до теми сексуально-
го акту, їм не завжди легко пройти між Сциллою 
і Харибдою і не запасти у відверту порнографію, 
— хоча, на жаль, приклади таких фіаско заполо-
нили простір українського мистецтва. Та Мись-
ку  вдалось  зберегти  честь  і  гідність,  навіть 
втілити іронію сучасника в такому пікантному 
сюжеті, що маніфестує архаїзована за стилісти-
кою  монументально-декоративна  композиція 

«Кентавр»  (2002).  Інша  невеличка  «мінускуль-
на»  робота  з  пісковику,  теж  «Кентавр»  (1992), 
опрацьовуючи  модерністські  традиції  світової 
пластики  (зокрема  досвід  «лінійної»  пластики 
дімансіоністів  початку  ХХ  ст.)  концептуально 
загострює  головну  проблему  сучасної  куль-
тури:  зняття  покрову  таємничої  сакральності 
з сексуального акту веде до духовної анігіляції, 
оскільки редукція цієї теми, навіть у вигляді ідеї 
Сократа про чистоту еросу, трактована у вузько 
приземленому  сенсі,  призводить  до  небезпеч-
ного  забруднення  екології  культури  і  мисте-
цтва, занижуючи їх статус до тваринного рівня. 
Мисько намагається витягнути цей дисбаланс. 
В маленькому кентаврі акт стає нематеріальною 
арабською  в’яззю  «іслімі»,  нагадуючи  чудер-
нацьку  квітку;  в  олеськівському  —  прадавнім 
монолітом міфічної тварини, що з переможним 
задоволенням  бере  реванш  над  усіма  сучас-
ними  спекуляціями  про  метафізичне.  Проте 
останнього разу, коли у Батурині 2008 р. Мись-

Ю. Мисько. «Елізавєта». 2006. Пісок. С.-Петербург.Ю. Мисько. «Божий млин» 2002. Вапняк. Словаччина.
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ко встановлює репліку цієї композиції, але під 
іншою назвою — «Бентежний дух Гетьманства», 
— стає очевидною його ставлення до духовно-
го надчасового сенсу як головного призначення 
історії й людини.

Мисько  щиро  захоплюється  жіночою  вро-
дою і не приховує цього, та знову ж таки декла-
рує емпатію толерантно, «не втомлюючись ліпи-
ти свою статую» (Плотін) — статую своєї душі, 
усвідомлюючи любов і емоції крізь філософські 
міркування та культурологічні алюзії. Так, ком-
позиція «Протиріччя» (2007. Muzeum w Stalowej 
Woli),  візуалізуючи  поміж  аверсу  і  реверсу  2-х 
портретів  героїв  давній  східний  символ  «інь-
янь»,  стверджує  єдину  креативну  силу  любові, 
що  формує  іншу  вітальну  енергію  з  гостро-
конфліктних протилежних сил, з протиборства 
яких народжується нове життя і нова гармонія, 
а  локальні  непорозуміння  врешті  обертаються 
глобальним  виграшем,  імпульсом  створення 
нових  світів,  нових  реалій  буття.  Для  зламу 

ХХ–ХХІ  ст.  така  позиція  митця  принципова: 
він усвідомлює трагізм сучасного розлому між 
репродуктивним  і  нерепродуктивним  еросом, 
де останній переміг в умовах доби контрацепти-
вів. Відтак суспільство обирає бажання як симу-
лякр  затертої  копії:  у  задзеркаллі  спонтанно-
емоційний  імпульс  репродуктивного  акту  стає 
свідомо  раціональним,  із  запланованим  втру-
чанням  науковців  і  лабораторних  досліджень, 
тоді  як  чуттєва  любов  давно  втратила  втаєм-
ничену інтимність, і, злившись з маскультурою, 
перетворилась на порнографію, причому цнот-
ливий ерос античності тлумачиться тепер лише 
в звуженій площині  гомосексуалізму. Бажання 
і чуття, викривлені естетикою субкультур, ста-
ли  нагадувати  голем  рабина  Махараля:  голем 
слугує,  але  не  є  справжньою  людиною.  Мись-
ко  намагається  повернути  ситуацію  засобами 
високого  мистецтва  до  норми,  долаючи  сатур-
налії  затвердженням  архаїчних  імперативів 
краси, традиційних уявлень, де чоловіче начало 

Ю. Мисько «Безмежність» 2005. Пісковик, гр.Ю. Мисько «Архангел». 2001. Травертін. Хольція. Словаччина.
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завжди  активне,  войовниче,  де  воно  захищає 
жіноче. Та для Миська ця функція амбівалент-
на: любов як кара і водночас як місія. Він вбачає 
у  жінці  свій  хрест,  свою  Голгофу.  Ландшафтна 
скульптура «Несу свій хрест» (1989) тому слугує 
сповіддю:  споконвічні  відносини  між  жіночою 
та  чоловічою  сутністю  є  фундаментом  нескін-
ченного продовження життя, але складна фор-
мула  взаємин  має  архітектурну  конструкцію 
хреста, натякаючи на розп’яття, його розп’яття, 
як митця, батька і чоловіка.

Соціальні  катастрофи  кінця  ХХ  ст.  ско-
лихнули  в  країнах  всього  світу  реставрацію 
релігійних  цінностей,  що  на  початку  того  ж 
століття  були  суттєво  послабленими  соціаль-
ними  модернізаціями.  Тепер  же,  за  виразом 
Жиля  Кєпеля,  відбувся  реванш  Бога.  І  ціл-
ком  закономірно,  що  Мисько  за  допомогою 
інтегрального  полікультурного  світогляду 
(де  традиційно-сакральна  модель  мислен-
ня  набула  чи  не  більшої  привабливості,  ніж 
футурологічно-урбаністичний  досвід  образот-
ворення)  відроджує  старі  традиції  української 
монументальної  сакральної  пластики.  Так, 
на  пленері  у  Словаччині  він  виконує  з  травер-
тину «Архангела» (2001), а в Україні — постать 
«Христос  скорботний»  з  пісковику  (1990),  або 
складну  композицію-розп’яття  «Воскресіння» 
(1999),  що  стала  для  самого  скульптора  глибо-
ко  символічною:  адже  безпосередньо  під  час 

цього пленерного завдання Юрко захворів, але 
зміг здолати небезпечний недуг. Обидві скуль-
птурні  композиції  апелюють  до  т. зв.  «фігур» 
і  уклінних  розп’ять,  поширених  на  Закарпатті 
ще  з  середньовіччя  і  на  початку  ХХ  ст.,  поки 
радянська  ідеологія  не  знищила  цю  традицію. 
Час відновлює справедливість, але скорботний 
тягар розуміння міри людської недосконалості 
поглиблює сум кращих представників культур-
ної еліти нації, що додає нової болі невимовле-
ному трагізму роздумів «Христа скорботного», 
оточеного  сфумато  мерехтливого  просторо-
часу,  що  зачепилося  за  фактурні  зморшки 
поверхні  скульптури,  як  за  людські  зморшки 
жалю і надій.

Незліченні  драми  історії  вибудовують 
в творчості скульптора окрему лінію,  і скульп-
тор  ретельно  осмислює  глибоко  метафізичну 
ідею  часових  колапсів  в  еволюції  людських 
цивілізацій.  Власні  міркування  він  втілює 
у  монументально-декоративних  композиціях 

Ю. Мисько: «Вітрильник». 2007. Гр. Польща.

Ю. Мисько. Крижана підставка у барі «Martell». Київ.
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інформельної стилістики: «Вир» (2000), «Божий 
млин»  (2002),  «Нескінченність»  (2005).  Остан-
ня  робота  має  дві  версії  —  станкову,  а  також 
у  вигляді  надгробка,  з  однаковим  образно-
змістовим  успіхом  працюючи  в  кожному  кон-
тексті.  Ненав’язлива  філософічність  мислен-
ня  скульптора  дозволила  йому  виконувати 
абсолютно  творчі  проекти  в  галузі  мартиро-
логічної  пластики,  та  навіть  тут  широко  вико-
ристовувати  діапазон  світових  традицій,  син-
тезуючі  всесвітньо  відомі  зразки  сакральної 
пластики  з  місцевими.  Скажімо,  коли  відвіду-
вачі Личаківського цвинтаря раптом натрапля-
ють на його цікаву репліку відомого твору Поля 
Ландовські  (поляка  французького  походжен-
ня,  фігура  Христа  Спасителя  якого,  виконана 
за  проектом  Еторе  да  Сильва  Коста  протягом 
1922–1931  р.,  піднеслась  над  Ріо-де-Жанейро), 
то  ця  культурна  цитата  Юрка  Миська  вражає 
несподіваною гармонією обраного пластичного 
рішення  з  історично  сформованим  меморіаль-
ним  комплексом,  де  скульптури  стиля  модерн 
і арт-деко, зокрема в численних польських над-
гробках, далеко не рідкість, складаючи органіч-
ний ансамбль кладовища.

Визначаючи  добу  зламу  ХХ–ХХІ  ст.  як  час 
«після-сучасності»,  вчені  схильні  констатува-
ти,  що  всім  нам  довелося  жити  в  епоху  змін, 
коли  «немає  правил,  але  є  тільки  вибір,  коли 
діє не мода, а її вплив, коли не друзі, референт-
ні групи, соціальне оточення визначають вибір 
індивідуального  споживача,  а  символи  його 
оточення.  В  плані  методології  відкривається 
можливість  використання  таких  методичних 
процедур,  основу  яких  складають  досягнення 
в  області  герменевтики,  семіотики,  феноме-
нології,  етнографії,  інтроспекції».  Приймаючи 
зміни часу як даність, Мисько між тим впевне-
ний, що культура мистецької творчості не пови-
нна оглядатися на владу та матеріальний доста-
ток, а якщо так трапляється — то слід говорити 
про велику суспільну біду, адже справжнє мис-
тецтво  спрямовує  людину  не  до  формальних 
жестів-маніфестацій  стерильних  субкультур, 

Ю. Мисько «Протиріччя» 2007. гр. Польща.

Ю. Мисько «Портрет В.Кауфмана». 1982. Гіпс, тон.
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але  до  позачасових  високих  людських  якостей 
внутрішньої цивілізованості, що власне і надає 
мові мистецького вислову не легковажної май-
стерності дизайнерського стайлінгу, на кшталт 
«пестощів байдужого буття» (А. Камю), а ваго-
мого  статусу  змістовної  формально-образної 
структури,  емоційно-чуттєвої  і  духовної  гли-
бини  ідей, цінних  не фабулою  і не поверховою 
рефлексією, а тим, що за ними відкривається — 
абсолютним простором краси і гармонії.

Таке  надзавдання  Мисько  ставить  перед 
собою  кожного  разу,  коли  працює  з  найбільш 
складним  технічно  і  образно-композиційно 
жанром скульптури — портретом. Титул добро-
го портретиста здобути серед колег неймовірно 
тяжко, особливо після досконалої майстерності 
портретів Еммануїла Миська. Втім, і в цій галузі 
мистецького вислову Юрій Мисько має добрий 
досвід, принаймні в кращих творах жанру: він 

явно  знаходить  власний  стиль  діалогу  з  пор-
третованими, уникаючи простого наслідування 
манери батька. Ю. Мисько виявив себе не про-
сто психологом,  — він  зміг провести  паралель 
між постмодерністською концепцією трансгре-
сії  і  класичним  платонівським  баченням  про-
стору  духу.  Важко  не  звернути  увагу  на  певну 
специфіку  багатьох  портретів  Миська  —  його 
герої  ніби  поринули  у  власні  спогади,  розду-
ми, мандри духу і часу. Їхні очі заплющені, або 
напівприкриті, або їх заміщує таємнича порож-
неча,  чи  вони  ховаються  за  непрозорими  пло-
щинами  окулярів,  як  у  блискучому  гранітно-
му  портреті  батька.  Такими  є:  «Портрет  Зені» 
(1982),  «Чоловічій  портрет.  О.  Дяченко»  (1982), 
«Портрет  В.  Кауфмана»  (1982),  «Акіф»  (1986), 
«Портрет» (1990), «Портрет С. Кищака» (2004). 
Щоправда,  ігрова  тенденція  постмодерніст-
ського  міксу  класичного  портрету  з  реді-мейд 
цитуванням  дозволила  у  випадку  з  портре-
том  Кауфмана  створити  низку  сімулякрових 
версій  —  «одягнути»  реальні  сонцезахисні 
окуляри,  прилаштувати  волосся…  Інша,  імп-
ресіоністська  манера  збереження  таємничо-
оксамитового  погляду,  що  тане  в  фактурному 
сфумато,  теж  використовується  скульптором 
як варіант інтерпретації внутрішньої заглибле-
ності і самоаналізу героїв: «Орест» (1987), «Рос-
тик» (1987), «Леся» (1996), «Мирон Амбіцький» 
(2003).  Звісно,  тут  можна  формально  говорити 
про  ремінісценції  поширеної  від  1970–80-х 
років  концепції  «героя,  що  розмірковує».  Але 

Ю. Мисько

«Несу свій хрест». 1989. 

пісковік

Ю. Мисько «Несу свій хрест». 1989. пісковік
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мотиви на перший погляд припустимого тако-
го  композиційного  рішення  протилежні  тим, 
котрі  панували  за  радянських  часів.  В  даному 
разі Миська не турбує соціальна інвективність 
естетичної  програми  портрету,  що  дистанцію-
ється від несправедливостей дійсності. Навпа-
ки,  він  звертається  до  філософської  класичної 

традиції самовдосконалення і пізнання істини, 
де  «свідомість  —  кут  бачення,  центр  перспек-
тиви.  Для  нас  наше  «Я»  збігається  з  цією  від-
правною крапкою, дозволяючи споглядати весь 
світ або нашу душу» в умовах абсолютної тиші 
і  недіяння.  Точніше  висловився  Плотін:  тре-
ба перестати просто дивитись, а,  заплющуючи 

Ю. Мисько «Етюд». 1985. Глина. Ю. Мисько «Батько» 1987. Гр.

Ю. Мисько «Памяті ненароджених» 1989. Гр. Ю. Мисько «Орест». 1987. Гіпс тон.
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матеріальні  очі,  намагатися  бачити  духовним 
зором, тобто, перебуваючи в стані абсолютного 
спокою-медитації,  коли  акт  думки  трансфор-
мується в діяльність духу, слід навчатися вдив-
лятися  в  себе  самого,  повертаючи  очі  у  власні 
глибини.  І  тоді,  як  виголошував  дельфійський 
оракул,  ти  пізнаєш  всесвіт  та  богів.  Цей  метод 
самопізнання був властивим і української філо-
софської  думці,  і  українським  авангардистам 
початку  ХХ  ст.,  і  цілком  має  право  на  власну 
нову  актуалізацію  у  ХХІ  столітті,  —  у  творах 
Юрія Миська зокрема.

Розуміння  соціальної  і  гуманістичної  важ-
ливості власної місії, прагнення самовдоскона-
лення на шляху пізнання істини дозволяє мит-
цю рухатися у продуктивному напрямі і творчо 
повноцінно самореалізовуватися, так, що, згід-
но  вислову  Б.  Гройса,  стає  не  важливим,  «де 
ми розпочали і куди трансцендували — важли-
ва сама фігура переходу».

На  цих  засадах  особлива  вдача  та,  власне, 
образ  буття  самого  Юрка  Миська  набувають 
суттєвого культурологічного сенсу: його думки, 
дії, чуття і власне кредо постійно перебувають 
у  стані  становлення,  рухомої  трансформації, 
зупинити  які  лише  на  мить  здатен  мистець-
кий  твір  як  предметно-матеріальний  аргумент 
гравітаційно  сконденсованої  у  гармонію  форм 
невловимої енергії  істини. Скульптор в прямо-
му  і  переносному  сенсі  постійно  в  дорозі:  він 
мандрує шляхами традиційних видів та жанрів 
скульптури,  живопису,  метало-пластики,  пра-
цюючи  в  портреті,  композиції,  анімалістиці; 
він  експериментує  з  матеріалами,  техніками, 
опрацьовуючи  можливості  м’яких  і  плавких 
матеріалів  (метал,  бронза,  пластик,  скло,  гли-
на…), твердих і крихких (лід, камінь, дерево…), 
зупиняючи аморфність піскових мас в образно-
композиційних складних конструкціях («Рекорд 
Росії», «Олег Скрипка» 2006); він студіює різні 
стилі та технології формовиразу від давніх при-
йомів до дивовижних новітніх розробок (льодо-
вий  антураж  бару  «Martell»  у  Києві,  2007);  він 
виходить  за  межі  станкової  пластики  в  цари-

ну  монументальної  («Оратор»  1992),  меморі-
альної  (пам’ятники  Д.  Квітковському  (2002), 
А.  Барановському  (2006),  Е.  Миську  (2007), 
монументально-декоративної  («Пам’яті  нена-
роджених»,  1989),  а  також  мінускульної  скуль-
птури  майже  мініатюрних  розмірів,  вирішую-
чи  при  цьому  складні,  як  суто  теоретичні  так 
і практичні питання в  галузі фахової майстер-
ності. Свої спостереження і досвід Юрко зано-
товує  у  розділах  унікально-фундаментального 
трактату, присвяченого скульптурі, і тим відро-
джує ще одну загублену митцями у часі тради-
цію науково-епістолярного спадку.

Скульптор прагне допомогти людям з обме-
женим  зором  відчути  красу  гармонії  гнуч-
ких  й  фактурних  форм,  перекладаючи  мову 
об’ємно-просторових і образно-композиційних 
співвідношень у мелодію тактильного бачення 
світу  («Вітрильник»,  2007.  Muzeum  w  Stalowej 
Woli, Польща).

Врешті, унікально-авторський стиль Мись ка-
скульпто ра теж постійно мандрує: реалістичний, 
бароковий,  абстрактний  або  мінімалістсько-
конструктивістський,  він  апе лює  то  до  стиліс-
тики  Баугаузу  (зокрема,  до  гнучких-плинних 
форм  дизайну  Лє Корбюз’є),  то  наближається 
до  арт-деко  та  львівської  сецесії,  а  іноді  навіть 
поринає в субкультуру кітчу, виконуючи у піску 
ігрову композицію «Місто в опіумі» (2006). Так 
само,  як  творчість,  емоційний  портрет  самого 
скульптора  не  може  бути  однозначним:  Юрко 
Мисько  блискуче  поєднує  феєрію  щирих  емо-
цій  і  внутрішніх  станів.  То  він  жартівливий, 
то  —  серйозний,  зібраний  і  сконцентрований, 
то  філософсько-споглядальний,  елегійний,  то 
здивований,  і  захоплений.  Нескінченну  шкалу 
чуттєвих  станів  душі  митця  доповнюють  його 
твори,  котрі  розкривають  скульптура:  то  як  до 
нестями  закоханого  парубка,  то  як  тактовного 
зрілого  чоловіка,  що  пізнав  радощі  і  мудрість 
плодів  буття,  розглядаючи  за  палкими  бажан-
нями  юності  одвічну  драму,  де  ерос  земний 
і  космічний  розіпнули  мистецтво  між  життям 
і небуттям…
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Юрко  завжди  різний,  але  так  само  і  легко 
впізнаваний,  особливо  як  скульптор  і  як  осо-
бистість.  При  всьому  тому,  його  важко  назва-
ти маргіналом, оскільки він залишається перш 
за все скульптором і дбає про традицію та збе-
реження  навичок  фахової  майстерності,  про-
стежуючи  її  від  минулих  поколінь  різьбярів 
і  передаючи  фахові  секрети  молодій  генерації 
митців. І, знову ж таки, у щоденно-приватному 
житті  він  не  зупиняється:  трансцендуючи  бук-
вально  і  метафорично  між  Києвом,  де  мешкає 
його родина, та Львовом, де він викладає в Ака-
демії, і де також навчаються та працюють його 
діти. Він сповна платить данину і вільній твор-
чості,  і  копіткій  турботі  про  близьких  та  дру-
зів,  і, залишаючись аристократичною натурою, 
не  цурається  брудної  праці.  Він  справляє  вра-
ження  переконаного  романтика-філантропа, 

що  завжди  простягне  руку  допомоги,  навіть 
якщо  сам  буде  у  скрутному  становищі.  Про-
довжувати  спонтанний  панегірик  можна  було 
б  і далі, але вже тепер є підстави для аргумен-
тованого  висновку:  Мисько  людина  не  лише 
талановита,  але  —  людина  великого  серця, 
не  зіпсована  бізнесовою  кон’юнктурою;  тобто 
така, що не ставить власні переконання і фахову 
культуру в залежність від недорозвинутих сма-
ків заможних замовників, навіть якщо сам захо-
диться на межі фізичного виживання. Відверто 
кажучи, ці його якості гідні шани з боку сучас-
ників, адже, якщо згадати твердження великих 
скульпторів,  зокрема,  Родена,  —  страждання 
серця  і  духа,  або  буттєва  скрута  для  творчої 
людини є гарантом високого рівня її професіо-
налізму та гуманістичної цінності творів цього 
скульптора тепер і в майбутньому.

Ю. Мисько «Золота осінь». 1998. бр., гр.
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Анотація. Ю. Мисько — сучасний львівський скульптор. Працює в станковій, монументальній 
і монументально-декоративній пластиці. Експериментує з різними матеріалами (метал, лід, пісок, 
стекло), але головну перевагу віддає роботі в традиційним бронзі і каменю.

Ключові слова:  станкова,  монументальна  і  монументально-декоративна  скульптура;  стиль 
інформель; український портретний жанр; скульптурні пленери.

Аннотация. Ю. Мысько — современный львовский скульптор. Работает в станковой, монументаль-
ной  и  монументально-декоративной  пластике.  Экспериментирует  с  разными  материалами  (металл, 
лед, песок, стекло), но главное предпочтение отдает работе с традиционными бронзой и камнем.

Ключевые слова:  станковая,  монументальная  и  монументально-декоративная  скульптура; 
стиль информель; украинский портретный жанр; скульптурные пленэры.

Annotation. Yu. Mys’ko is a modern Lviv sculptor. Works in easel, monumental and monumental- 
decorative plastic art. While experimenting with different materials (metal,  ice, sand, glass), he prefers 
traditional ones — bronze and stone.

Keywords:  easel,  monumental  and  monumental-decorative  sculpture;  informel  style;  Ukrainian 
portrait genre; sculptural open airs.
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На  протяжении  десяти  лет  (1996–2006) 
в  киевском  художественном  пространстве 
существовала  Фиктивная  Галерея  Экспедиция 
(«FGE»),  деятельность  которой  превратилась 
в легенду и стала достоянием пересудов в боль-
шей степени, чем научных исследований. Про-
ект позиционировал себя как концептуальный 
генератор  идей  без  конкретного  «места  реги-
страции»  и  необходимих  для  этого  атрибутов 
в  виде  галеристов,  арт-критиков,  спонсоров 
и других составляющих арт-рынка. Сознатель-
ное  отстранение  от  сферы  институциональ-
ного  искусства  требовало  совершенно  иных, 
не стандартных для современного художествен-
ного  пространства  жестов.  Объекты  на  киев-
ских холмах строились за очень короткий срок 
—  в  течение  нескольких  часов  —  не  взирая 
на  сложность  транспортировки  материалов 
и  отсутствие  разрешения  со  стороны  город-
ской администрации. Отсутствие презентаций 
и  корреспондентов  способствовало  эффекту 
неожиданности — посетители холмов отмечали 
«вдруг» появившиеся объекты из кирпича или 
бетона. «FGE» обозначала появления объектов 
как  «всплытия»,  а  социум,  не  имеющий  абсо-
лютно  никакой  информации,  распространял 
легенды  о  культовых  алтарях [1]  и  различных 
религиозных направлениях [2].

В связи с позицией отстранения возникает 

необходимость  в  публикации  анализа  акций 
и объектов, что в свою очередь приводит к глав-
ной цели исследования — идентификации дея-
тельности  проекта  в  контексте  современных 
художественных  практик.  При  этом  важно 
отметить,  что  деятельность  «FGE»  анализиру-
ется  на  основе  бесед  с  автором  проекта  и  его 
участниками.  Это  дает  возможность  делать 
выводы не на основе текстов и умозрительных 
заключений, а с учетом изложенной концепции 
автора проекта, поскольку деятельность «FGE» 
не является спонтанной, а построена на синтезе 
обобщения и частности — современной художе-
ственной ситуации и уникальных реалий киев-
ского ландшафта.

Поставленная  в  статье  цель  опирается 
на  последовательное  решение  определенных 
задач.  Анализ  объектов  и  акций  «FGE»  пред-
полагает  выявление  традиции  и  инновации, 
что  позволит  соотнести  деятельность  про-
екта  с  художественными  практиками  зарубе-
жья  и  идентифицировать  в  контексте  явлений 
современного искусства.

Акция «Отплытие» на горе Щекавица 8 июня 
1996  г.  символизировала  начало  деятельности 
«FGE».  На  борту  большой  лодки,  неизвестно 
кем установленной на перекрестке улиц Лукья-
новской  и  Олеговской,  размещались  гипсовые 
фигуры  участников  акции  —  А.  Варварова, 

ольгА коНоВАлоВА
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В.  Заиченко,  И.  Коновалова,  С.  Корниевского, 
К. и  О. Милитинских.  По  телевизору,  установ-
ленному  в  лодке,  демонстрировался  фильм-
акция «Золотая рыбка» [3], который передавал 
концепцию проекта. На видео был зафиксиро-
ван  процесс  создания  гипсовых  масок  участ-
ников  «отплытия».  В  одном  из  снятых  слеп-
ков  плавала  рыбка,  которую  затем  выпускали 
в  Днепр.  По  замыслу  автора  проекта  «FGE» 
Игоря  Коновалова,  основная  суть  была  связа-
на с жестом, объясняющим отсутствие  границ 
галереи  и  ее  выход  за  пределы  институций 
искусства.  Причем  индивидуальность  худож-
ника также теряла свое эго: наполняемый водой 
гипсовый оттиск личности образует временную 
емкость  и  для  жидкости,  и  для  пребывания 
инородного живого организма.

18  октября  2000  г.  состоялось  второе 
«всплытие»  проекта  на  горе  Щекавица.  Это 
была «Остановка» — выгнутая стена из белого 
кирпича с красными буквами FGE. Гора Щека-
вица  хорошо  известна  любителям  шашлыков 
и  пеших  прогулок.  Внезапное  появление 
стены  не  столько  удивило,  сколько  разозлило 
местных жителей: опасение перед незаконным 
строительством дачи, особняка и т. п. привело 
к  скоропалительному  разрушению  (до  осно-
вания)  арт-объекта.  Автор  проекта  пытался 
соотнести  стену  с  траекториями  маршру-
тов  людей,  посещающих  гору.  Искусственное 
образование  должно  было  стать  точкой  пере-
сечения  извилистых  тропинок,  маркирующих 
уникальный киевский ландшафт, и включиться 
в свободное движение социума.

Разрушение объекта предопределило после-
дующее  «всплытие»  «FGE»  21  января  2001 
года,  которое  воплотилось  в  акции  «Птицы». 
Материальной  искусственности  была  проти-
вопоставлена  пульсирующая  плоть  природы. 
На  видео  были зафиксированы  все  этапы  дей-
ствия — от ловли птиц, их окольцевания, до их 
возвращения в среду обитания. Снегирь, щегол 
и  реполов  были  выпущены  после  того,  как 
на лапке каждой птицы оказалось тонкое золо-

тое  кольцо  с  выгравированной  одной  буквой 
«F»,  «G»  и  «E».  Так  «всплытие»  превратилось 
во «взлет», а галерея расширила свои границы 
до высоты птичьего полета.

22 августа 2001 г. на горе Замковая появил-
ся объект под названием «Станция-1». Это был 
идеальный  бетонный  куб  метровой  высоты, 
выложенный  зеркальными  плитками.  Участок 
горы  над  монастырем  всегда  посещали  люби-
тели  подольских  панорам.  С  появлением  куба 
место стало притягивать огромное количество 
людей  разного  пола  и  возраста.  Подтвержде-
нием  этого  являються  многочисленные  фото, 
сделанные  с  горы  напротив  (Щекавицы)  авто-
ром  проекта  при  помощи  профессиональной 
оптики [3].

Зеркальные  стороны  куба  создавали 
эффект отсутствия; отражающиеся небо, трава 
и  деревья  уничтожали  материальность.  Одна-
ко  подобное  растворение  не  уберегло  объект 
от разрушения: простояв всего несколько дней, 
зеркальные  плитки  были  разбиты,  и  идеаль-
ная форма обнажила свою бетонную сущность. 
С  этого  момента  началась  трансформация 
«Станции-1»,  которая  создавала  вокруг  изме-
ненное  пространство,  своеобразную  вихревую 
воронку,  притягивающую  людей  на  Замковую 
гору.  Уничтожение  зеркальной  поверхности 
предопределило  последующие  трансформации 
объекта. Вот основные из них: игральная кость 
с яркими точками на боках; подарок, обернутый 
блестящей  лентой;  красные  сердца  на  розовом 
фоне; стилизованные листья конопли на белых 
плоскостях.  Однажды  выбеленные  стороны 
куба стали страницами для текстов. Это были 
не  банальные  скамеечные  фразы,  а  состояния 
и  размышления,  от  которых  содрогнулись  бы 
глянцевые галереи, потому что нет ничего силь-
ней  человеческой  искренности [3].  Облитый 
человеческими  страстями,  усыпанный  симво-
лами и текстами, куб стал местом откровений 
и действительной точкой опоры. Материальный 
объект,  аккумулируя энергию места,  стал при-
тягивать  людей,  которые  в  свою  очередь  эту 



263

Хил-арт (Hill-Art) «Фиктивной Галереи Экспедиция» (FGE) ольгА коНоВАлоВА

энергию  удваивали  и  возвращали.  Такого 
рода  обмен  энергиями  не  в  состоянии  создать 
ни одна галерея.

На том же киевском холме в октябре 2002 г. 
появилась  «Семиренка»  —  объект  из  семи 
небольших кубов-постаментов, расположенных 
вокруг цилиндрического отверстия. По словам 
автора, в основе идеи лежит противопоставле-
ние энергий: если шестеренка включена в про-
цесс  создания  динамики  группой  механизмов, 
то  «семеренка»  как  нечетная  структура,  уста-
новлена  как  центр,  вокруг  которого  формиру-
ется единое турбулентное пульсирующее поле. 
Приходившие  на  Замковую  люди  терялись 
в догадках  и на  могли объяснить  происхожде-
ние  построек.  Так  в  Киеве  стали  распростра-
няться слухи о культовых алтарях.

30  мая  2004  г.  на  Щекавице  был  построен 
объект  «Тринити»  (Троица).  Над  урбанисти-
ческим  подольским  пейзажем  возвышалась 
конструкция  из  цилиндра,  призмы  и  куба, 
объединенных  треугольником.  В  основу  как 
общей  композиции,  так  и  отдельных  объемов 
была заложена космическая цифровая констан-
та, которая равнялась числу 108. Используя это 
число  в  построении  конструкции,  автор  смо-
делировал  универсальный  знак,  выявляющий 
преемственность  и  незыблемость  основ  чело-
веческого  мышления.  Возвысившись  над 
панорамой  индустриального  Подола  и  устре-
мив  «стрелу»  призмы  на  Восток,  Троица  под-
тверждает  существование  неизменных  геоме-
трических  истоков  и  обозначает  вектор  этой 
преемственности.

Последним  всплытием  «FGE»  стал  «ОМ» 
на горе Детинка 24 мая 2006 года. Объект пред-
ставлял  собой  выстроенные  из  бетона  два 
концентрических  кольца  общим  диаметром 
4  м  с  центром  в  виде  цилиндра.  Высота  всех 
трех  элементов  идет  по  ниспадающей  от  цен-
тра  высотой  в  108  см.  Лаконичная  структура, 
выкрашенная  в  белый  цвет,  резко  контрасти-
рует с окружающим пейзажем, но вместе с тем 
не  вырывается  из  пластики  холмов,  а  только 

акцентирует  их  природную  структуру.  Назва-
ние  объекта  —  «ОМ»  —  не  имеет  тесной  свя-
зи с конкретными  религиозными практиками, 
а  взято  скорее  как  энергетическая  ассоциация 
—  бетонная  композиция  повторяет  очерта-
ния  холмов  и  структуру  колебаний  в  целом. 
Побывав  возле  объекта  и  услышав  рассужде-
ния  прогуливающихся  рядом  людей,  автору 
статьи удалось услышать не только позитивные 
отзывы,  но  и  массу  предположений  о  назна-
чении  этой  постройки  —  от  прагматичных 
до самых невероятных.

Замысел И. Коновалова предполагает суще-
ствование  цельного  и  неделимого  простран-
ства, в котором Фиктивная Галерея, появляясь 
и исчезая, цепляя символы, знаки и мифы, в кон-
це концов дает человеку понимание о более глу-
бинном  срезе  мира:  через  Материю  —  к  Душе 
—  к  Духу.  Бетон,  основной  строительный 
материал  объектов,  формирует  у  обывателя 
в  первую  очередь  представление  об  удачном 
выборе  места  для  пикника  или  панорамных 
фотографий.  Однако  расположение  постро-
ек  в  местах,  имеющих  сакральное  прошлое 
— на холмах — выводит эти объекты за грань 
материального мира, в область духовных поис-
ков.  Поэтому  путешествующие  по  киевским 
холмам  сами  выбирают  для  себя  приемлемый 
уровень  коммуникации,  соответствующий 
индивидуальным внутренним установкам.

Таким  образом,  «FGE»  своими 
«всплытиями»  продолжает  радикальное  дви-
жение  той  части  художественной  среды  конца 
ХХ  века,  которая  стремилась  демонтировать 
институты  культуры,  избежать  заказов  рынка 
и  государства,  уйти  от  навязанных  интерпре-
таций в область, где еще возможно прямое вза-
имодействие  с  реальностью.  Отвергнутое  про-
странство музейной экспозиции было заменено 
живой  бытийственной  средой.  Главным  отли-
чием  этой  среды  стало  включение  объектов 
в  жизненное  пространство  —  их  не  запреща-
лось  трогать,  фотографировать,  писать  на  них 
стихи  и  свои  размышления  о  смысле  бытия. 
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Объекты стали главным выражением основной 
идеи «FGE» — подлинной, а не декларируемой 
свободы.

Инновационность  подхода  проявилась 
в  продуманной  «расстановке»  построек:  их 
место  появления  определялось  не  спонтан-
но,  а  путем  единства  трезвого  расчета  и  инту-
иции.  Благодаря  расчету  —  строительство 
на  видимых  с  разных  точек  города  холмах; 
благодаря интуиции — выявление своего рода 
энергетических  мест,  имеющих  полисеман-
тичную  структуру.  Холмы,  как  естественные 
образования, многосложны по своей функцио-
нальности и символике — от фортификацион-
ной прагматичности до сакральности ритуала. 
Поэтому  выбор  киевских  холмов  для  строи-
тельства  объектов  является  уникальной  худо-
жественной практикой.

Жанр искусства, в котором работают худож-
ники  группы  «FGE»  определяется  как  инвай-
ронмент [4,  49].  Это  действительно  так,  если 
рассматривать  их  деятельность  обобщенно, 
не  учитывая  важной  константы  —  появления 
объектов  исключительно  на  киевских  холмах. 
Составляющие  нет-арта  в  практике  группы 
присутствуют  не  как  доминантная  художе-
ственная величина, а как необходимое условие 
существования проекта в современной мульти-
медийной культуре. Объекты создаются не для 
размещения  в  виртуальном  пространстве,  а  в 
естественной  среде  самобытного  киевского 
ландшафта. Некоторые точки соприкосновения 
можно проследить в стремлении «создать уни-
версальную  форму  существования  искусства, 
свободную  от  институций» [4,  49].  Однако  эта 
задача, как обозначалось выше, является доми-
нирующей для всей радикальной художествен-
ной  среды  конца  ХХ  века  и  потому  не  может 
быть  характерной  определяющей  в  идентифи-
кации деятельности проекта.

Создание объектов в природном ландшаф-
те  позволяет  отнести  это  явление  к  лэнд-арту. 
Однако  фраза,  сказанная  Уолтером  де  Мария, 
одним из создателей этого направления: «изо-

ляция — самая суть лэнд -арта» [5, 185], требу-
ет  отсоединения  «FGE»  и  от  этой  магистрали. 
Работы  классиков  лэнд-арта  —  Роберта  Смит-
сона  («Спиральная  дамба»),  Уолтера  де  Мария 
(«Сияющее  поле»),  открывают  пути  отшель-
ников, уходя в далекие от городов, пустынные 
области. И зритель стоит перед выбором: либо 
отправиться  в  далекое  путешествие,  но  без 
всяких  гарантий  (воды  Соленого  озера  перио-
дически заливают дамбу, а сияющее поле про-
является  только  при  разряде  молнии),  либо 
довольствоваться  фото-  и  видеоматериалами. 
Объекты  «FGE» хотя и не  расположены  в мес-
тах  магистральных  человеческих  потоков,  все 
же  ориентированы  на  постоянную  коммуни-
кацию, причем в любое время года и суток, что 
документально зафиксировано.

Таким  образом,  рассмотрев  особенности 
деятельности  художников  «FGE»,  учитывая 
беседы с участниками проекта, можем обозна-
чить следующие выводы.

1. «FGE» расставила новые акценты во вза-
имодействии  художника  и  социума.  Этот 
коммуникативный  срез  требует  дальнейшего 
исследования,  поскольку  архив  автора  проек-
та содержит большое количество фото- и виде-
одокументов,  зафиксировавших  не  только 
посещение  объектов  людьми,  но  и  тексты, 
оставленные ими.

2.  Существование  построек,  их  уничтоже-
ние  («Остановка»,  «Семиренка»)  и  постепен-
ное  разрушение  («куб»  отбивают  по  частям) 
является  неисследованной  темой,  поскольку 
предоставляет  исследователям  редкий  случай 
наблюдать  жизнь  объектов  искусства  в  про-
странстве  социума  на  протяжении  десяти  лет. 
В  данном  случае  исследованию  подлежат  как 
механизмы  формирования  новой  мифологии, 
так  и  причины,  провоцирующие  разрушение 
объектов.

3. Рассмотрение деятельности «FGE» в кон-
тексте  современных  художественных  прак-
тик  позволяет  идентифицировать  это  явление 
как  самостоятельное  ответвление  лэнд-арта 



Хил-арт (Hill-Art) «Фиктивной Галереи Экспедиция» (FGE) ольгА коНоВАлоВА

—  искусство  на  холмах  (hill-art).  Строитель-
ство объектов на киевских холмах не было для 
группы  экстремальной  самоцелью.  В  данном 
случае мы наблюдаем уникальный синтез поли-
семантичности места и концептуальной опред-
еленности  идеи  проекта.  Позиция  участни-

ков,  соответствующая  реалиям  современного 
художественного  пространства  и  включенная 
в  самобытный  культурно-исторический  киев-
ский  ландшафт,  ставит  хилл-арт  Фиктивной 
Галереи  в  ряд  уникальных  явлений  искусства 
Украины конца ХХ — начала ХХІ века.
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Аннотация. В статье выявляются особенности деятельности концептуального проекта киев-
ской группы «FGE» в контексте современных художественных практик. 
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Аннотація. В статті виявляються особливості діяльності концептуального проекту київської 
групи «FGE» в контексті сучасних мистецьких практик.
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Summary. In the article the features of activity of conceptual project of the Kiev group of «FGE» come 
to light in the context of modern artistic practices.
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Трохи більше, ніж століття тому, у Києві від-
булася  подія,  котра  була  сприйнята  глядачами 
та  критиками  в  якості  мистецького  анекдоту 
або  ж  просто  невдалого  жарту.  Група  молодих 
митців  з  Києва,  Санкт-Петербургу  та  Москви 
об’єдналася для проведення художньої вистав-
ки під назвою «Ланка» («Звено») [1].

«Ланка»  об’єднала  молодих  художників, 
захоплених  принципами  імпресіоністичного 
живопису. Ядро цієї групи складали Д. Бурлюк, 
В. Бурлюк, Л. Бурлюк, М. Ларіонов, А. Лентулов 
та О. Екстер. Остання від свого імені направи-
ла клопотання до київського губернатора «<…> 
про  дозвіл  влаштувати  їй  в  місті  Києві,  в  при-
міщенні Київського відділення  імператорсько-
го  Технічного  товариства,  виставку  картин 
місцевих  та  закордонних  художників,  з  пла-
тою за вхід 40 коп.» [2]. Дозвіл було отримано, 
і  виставка  відкрилася  2  листопада  1908  року, 
але за іншою адресою — в приміщенні магазину 
музичних інструментів Г. Іїндржишика на Хре-
щатику [3]. І, хоча протягом всього часу роботи 
виставки [4] про неї писали київські журналіс-
ти, а самі учасники виставки влаштували неве-
личку дискусію на сторінках щоденних видань, 
все це не зарадило її успіху. Відвідувачів у залах 
експозиції було мало. Не допомогли ані оголо-
шення  про  відкриття,  розміщенні  у  головних 
міських  газетах,  ані  постійні  рекламні  нага-

дування  про  роботу  виставки.  Не  привабила 
городян і наявність сучасного (на той час) елек-
тричного освітлення у приміщенні, і проведен-
ня  у  залах  виставки  «Вечора  сучасної  лірики» 
з  читанням  віршів  у  виконанні  авторів  разом 
із виконанням музики.

Один  з  організаторів  «Ланки»,  Давид  Бур-
люк, у своїх спогадах писав, що ідея проведення 
виставки виникла на початку 1908 р. під час про-
ведення виставки «Вінок-Стефанос», куди «<…> 
зайшла О. О. Екстер та Давидова. Я, мабуть, спо-
добався тоді Екстер. Вона була молода та краси-
ва. Так народилася виставка у Києві <…> Мико-
ла Іванович Кульбін та О. О. Екстер влаштували 
виставку в 1908 році (грудень) у Києві. Раніше я 
з’їздив до Москви і привіз звідти через Ларио-
нова картини «москвичів» [5].

Зазначимо,  що  «Ланка»  стала  своєрід-
ним  продовженням  московської  виставки 
«Стефанос» [6],  яка  була  першою  виставкою, 
що  об’єднала  у  Москві  1908  року  братів  Бур-
люків,  А.  Лентулова,  М.  Кузнецова  та  О.  Екс-
тер  у  групу  з  назвою  «Вінок-Стефанос».  Трохи 
згодом  ця  група  репрезентувала  свої  твори 
на  «Виcтавці  сучасних  течій  у  мистецтві», 
організованій  у  Петербурзі  М.  Кульбіним [7]. 
На початку 1909 року члени групи «Вінок» само-
стійно  провели  виставку  «Вінок-Стефанос» 
у  Петербурзі.  Останній  виступ  групи  відбувся 
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весною  1910  року  на  петербурзькій  виставці 
«Трикутник-Вінок-Стефанос» («Треугольник-
Венок-Стефанос») [8].

Аналізуючи  назву  виставки  —  «Ланка», 
котру, на наш погляд, було обрано не випадково, 
відзначимо,  що  вона  стоїть  в  одному  образно-
змістовному ряду з іншими художніми акціями, 
влаштованими групою «Вінок-Стефанос» у різ-
них містах: «Стефанос» — у Москві, «Вінок» — 
Санкт-Петербурзі, «Ланка» — у Києві та знову 
«Вінок»  —  у  Херсоні [9].  Назва  «Ланка»  про-
лунала  метафорично  у  контексті  вже  згада-
них попередніх художніх акцій. З одного боку, 
ланка  —  це  частина  чогось  цілого,  з  другого 
— це передбачення тривання певного процесу. 
В рецензії на виставку «Ланка» І. Чужанов іро-
нічно відзначив останній підтекст значення цієї 
назви,  написавши,  що  ця  група  «намагається 
бути якоюсь «ланкою» між старим та «майбут-
нім» мистецтвом» [10].

На виставці у Києві було представлено тво-
ри груп «Вінок-Стефанос» та «Золоте руно» [11]. 
Під гаслом першої виступали Давид, Володимир 
і Людмила Бурлюки, А. Лентулов, В. Локкенберг, 
О.  Екстер  й  Жеребцова [12].  Другу  представля-
ли  М.  Ларіонов,  Н.  Гончарова,  А.  Фонвізін  — 
художники, які виставляли свої роботи в росій-
ському  відділі  салону  «Золотое  руно» [13].  Під 
егідою  однойменного  журналу  в  1908–1910  рр. 
влаштовувались  експозиції,  —  зокрема,  творів 
французьких  живописців-постімпресіоністів. 
До  двох  уже  названих  груп  приєдналися 
харків’янин  Є.  Агафонов  та  кияни  О.  Бого-
мазов,  М.  Денисов,  К.  Костенко,  В.  Матвєєв, 
О.  Суковкіна;  у  віддiлі  прикладного  мистецтва 
експонувалися  вишивки  К.  Прибильської [14]. 
Надаємо, що на цей час О. Богомазов був учнем, 
а К. Прибильська вільною слухачкою Київського 
художнього  училища.  Наведена  вище  класифі-
кація  учасників  виставки  належить  Д.  Бурлю-
ку,  який  оприлюднив  її  у  невеличкому  анонсі 
на  сторінках  газети  «Рада»  під  псевдонімом 
«Імпресіоніст».

Виставка  набула  скандального  розголосу. 

Газетярі  й  критики  громили  учасників  акції 
у  своїх  кореспонденціях.  «На  виставці  «Лан-
ка» небагато можна побачити мистецтва живо-
писного,  але не тому небагато, що ця виставка 
«нова»  і  манера  живописати  на  багатьох  кар-
тинах незвична для нашого ока, а тому, що це, 
за  малим  винятком,  —  виставка  живописців 
— бездарів» [15]. Публіка з подивом розглядала 
картини, що не відповідали звичним класичним 
канонам із відомими образами і символами.

Сучасник тих подій, Бенедикт Лівшиць зго-
дом  написав:  «<…>  почавши  відвідувати  Олек-
сандру  Олександрівну  (Екстер),  я  в  її  квартирі 
побачив близько двох десятків картин, що зали-
шилися  від  «Ланки»  і  вразили  моє,  на  той  час 
ще недосвідчене, око. Нині, через двадцять років, 
дивлячись  на  одну  з  них,  що  висить  над  моїм 
письмовим  столом,  я  ледве  усвідомлюю,  що  ця 
невинна пуантель, де несміливо повторено спро-

Виставка «Ланка». 

Карикатура з виставки «Ланка». 1908 
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би Сіньяка, здавалося мені відвагою, доведеною 
до краю» [16].

В  експозиції  «Ланки»  на  «облуплених  сті-
нах  та  вимащених  дверях  трактиру» [17]  увагу 
глядачів привертали насамперед роботи Воло-
димира  та  Давида  Бурлюків.  Вони  представи-
ли  натурні  малюнки  тварин  та  пейзажі  Таврії, 
зроблені  влітку  в  маєтку  Мордвинова.  В  них, 
експериментуючи  з  новими  можливостями 
форми  та  кольору,  Бурлюки  засвоювали  прин-
ципи імпресіоністичного живопису: «Літо 1908 
року знову проходить в малюванні імпресіоніс-
тичних  та  жанрових  картин.  Із  направленістю 
до Сезанна» [18]. В каталозі виставки ми не зна-
ходимо так званих жанрових картин, розумію-
чи за цим терміном традиційне поняття жанру. 
На сторінках, відведених роботам Д. Бурлюка, 
більшість  з  них  мають  такі  назви,  як:  «Сад», 
«Квітник», «Літо», «Коні», Дика качка», «Море-
маяк»  тощо,  так  само,  як  і  твори  В.  Бурлюка: 
«Пава», «Індички, «Кози», «Віл в степу», «Хма-
ри  над  степом» [19].  Разом  з  братами  брала 
участь у виставці Людмила Бурлюк-Кузнецова. 
Вона  показала  кримські  та  таврійські  пейзажі 
і живописні студії моделей.

Іншим  автором,  котрий  репрезентував 
велику  кількість  робіт,  була  Олександра  Екс-
тер.  Її  великі  панно  та  акварелі  відтворюва-
ли  краєвиди  Бретані  та  Швейцарії.  Кримські 
пейзажі  виставив  А.  Лентулов,  котрий  влітку 
того  ж  року  працював  у  Симеїзі,  і  наприкінці 
серпня разом з О. Грищенком та В. Денисовим 
влаштував  невеличку  виставку  в  маленькому 
магазинчику на пристані в Алупці [20]. М. Ларі-
онов у київській експозиції був представлений 
пейзажними полотнами та живописними зама-
льовками тварин, Н. Гончарова — натюрморта-
ми та московськими пейзажами. В. Локкенберг 
подав на виставку акварелі та живопис з вида-
ми  садів  Петербурга  взимку.  Як  бачимо,  київ-
ська  виставка  представляла  головним  чином 
зроблені влітку 1908 р. твори, котрі були натур-
ним  матеріалом,  який  засвоювався  молодими 
художниками  в  системі  опанування  імпресіо-

ністичної та постімпресіоністичної концепції.
На  наступній  виставці  групи  «Вінок-

Стефанос»,  влаштованій  за  кілька  місяців 
по  тому  в  Петербурзі [21],  більшість  робіт 
перейшла  з  експозиції  «Ланки»;  інші  були 
варіаціями  на  тему  літніх  вражень.  Проте 
в  Петербурзі  з’являються  полотна,  що  несуть 
символіко-узагальнюючий  характер,  хоч  авто-
рами  й  тут  використовувалися  літні  мотиви. 
Таким полотном, наприклад, є картина В. Бур-
люка «Рай» [22], де зображено дві постаті: чоло-
віча, з розвиненими м’язами, та жіноча, навко-
лішки  перед  козою.  Над  жінкою  та  твариною 
нависають  квітучі  гілки  дерев.  Сюжет  наче 
символізує  гармонійне  співіснування  люди-
ни,  тварини,  природи;  ідеального  буття;  раю. 
Асиметричне  розташування  чоловічої  постаті, 
частково  зрізаної  лівим  краєм,  створює  у  кар-
тині  відчуття  простору.  Світле  та  рівне  тло 
помережене рівномірними, ще світлішими маз-
ками з дрібним темним акцентованим центром. 
Постаті людей та тварини розкреслені невели-
кими площинними фрагментами, центром яких 
проходить широкий світлий мазок із затемнен-
ням посередині.

Але повернімося до виставки «Ланка». Досі 
жодна  виставка  в  Києві  не  викликала  тако-
го  ажіотажу  в  пресі  та  серед  публіки.  Рецензії 
та відгуки на виставку надрукували всі щоден-
ні  міські  видання.  Газета  «Киевская  мысль» 
присвятила  цій  події  низку  фейлетонів [23], 
а  у  двох  номерах  ілюстрованого  додатку  газе-
ти  з’явилися  карикатури,  що  коментували  ці 
фейлетони [24].  Епітети,  отримані  учасника-
ми  виставки  та  їхніми  роботами  від  критиків, 
були  винятково  негативними:  «жахливе,  дике 
явище», «безталанні живописці» тощо. Цікавим 
є вивчення та аналіз найгостріших публікацій, 
тому  що  вони  надають  нам  змогу  відтворити 
атмосферу напруженості та роздратування, яку 
викликали своєю акцією молоді художники.

Досить  різноманітний  матеріал  щодо 
виставки  надає  газета  «Киевская  мысль», 
висвітлюючи  її  рецензіями,  фейлетонами 
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та  карикатурами.  Першою  реакцією  кореспон-
дента газети на цю експозицію став надрукова-
ний за тиждень після її відкриття «Маленький 
фейлетон» [25].  Розповідаючи  у  звичній  для 
цього жанру поблажливо-іронічній манері про 
свої  відвідини  виставки,  автор  досить-таки 
детально  описав  найяскравіші  фрагменти  екс-
позиції:  «Ось  лежить  на  особливому  столи-
ку  дбайливо  перев’язаний  шматок  глини,  чи 
чогось  ще.  Поруч  плакат  —  Прохання  не  чіпа-
ти руками!» [26] — ці рядки присвячені роботі 
В.  Бромирського,  про  якого  Д.  Бурлюк  писав 
у  спогадах:  «Посеред  виставки  лежав  шмат 
глини, що побував до того в руках талановито-
го  Бромирського,  юного  друга  та  учня  Врубе-
ля» [27]. Далі увагу автора фейлетону приверну-
ло полотно, де була «<…> намальована синькою 
людина,  з  розтрощеним  квітковим  горщиком 
замість  обличчя  та  підписом:  «Літній  пор-
трет» [28]. Це  була  робота  Володимира  Бурлю-

ка,  яка  викликала  найбільше  негативної  кри-
тики не тільки з боку газетних кореспондентів, 
але  й  оглядача  журналу  «В  мире  искусств» 
І.  Чужанова,  котрий,  мабуть,  був  єдиною  осо-
бою з тих, хто позитивно поставився до картин 
Д.  Бурлюка  та  Л.  Бурлюк-Кузнецової,  звернув-
ши  увагу  на  їхній  позитивний  творчий  потен-
ціал.  Роботи  В.  Бурлюка  викликали  натомість 
у  критика  «Киевской  мысли»  лише  обурення 
та образу: «<…> одне з його полотен я називаю 
брутальним  неподобством.  Намалювати  без-
носого чоловіка та підписати «Літній портрет» 
— це дійсно «живописний номер» [29]. Ми сьо-
годні не маємо оригіналу чи його репродукова-
ного зображення, але можемо уявити це та інші 
полотна В. Бурлюка за допомогою їхнього кари-
катурного відтворення в ілюстрованому додат-
ку  до  газети  «Киевская  мысль» [30],  що  стало 
своєрідним наочним коментарем до фейлетону. 
Проте до того, як починати розглядати роботи 

«Історія однієї картини». Карикатура з виставки «Ланка». 1908 



270

2009, випуск шостийСУЧАСНе МиСтеЦтВо

В.  Бурлюка  в  такому  незвичному  ракурсі,  нам 
необхідно  скласти  певне  уявлення  про  твори 
цього художника 1908–1909 рр. Для вирішення 
такого  завдання  звернімося  до  тих  небагатьох 
свідоцтв сучасників та опублікованих відгуків, 
що  висвітлювали  та  оцінювали  «новаторство» 
Володимира Бурлюка [31].

Перші  відомості  про  малярські  новації 
В.  Бурлюка  знаходимо  у  спогадах  Д.  Бурлюка, 
який писав: «<…> ще 1906 року він (Володимир 
— Авт.) почав робити надзвичайні речі. Він, який 
ніколи не бачив Гогена та Ван-Гога, якось одра-
зу  сприйнявся  і  став  повноправним  майстром 
у  мистецтві» [32].  Тут  слід  зауважити,  що  зна-
йомство  з  сучасними  авангардними  напря-
мами  в  європейському  мистецтві  відбувалося 
різними  шляхами,  і  провідну  роль,  безумовно, 
відігравав сам Давид Бурлюк, що вже мав у сво-
єму  активі  поїздки  до  таких  сучасних  центрів 
мистецтва, як Мюнхен і Париж. У цей час широ-
кого  резонансу  в  мистецьких  колах  набувають 
публікації  журналу  «Золотое  руно»,  де  висвіт-
лювалися всі останні новини паризьких маляр-
ських  салонів.  Людмила  Бурлюк,  сестра  Воло-
димира, 1906 року побачила у Москві зібрання 
сучасного французького мистецтва С. І. Щукіна. 
Ця  подія  вплинула  на  її  подальші  живописні 
пошуки [33].  Таким  чином,  опосередковано, 
з  різних  джерел,  Володимир  Бурлюк  отриму-
вав  інформацію  про  авангардні  експерименти 
вітчизняних та європейських майстрів. 1908 рік 
став для Володимира часом найрадикальніших 
експериментів:  «<…>  брат  <…>  вже  цілий  рік 
малював скрайні речі, що перевищували навіть 
зухвалість Ван-Гога <…>» [34]. Володимир Бур-
люк  прагнув  створити  нову  малярську  форму. 
Він  чув  про  спроби  «розчинення»  живописної 
матерії,  та,  своєрідно  трактуючи  це  поняття, 
застосував у своїх картинах «новий» технічний 
прийом,  який  полягав  у  «<…>  розмалюванні 
людського тіла, обличчя та тла картини квадра-
тиками,  кружа-льцями  та  іншими  геометрич-
ними та негеометричними фігурами <…>» [35].

Володимир  Бурлюк  уперше  показав  свої 

Д. Бурлюк. «Чоловічий портрет». 1908–1909 р. 

Твір експонувався на виставці «Вінок-Стефанос» (СПб). 1909 

В. Бурлюк. «Віл». 1908 
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новації  на  московській  виставці  «Стефанос», 
де  отримав  вкрай  негативні  відгуки:  «Ніко-
ли  ще  мертва,  холодна  та  тупа  технічність 
не  виступала  так  оголено  у  російському  живо-
писі, як зараз у роботах родини Бурлюків. <…> 
ми  раніше  ніколи  не  бачили  таких  чотирикут-
них мазків з крапкою посередині»» [36]. Відгуки 
з  наступної  виставки  «Сучасні  напрями  в  мис-
тецтві», що відбулася у Санкт-Петербурзі навес-
ні  1908  року,  і  де  були  репрезентовані  роботи 
В.  Бурлюка  як  учасника  групи  «Вінок»,  мало 
чим  відрізнялися  від  попередніх  московських 
рецензій.  Консервативна  петербурзька  крити-
ка значну частку творів Володимира та Давида 
Бурлюків схарактеризувала як «звичайну маза-
нину».  Оглядач,  що  заховався  під  псевдонімом 
«Дубль-ве»,  про  картини  В.  Бурлюка  писав: 
«Мисливець»  В.  Бурлюка  —  це  просто  жахли-
ва  мазанина,  що  нагадує  вивіску,  намальовану 
маляром-муляром» [37].

Ліберальна критика, котра відрізнялася від 
консервативної  тим,  що  намагалася  передусім 
зрозуміти  новітні  пошуки  художників,  поба-
чила  у  працях  групи  «Вінок»  явище,  «<…>  яке 
слід  враховувати,  якщо  говорити  про  сучасне 
мистецтво <…>» [38]. Вони відзначали, що тво-
ри  родини  Бурлюків  «<…>  в  усіх  відношеннях 
є справді чимось надзвичайним, хоча на Захо-
ді  вже  були  попередники  <…>» [39].  Критики 
визначили  цей  напрям  як  неоімпресіонізм. 
Найбільш  «крайнім»  в  цьому  напрямі  вони 
вважали Володимира Бурлюка, який розробляв 
самобутній жанр «психологічної картини», тоб-
то  художник  «<…>  намагається  створити  таке 
зображення, яке викликало б своєрідну зорову 
галюцинацію. Справжнім живописцем, за цією 
цікавою  теорією,  є  не  сам  художник,  а  глядач 
чи,  скоріше,  його  уява.  Художник  роздрібнює 
малюнок  на  частини,  надаючи  лише  матеріал 
глядачеві для самообману» [40].

Влітку  1908  року  Володимир  Бурлюк  про-
довжував  працювати  на  тих  самих  малярських 
засадах,  зображаючи  тварин,  людей,  пейзажі 
у  стилі  так  званого  «геометризму».  Виставка 

«Ланка», що відкрилася у Києві в листопаді 1908 
року, була першою виставкою, влаштованою гру-
пою  ”Стефанос»  після  літнього  сезону.  Карти-
ни  В.  Бурлюка,  представлені  в  експозиції,  були 
зроблені  у  тому  самому  геометричному  ключі. 
Ми  можемо  припустити,  що  художник  у  літ-
ніх  творчих  пошуках  з  насолодою  «руйнував» 
форму,  захопившись  новим  методом  —  розма-
льовуванням поверхні картин та зображуваних 
об’єктів,  перетворюючи  кожен  дотик  пензля 
на геометричну фігуру і утворюючи об’єм з роз-
маїтих багатокутників.

Повернімося  до  згаданого  карикатурного 
малюнка,  надрукованого  в  «Киевской  мысли». 
Він складається з двох частин: верхньої, де зобра-
жено фрагмент експозиції «Ланки», та нижньої, 
значно  меншої,  де  показано  емоційний  стан 
публіки після огляду виставки. На першій части-

В. Бурлюк. «Подвійний портрет». 1908–1909 р. 

Твір експонувався на виставці «Вінок-Стефанос» (СПб). 1909 
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ні малюнка відтворено експонати виставки, біля 
яких  стоїть  один  з  її  авторів.  В  шаржованому 
зображенні легко пізнати «спортсмена та юнака-
силача» [41]. Володимира Бурлюка. Його літера-
турний портрет залишив нам у спогадах Б. Лів-
шиць:  «Руда  щетина  на  підборідді  та  верхньою 
надмірно  товстою  губою,  задовгий  м’ясистий 
з горбовинкою ніс <…> робили Володимира схо-
жим на херсонського єврея-колоніста <…>» [42]. 
Автор малюнку зобразив Володимира з листів-
кою «Голос імпресіоніста» в руці на тлі його кар-
тин. Дотримуючись законів гротеску та пародії, 
він відтворив побачені ним полотна дуже ретель-
но, вважаючи оригінали карикатурними.

Наше  припущення  підтримується  єдиним 
відомим  нам  репродукованим  відбитком  з  екс-
позиції  «Ланка».  В  журналі  «Киевская  искра» 
було  надруковано  фотографію  з  роботи  В.  Бур-
люка  «Бик»  з  таким  підписом:  «Бик.  карт. 
В.  Бурлюка  (не  карикатура)» [43].  В  карикатурі, 
що  зображує  бика,  ретельно  повторено  схему 
картини,  з  тією  різницею,  що  розмальований 
багатокутниками корпус тварини  імітує розтин 
м’ясної  туші.  Поруч,  ніби  у  калейдоскопічній 
композиції, відтворено інші картини В. Бурлюка: 
вище  зображено  таку  саму  пародію  на  картину 
«Кінь  верховий»  (у  каталозі  виставки  позначе-
ний номером 19), далі «Свиня» (у каталозі № 22) 

А. Лентулов. «Купальниці». 1908–1909 р. 

Твір експонувався на виставці «Вінок-Стефанос» (СПб). 1909 
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та  «Літній  портрет»  (у  каталозі  №  16),  що  най-
більше  був  розкритикований  глядачами.  Дру-
га  частина  карикатури  ілюструє  момент,  коли 
публіка  відчайдушно  полишає  виставку.  Цю 
невеличку  сценку  оточують  мертві  і  повішені 
на гачки глядачі, які не витримали випробуван-
ня «новим мистецтвом». Цікаво, що автор сюже-
ту застосовує художній засіб В. Бурлюка, немовби 
сковуючи землю й небо павутинням багатокут-
ників та кружалець. Постійні звернення до тво-
рів  В.  Бурлюка  і  до  постаті  самого  художника 
дозволяють  нам  зробити  висновок,  що  довкола 
саме  його  робіт  та  його  персони  точилися  най-
бурхливіші дискусії.

На  жаль,  ми  не  маємо  змоги  уявити  собі 
колористичне  рішення  робіт  Бурлюків,  проте 
в тих самих рецензіях знаходимо постійні поси-
лання  про  «сині  страхіття»,  «відра  розведеної 
синьої  фарби»,  «безладні  сині  мазки»  тощо. 
Немає сумніву в тому, що знайомство з твора-
ми П. Сезанна, прийняття естетичних настанов 
його творчості відбилося на прагненні молодих 
митців  групи  «Вінок-Стефанос»  випробувати 
можливості  синього  кольору  у  своїй  палітрі 
та виявити нові співвідношення об’ємів та мас. 
Вони  детонували  для  себе  чистий  синій  піг-
мент  та,  вивчаючи  його  особливості  існуван-
ня  у  формі  і  просторі,  запропонували  власні 

А. Лентулов. 

«Натурниця». 1908–1909 рр. 

Твір експонувався на виставці 

«Вінок-Стефанос» (СПб). 1909 
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досліди  київській  публіці;  але  публіці  вони 
не сподобалися.

Існує ще один документ, що з’явився завдя-
ки появі у Києві молодих авангардистів, і який 
ми  не  можемо  ігнорувати,  коли  намагаємося 
проаналізувати  наслідки  виставки  «Ланка». 
Йдеться  про  чернетки  записів  М.  Мурашко, 
зроблені  ним  при  підготовці  до  публічного 
виступу з лекцією у «Товаристві любителів ста-
рожитностей  та  мистецтва» [44].  Це  свідоцтво 
цікаве тим, що належить професійному худож-
нику та педагогу. Віддавши данину «справжнім 
шукачам» нових шляхів у мистецтві, М. Мураш-
ко,  з  позиції  прихильника  традиційних  есте-
тичних категорій, не приховуючи своїх емоцій, 
дав  нищівну  оцінку  побаченому  на  виставці. 
Між тим, його суб’єктивна оцінка, як свідоцтво 
сучасника,  в  певній  системі  пріоритетів  може 
бути  по-своєму  вірною.  М.  Мурашко,  будучи 
впевненим  у  своїй  правоті,  вирішив  показа-
ти  справжню  цінність  картин,  експонованих 
на виставці, шляхом виявлення помилок, яких 
припустилися художники в елементарних про-
фесійних живописних та рисувальних засадах. 
Для  прикладу  він  взяв  роботу  В.  Бурлюка  й, 
хоча  у  самому  тексті  ім’я  останнього  не  згаду-
ється, опис портрета, що був обраний Мурашко 
для аналізу, та схематичне зображення на віль-
ному від тексту місці чоловічої голови дозволяє 
нам  припустити,  що  тут  йдеться  про  вже  нео-
дноразово  згаданий  «Літній  портрет»  В.  Бур-
люка.  М.  Мурашко  писав:  «Ось  Вам  портрет. 
Не вміти зробити рельєф носа — це вже ганьба. 
Проте  будь-який  декадент  має  право  не  роби-
ти  того,  чого  він  не  хоче.  Він  —  імпресіоніст 
—  махнув  очима  по  предмету.  Ніс  був  зама-
лий,  він  його  не  помітив  і  не  зробив.  Це  його 
справа.  Він  помітив  очі.  Ці  очі  він  відтворив 
настільки, наскільки  їх побачив. Знову ж таки, 
він  їх  міг  не  закінчити  й  показати  нам  тільки 
те, що помітив. Але показав нам дурість неука, 
дозвольте. Голову змальовано безглуздо, слабо, 
але  це  нічого.  Білки  очей  він  хватив  білилом. 
Це вже не декадентизм, це зветься трошки інак-

В. Бурлюк. «Натюрморт». 1910-ті р.

О. Екстер. «Натюрморт з вазою і квітами». 1908 
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ше — ідіотизм. Очі сидять у глибині, над ними 
брови,  а  ще  ближче  (відтіняють)  повіки  та  вії, 
де ж тут місце білилу. Та він ще не вміє зроби-
ти носа і хватив білилом очі. Це його загрублій 
душі примарилося, що так добре. Кличе брата, 
такого  ж  самого  розумника,  той  каже,  що  це, 
брат, в тебе так взято, що в ніс кидається <…> 
На пейзажах по небу якісь дурні сині розводи. 
Тут я вже трохи злякався <…>» [45]. Між іншим, 
намагаючись  бути  об’єктивним,  М.  Мурашко 
відзначив,  що  в  «праці  головної  організаторки 
виставки  «Ланки»  пані  О.  Екстер,  у  її  картині 
«Океан,  берег  Бретані»  багато  чого  може  бути 
прийнятне — тут є глибина, є форми та тон. Але 
вона не підняла оточуючих до свого розуміння, 
а пішла на поступки, покинула, як і інші, відтво-
рювання матеріалу <…>» [46].

Та  лише  самими  картинами,  на  той  час 
хоч  і  сміливими,  не  можна  було  розбурха-
ти  добродушно-дрімотну  київську  аудиторію. 
Давид  Бурлюк  підірвав  атмосферу  сонливої 
байдужості,  піднісши  кожному  відвідувачеві 
каталог виставки з вкладеною в нього листівкою 
«Голос  імпресіоніста  на  захист  живопису» [47]. 
Слід зауважити, що хоч «Голос» і не був «credo» 
виставки [48] та, як вказували у листі до редакції 
газети «Киевская мысль» її учасники, він відтво-
рював лише позицію Д. Бурлюка, з якою, однак, 
інші члени групи були згодні. В своєму першому 
публічному виступі Д. Бурлюк визначив особис-
те  ставлення  до  традиційних  форм  мистецтва 
минулих часів та задекларував нову орієнтацію 
на  естетику  імпресіонізму.  Саме  цей  листок, 
шокуючи  публіку  знищенням  кумирів,  надав 
виставці скандальнішої відомості, ніж живопис-
ні роботи [49].

У  гострій  памфлетній  формі  в  «Голо-
сі»  Маковський  і  Айвазовський  були  названі 
«хуліганами  від  палітри»,  попередні  художні 
покоління  —  епохою  жахів  передвижництва, 
овіяного  «макуховим  духом  Рєпіна»;  творчість 
Врубеля — силкуванням на геніальність тощо. 
Звичайно,  все  це  було  тільки  полемічним  при-
йомом,  дзвінким  ляпасом  суспільству,  бажан-

ням домогтися нехай хворобливого, але ж таки 
інтересу до своєї  групи. У тексті ще немає чіт-
ко  визначеної  програми  групи,  її  живописних 
принципів. Але вперше у цих рядках були рішу-
че  «скинуто  з  п’єдесталів»  усі  безсмертні  кла-
сичні  образи,  названо  нові  орієнтири,  а  також 
визначено ту межу, з якої почалася епоха нового 
мистецтва — перша виставка «Мира искусств» 
1899 року, — та окреслено ті напрями живопи-
су, що орієнтувалися на сучасний французький 
живопис. З цієї точки зору «Голос» можна вва-
жати першим маніфестом художнього авангар-
ду України і Росії ХХ ст. Ідейно-художні погля-
ди  майбутніх  діячів  вітчизняного  авангарду 
ще були далекі від тих, котрі нададуть їм всес-
вітньої відомості, а в їхніх картинах все ще від-
чувається вплив модерну.

На  виставці  «Ланка»  вперше  сконсоліду-
валися молоді мистецькі сили Києва, Харкова, 
Москви  та  Санкт-Петербургу.  Вона  сприяла 
знайомству  та  згуртуванню  майбутніх  одно-
думців художнього авангарду. Картини студен-
тів  Московського  училища  живопису  та  Київ-
ського  художнього  училища  експонувалися 
разом і засвідчили, що в мистецтві народжуєть-
ся нове художнє явище, яке в найближчому май-
бутньому  спроможне  залучити  до  своєї  орбіти 
літературу, театр, архітектуру, кіно та стати, хоч 
і  недовго,  провідним  напрямом  в  художньому 
житті України та Росії, а також вплинути на всю 
подальшу еволюцію вітчизняного мистецтва.

В. Баранов-Россине (В.(Л.) Баранов). «Білий сад». 1908–1909 
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ДОДАтКи

І. Каталог виставки «Ланка»

Текст  каталогу  виставки  «Ланка»  пода-
ється  за  його  друкованим  виданням,  котрий 
на  сьогодні  є  бібліографічним  раритетом. 
Автором  публікації  проведено  лише  незна-
чну  уніфікацію  засобів  передачі  текстів.  Так, 
наприклад,  всюди,  де  в  оригіналі  каталогу 
назви  творів  (етюд,  ескіз,  рисунки,  акварелі) 
багаторазово  повторюються,  чи  об’єднанні 
знаком  «}»  або  «|»,  назва  подається  один  раз, 
із вказівкою на його повторення самою послі-
довністю номерів («34–39. Этюды и рисунки»). 
Номер  107  не  має  назви,  і  ми  зберігаємо  цей 
пробіл. В каталозі є повтори в переліку номерів 
творів  («108.  Беседка;  108.  Питомник»),  проте 
в  загальній  нумерації  видавцями  ці  помилки 
були  враховані.  В  деяких  випадках  відсутні 
ініціали художників.

Каталог выставки «Звено». 1908

Е. А. Агафонов
1. Цветы.
2. Рисунок.

Л. Д. Баранов
3. Этюд.
4. Этюд.

К. Богомазов
5–8. Эскизы.

Бромирский
9. Скульптура.

В. Д. Бурлюк (младший)
10. Павлин.
11. Индейки.
12. Коза.
13. Домик в саду.
14. Цветущие акации.

15. Вид на огород.
16. Летний портрет.
17. Борзая.
18. Верблюд.
19. Лошадь верховая.
20. Вол в степи.
21. Вол и дом.
22. Свинья.
23. Конюшни.
24. Копны сена.
25. Амбары.
26. Тучи над степью.
27. Фруктовый сад.
28. Стрижка овцы (собсв. А. А. Экстер).
29. Розы.
30. Кирпичный завод.
31. Озеро.
32. Пейзаж.
33. Подсолнух.
34–39. Этюды и рисунки.

Д. Д. Бурлюк (старший)
40. Сад.
41. Цветник.
42. Розы.
43–46.
47. Огород (собств. А. А. Экстер).
48. Сад.
49. Боскет. (осень)
50. Арбузы.
51. Лето.
52. Степь.
53. Мертвая натура.
54. Море — маяк.
55. Дорога.
56. Лошади.
57. Удод.
58. Копчик.
59. Дикая утка.
60. interieur (собств. М. Я. Бродского)
61. Осень (собств. гр. Гейден)
62. Лето (собств. О. К. Суковкиной)
63. Портрет.
64–68. Этюды и рисунки.
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Л. Д. Бурлюк-Кузнецова
69–70. Виды на Ай-Петри.
71–72. Виды Таврической губ.
73. Весна.
74–75. Женское тело.

Фон-Визен
76–90. Рисунки.

Н. С. Гончарова (Москва)
91. Утро.
92. Красный дом.
93. Северный пейзаж.
94. Цветы.
95. Фрукты.
96. Цветы, букет с кувшином.
97. Лиственница.
98. Фруктовые деревья весной.
99. Дождь.
100. Цветы.
101. Яблоня.
102. Вечер.
103. Лампа.
104. Пейзаж.
105. Женщина.
106. Окно.

Н. Гиппиус
107а. Ползун.
б. Ловун.
в. Морозко.
г-д. Скульптура по дереву.

М. П. Денисов
108. Беседка.
108. Питомник.
110. Пашня.
111. Этюд.
112–114. Разлив.
115–118. Акварели.
119–120. Графика.
121. Воротник. (акварель)
122. Воротник. (вишивка)
123. Азалия.

Детерс Эрна
124. Белые цветы.
125. Над рекой.
126. Розы.
127. Вдоль парка.
128. Подушка.
129. Вышивка.

Жеребцова (Париж)
130. Пейзаж.

Н. Е. Костенко
Гравюры
131. Осень. Царский сад.
132. Осень. Ветка клена.
133. Bretange Le pouldu. Тучи находят.
134. Bretange Le pouldu. Пасмурно.
135. Yersailles Louis XIV.
135. Маяк.
Офорты.
137. Париж.
138. Дождевые капли.
139. Bretange.
140. Рыбачьи лодки.
141. Bretange; сумерки — бурно.
142. Финляндия; вечер — дождь.
143. Этюд.
144. Nocturne.
145. Взморье.

М. Ф. Ларионов
146–148. Рыбы.
149. Nature morte; цветы.
150. Пейзаж; грядки.
151. Свинья.
152. Кактус.
153. Розы.
154. Розовый куст.
155. Купальщицы.

А. В. Лентулов
156. Крым.
157. Этюд дерева.
158. Горы.
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Линдеман Агнеса (Петербург)
159. Вышивка; белые лилии.
160. Вышивка; розы.
161. За письменным столом.
162. В саду.
163. Беседка.
164. За вышиванием.
165. Столовая.

В. А. Локкенберг (Петербург)
166. Портрет.
167. Цветущее дерево.
168. Розы.
169. Стрелка.
170–172. Этюды летнего сада.
173. Скачки.
174–195. Акварели.

П. С. Наумов
196. Фонтан.
197. Прогулка.
198. Фавны.
199. Без названия.

В. П. Матвеев
200. С натуры.

Попова-темирова
201. Versailles (вышивка).

Е. и. Прибыльская
202. Вышивка.
203. Подушка.

О. К. Суковкина
204. Розы.
205. Герадь.
206. В саду.
207. Этюд моря.
208. Этюд Крыма.
209. Interieur.
210. Акварель.

В. Д. Фалиев (гравюра на дереве)
211. Лунная ночь (окно).
212. Овца.
213. Гуси ночью.
214. Портрет.
215. Набросок.
216. Пейзаж.
217. Красное облако.
218. Снег.
219. Портрет.
220. Дождь.
221. Ветер.
222. Закат.
223. Осень.
224. Пейзаж.
225. Снег.

М. Чемберс-Билибина (гравюра на дереве)
226. Лесной сарай в снегу.
227. Вид Петербурга.
228. Пейзаж.
229. Головка.
230. Уголок комнаты.
231. Павильон в царском селе.
232. Ex libris.

А. А. Экстер
233. Бретань.
234. Сирень.
235. Мертвая натура (собств. К. А. Экстер).
236. Мертвая натура.
237. Цветы.
238–252.  Швейцария  (акварели)  собствен-

ность Нигровской.
253–260. Энгадин (tempera).
261. Париж (собств. М. П. Денисова).
262. Вышивка (собств. С. М. Лукомской).
263–264. Подушки.

Акционерное Общество Бр. Ком.
(Николаевская 9)
Мебель и драпировка.
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Магазин художественной
промышленности (Думская 3).
Майолика, вышивки, ковры и мебель.

«Венок» на  выставке «Звено».  
Киев, 2 ноября. Крещатик, 58.

ІІ. Бібліографія виставки «Ланка» в того-
часних київських виданнях:

1.  Скригелло.  Выстака  картин  «Звено»  // 
Киевлянин. — 1908. — № 332. — 30 ноября. — 
С. 4.

2. Петр П. Маленький фельетон // Киевская 
мысль. — 1908. — № 310. — 8 ноября. — С. 3.

3. П. Яр-въ. По поводу картинной выставки 
«Звено» // Киевская мысль. 1908. — № 311. — 9 
ноября. — С. 4.

4. Участники «Звена». Письмо в редакцию // 
Киевская мысль. — 1908. — № 313. — 11 ноября. 
— С. 3.

5.  П.  Ярцев.  Ответ  участникам  «Звена»  // 
Киевская мысль. — 1908. — № 313. — 11 ноября. 
— С. 3.

6. Петр П. Маленький фельетон // Киевская 
мысль. — 1908. — № 313. — 11 ноября. — С. 4.

7.  Импрессионист.  По  поводу  выставки 
«Звено», групп «Венок», «Золотое руно» и др. // 
Рада. — 1908. — № 251. — 2 ноября. — С. 3.

8.  Выставка  «Звено»  (карикатура)  //  Киев-
ская мысль. (Илл. приложение.) — 1908. — № 50. 
— С. 372.

9.  История  одной  картины  (карикатура)  // 
«Киевская  мысль».  Илл.  Приложение.  —  1908. 
— № 51. — С. 381.

10. Ив. Чужанов. «Звено» // В мире искусств. 
— № 14–16. — С. 19–21.

11. Выставка «Звено». «Бык», картина В. Бур-
люка // Киевская искра. (Илл. Приложение.) — 
1908. — № 48. — С. 368.

12.  Дело  Бурлюков  и  Петра  П.  //  Киевская 
мысль. — 1908. — № 327. — 25 ноября. — С. 2.

13. Ображені художники // Рада. — 1908. — 
№ 272. — 28 листопада. — С. 3.

ІІІ. Рецензії та  фейлетони на  виставку 
«Ланка»

В  цьому  додатку  подано  тексти  найхарак-
терніших  рецензій  та  фейлетонів,  написаних 
з  приводу  виставки  «Ланка»  і  опублікованих 
в  періодичних  виданнях,  що  зберігаються 
в київських бібліотечних колекціях в неповних 
комплектах.  Частина  опублікованих  нижче 
рецензій,  листів  та  фейлетонів  була  знайдена 
під час роботи з колекцією київської періодики 
в  Російській  національній  бібліотеці  (Санкт-
Петербург) і є на сьогодні важкодоступною для 
українських  дослідників.  В  передрукованих 
текстах  збережено  орфографію  та  оформлен-
ня текстів. В тих випадках, де відсутній підпис 
автора позначено — б. п.

«Маленький фельетон»
Петр П. «Киевская мысль» 
1908, 8, ноября, № 310, с. 3.
Ох,  ты,  горькая  доля-долюшка  газетно-

го  работника!  И  куда  только  не  заносит  тебя 
нелёгкая в погоне за «жизнью», в поисках того 
материала, которым живёт «сегодня»!

Если  бы  я  служил  в  каком-нибудь  банке, 
играл  на  сцене,  занимался  торговлей  —  разве 
бы  я,  здоровый,  нормальный  человек,  забрел 
бы  когда-нибудь  на  «картинную»  выставку 
«Звено».

Конечно нет!
Ну  а  я  с  мученической  тоской,  словно  на 

казнь, а все таки шёл и шёл навстречу «Звену».
Я  целый  час,  а  может  быть  и  с  лишком, 

бродил  среди  картин  и  спешу  признаться,  что 
был  положительно  в  восторге.  Не  от  картин, 
конечно.  Восхитило  меня  то,  что  этот  час  я 
провел, в буквальном смысле слова, один. Сла-
ва  богу,  никого.  Разве  это  не  успех!  Разве  это 
не  отрадный  показатель,  что  даже  и  публику 
можно ударить раз, ударить два, но до полного 
бесчувствия  всё-таки  добить  нельзя.  Очнется 
и «улизнет»…

Обыватель уже тверд:
—  Не  заманите!  Не  обманете!  Раз  налетел 
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и до свиданья! Хоть лаптем рисуйте — не пойду!
Стоит ли говорить об экспонатах? Пожалуй, 

стоит сказать одно:
— Да, поистине неизмерима глубина челове-

ческой наглости!
Вот  лежит  на  особом  столике  заботливо 

перевязанный  кусок  глины,  или  чего-то  еще. 
Тут же плакат:

— Просят руками не трогать!
Отыскиваю номер в каталоге и читаю:
— Скульптура.
И  больше  ничего!  Скромно!  Вот  нарисован 

синькой человек, с разбитым цветочным горш-
ком вместо лица, и подписано:

— Летний портрет.
Вот  изображена  свинья  с  розовыми 

щёчками. Подписано:
— Свинья.
Пять штук зелённых селёдок.
— Рыбы.
И это единственные полотна, которые мож-

но разгадать.
От  остальных  так  и  отходишь  с  нераз ре-

шенным  вопросом:  «что  сие  должно  изобра-
жать!» И характерно то, что над этим вопросом 
стало  в  тупик  большинство  и  самих  авторов. 
Густо намазал человек полотно всеми имевши-
мися у него красками и сам глубоко задумался 
над своим произведением:

— Что это?
И  в  конце  концов,  просто  подмахнул:  — 

Картина.  Каталог  «Звена»  так  и  пестрит  заго-
ловками:  Портрет.  Рисунок.  Картина.  Этюд. 
Эскиз. Набросок. Об остальном догадывайтеся 
сам.  Вместе  с  каталогом  посетители  получают 
особый листок: «Голос символиста». Я не понял, 
что говорится в этом листке, но мне врезалась 
в память одна фраза:

—  Хулиганы  от  палитры  а  la’  Маковский, 
Айвазовский  и  т.  д.,  потуги  на  гениальность 
Врубеля  и  т.  д.  Ну  что,  прикажите  ответить 
подобному  «символисту»?  Назвать  его  шарла-
таном? Он вам убежденно ответит: — Вы про-
фан! Вы не доросли до новых слов кисти и пера!

Разговаривать  с  каким-нибудь  уличным 
подкалывателем,  доказывайте  ему,  что  он 
«не  прав».  Он  пырнет  вас  и  это  будет  его 
единственный  ответ.  Шарлатаны  тоже  люди 
и  потому  им  свойственны  ошибки  и  промахи. 
«Звено»  хватило  через  край  и  за  это  наказано 
необходимостью  самому  любоваться  своими 
«исканиями»…  Пусть  ищет!  Быть  может  оно 
что нибудь и найдет, но обывательских пятаков 
за вход очевидно, никогда!

«Нема дурных»…

По поводу картинной выставки «Звено»
П. Яр-в. «Киевская мысль» 
1908, № 311, 9 ноября, с. 4.
На этой выставке нет ни «Венка», ни «Золо-

того  Руна»,  с  которым  она  желает  себя 
связывать.  «Золотого  Руна»  на  ней  и  не  могло 
быть,  потому  что  такой  группы  живописцев 
никогда не было. Была в Москве прошлою вес-
ною  выставка  картин  французских  художни-
ков, устроенная журналом «Золотое Руно». Нет 
на этой выставке и «Голубой Розы» (Локкенберг, 
Ларионов,  Гончарова,  Фон-Визен  для  группы 
«Венка»  и  «Голубой  Розы»  не  характерны 
и  их  картины  случайны  на  выставке  «Звено») 
на которую указывает «Голос импрессиониста», 
как на «надежду русской обновлённой живопи-
си», и «Голубая Роза» совсем не «те, что сгруп-
пировались  вокруг  «Золотого  Руна»,  потому 
что  вокруг  «Золотого  Руна»  никто  не  группи-
ровался.  Этот  ужасный  «Голос»  —  листок, 
раздаваемый вместе с каталогом выставки «Зве-
но» — топит выставку окончательно. Выставка 
нехороша не столько тем, что бездарна,  сколь-
ко тем, что лжёт, — выдает себя за то, что она 
не есть. С «Голосом» выставка становится воз-
мутительной.  Это  потому,  что  то,  что  написа-
но  в  «Голосе»,  не  может  быть  ничем  оправда-
но:  ни  молодым  задором,  ни  хотя  бы  слабым 
пониманием  того,  о  чем  он  пишет  у  того,  кто 
пишет,  ни  даже  приблизительным  познанием 
в русском языке того, кто пишет. Это какая-то 
заборная литература, развязность свыше меры 
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в расчет на малое знакомство средней публики 
с живописным искусством.

Письмо в редакцию
«Киевская мысль» 
1908, № 313, 11 ноября, с. 3.
М. г., г. редактор! в № 311 «Киевской мысли» 

помещена  статья  П.  Яр-ва  о  выставке  «Звено». 
Не  нам,  участникам  и  устроителям  выставки, 
спорить с уважаемым критиком, но наше дело 
исправить неточности, снять с себя обвинения 
во лжи. Скажем одно: судить нас вы признаны 
и  можете,  затрагивать  честь  не  должны.  Так 
нам  кажется.  Итак,  вы  обвиняете  нас  в  том, 
что ни «Венка», ни «Руна» на выставке нет. Это 
неверно. Ядром московского «Венка» были: Бур-
люк Вл., Бурлюк Дав., Лентулов, Ларионов, Фон-
Визен,  Гончарова,  Уткин,  Сапунов  и  др.  Кроме 
двух  последних  художников  —  остальные 
и составляют на 2/3 выставку «Звено». Вы гово-
рите, что нет группы «Руно» вообще, нет её и у 
нас. Неверно: выставка «Салон Золотого Руна» 
была в Москве не в прошлом году, а в нынешнем. 
Те  же  Гончарова,  Фон-Визен,  Ларионов  были 
участниками её русского отдела. Но мы пишем 
«выставка русских художников», мы и говорим 
«групп»,  а  группа  не  есть  ещё  целое.  Наконец 
на выставке случайных  вещей нет: Локкенберг 
и др. это те, коим первым и принадлежит мысль 
и идея выставки «Звено» и, кроме того, Локкен-
берг представлен так широко, как не был пред-
ставлен  ни  на  одной  выставке.  Ещё  два  слова: 
вас  возмущает  «Голос  импрессиониста».  Мы 
ему  верим.  Но  «Голос»  не  credo  выставки,  как 
целого.  Это  мнение  Д.  Д.  Бурлюка.  Вот  и  всё. 
Пусть  судят  нас  за  живопись,  но  не  обвиняют 
во лжи.

Участники выставки

П. Ярцев [50].
«Киевская мысль» 
1908, № 313, 11 ноября, с. 3.
Я как раз не считаю себя «признанным» вас 

судить  и  не  писал  о  ваших  картинах,  —  а  что 

до неточности, то теперь вы сами себя исправ-
ляете,  когда  пишете:  «группа  не  есть  целое». 
Вот  именно  у  вас  нет  целого:  есть  несколько 
художников,  выставлявших  в  той  или  иной 
группе, но для неё не характерных (случайных) 
и  нет  ни  одной  группы  (не  выражено  лицо  её) 
—  что  я  и  написал.  «Венок»  выражали:  Сапу-
нов, Крымов, Уткин, Судейкин — у вас нет этих 
художников,  а  без  них  нет  «Венка».  Русский 
отдел на выставке, устроенной журналом «Золо-
тое Руно» (все-таки группы художников «Золо-
тое  Руно»  не  существует)  выражали:  Павел 
Кузнецов,  Сарьян,  Василий  Милиотти,  Уткин 
— у вас нет этих художников, а без них нет даже 
того,  что  вы  хотите  назвать  группой  «Золотое 
Руно». В «Голосе импрессиониста» (как хорошо 
что его автор обнаружен!) говорится о «Голубой 
Розе». Какое отношение у вас к «Голубой Розе»? 
Наконец, какое отношение к «Венку», «Золото-
му Руну», «Голубой Розе» имеют киевские рисо-
вальщики:  г.г.  Богомазов  и  М.  Денисов?  И  как 
все-таки  жаль,  что  г.г.  Локкенберг,  Ларионов, 
Фон-Визен, Гончарова «верят» г. Д. Д. Бурлюку 
уничтожающему  в  «голосе»  Врубеля,  Серова, 
Левитана.

Маленький фельетон
В мастерской импрессиониста. [б.п.]
«Киевская мысль» 
1908, № 313, 11 ноября, с. 4.
Местные  газеты  не  отметили  почему-то 

проишедший  с  нами  несчастный  случай,  ког-
да мы по собственной, правда, неосторожнос-
ти  попали  на  картинную  выставку  «Звено», 
а между тем проишествие это было наcтолько 
серьезно,  что  мы  не  можем  опомниться  еще 
до  сих  пор.  Нас  душат  синие  кошмары,  в  гла-
зах  мелькают  какие-то  синие  бурлюки,  мы 
часто бредим и в забытьи все умоляем кого-то 
о помощи…

Не  желаем  оставлять  неиспользованным 
столь  невменяемое  состояние  мы  решили,  что 
теперь нам вполне своевременно лично позна-
комиться с кем либо из авторов этой потрясаю-
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щей мазни, и направились в мастерскую одного 
из наиболее зверски настроенных художников.

— Можно? — постучали мы.
—  Войдите!  —  ответил  нам  «голос 

импресиониста».
Мы вошли и узрели долговязого прыщеватого 

юношу, вдохновенно ковырявшего в носу перед 
натянутым на раму полотном.

— Вот, знаете, не могу дать название своей 
картине!

Мы покосились на холст и недоуменно пожа-
ли  плечами.  В  чем  дело!  Изображена,  кажется, 
корова, ну, так и пишите: «корова». Хозяин мас-
терской окинул нас презрением.

—  Вы  говорите  чушь!  Художник  не  фото-
граф! Для нашей школы это не корова а символ! 
Да! Я думаю, что лучше всего назвать: «Вихри», 
а? Как по вашему?

— Т. е., почему же собственно вихри?!
— Хотя, позвольте, нет! Не вихри, а… «песнь 

души»!  Ну,  да,  да  конечно,  «песнь  души»!  Или 
даже  можно  просто:  «дама  за  кофе»…  тоже 
хорошо! А?

Мы вытаращили глаза и от удивления при-
сели на ведро с разведенной синькой.

— Позвольте, позвольте, — вдруг оживился 
импрессионист.  —  А  ну-ка  встаньте!  А  ну-ка, 
приложитесь — да! да! — гениально! — прило-
житесь этим местом к полотну!

Мы  приложились  и  отразили  на  полотне 
два синих полушария.

— Дивно! Дивно! Еще картина готова! А что 
это?  Снег?  Нет,  лучше  напишем  «Сенокос»! 
А впрочем «Крым»! Это еще лучше! Такая, знае-
те спешка — ведь завтра во что бы то это ни ста-
ло открываем свою выставку… а разве вам еще 
раз приложиться… еще бы этюдик, а? …

Мы были любезны и в каких нибудь десять 
минут приготовили целый ряд экспонатов…

Глубоко признательный импрессионист был 
расстроган вконец и мы воспользовались случа-
ем, чтобы потолковать по душам.

—  Скажи  откровенно,  —  начали  мы  —  как 
дошли вы до жизни такой?

— А что-же, голубчик, прикажете делать! Как 
вылетел из второго класса гимназии — так куда 
только ни пробовал соваться! И на счетоводных 
курсах был, и в банке занимался и в аптекарском 
магазине  служил  —  и  абсолютно  нигде  ничего 
не  выходило!  А  жить-то,  батенька,  чем-нибудь 
надо! Вот и пошел в эти самые импрессионисты. 
Сперва стыдно было… ну а потом мало-помалому 
попривык…

—  Скажите,  все  таки  это  дело  прилично 
дает?

— О да! Нас раскупают и даже больше всех 
этих хулиганов от палитры а la Репин, Шишкин…

— Вы и Айвазовского не признаете?
— Сутенер форменный.
— А Левитан?
— Мошенник типичный.
— Ну а к Рафаэлю, например, как относитесь?
— Рафаэль? Это что, передвижник?
— Это… это…
— Имени такого я не слыхал, но раз перед-

вижник, то уж конечно шушера! Мразь! Дрянь!
— Скажите а как вы вообще понимаете зада-

чи искусства?
—  Видите-ли  наша  школа  не  задумывается 

над  подобными  пустяками.  Старым  малярам 
вроде  какого-нибудь  там  Ге,  Поленова,  Ивано-
ва  может  быть  и  важно  было  знать,  что  такое 
искусство, ну а для нас плевать! Мы ищем…

— И надеетесь найти?
— Что касаеться меня, то я почти уже нашел! 

Ведь у меня имя! И она почти уже согласилась…
— Т. е., кто она?
—  Да  та,  которую  я  нашел!  Купчиха  эта… 

Если дело батенька, выгорит — женюсь на ней 
—  то  сейчас  же  брошу  к  чертовой  матери  все 
эти «голубые розы», «венки». — Довольно! Пора 
и найти… Пора, как говориться на нашем языке, 
разрешить проблему красок!
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Анотація. Публікація присвячена київській виставці «Ланка» («Звено»), яка відбулася у 1908 
році.  На  виставці  експонувалися  роботи  груп  «Вінок-Стефанос»,  «Золоте  руно»  та  долучались 
твори учнів Київського художнього училища. У статті досліджено ранній творчий період Давида 
та Володимира Бурлюків. Проаналізовано численні рецензії і критичні відгуки, присвячені вистав-
ці та подіям, що розгорталися навколо неї. Автор використала для історичної реконструкції мате-
ріал фейлетонів та карикатур. У статті вперше відтворено фотографії втрачених творів учасників 
виставки.  Публікація  доповнена  каталогом  виставки  «Ланка»  та  цитатами  деяких  фейлетонів, 
котрі висвітлювали роботу виставки.

Ключові слова: виставка «Ланка» («Звено»), Київ, київська виставка 1908 р., «Вінок-Стефанос», 
«Треугольник-Венок-Стефанос», газета «Киевская мысль», «Голос  імпресіоніста на захист живо-
пису», принципи  імпресіоністичного живопису, Д. Бурлюк, В. Бурлюк, Л. Бурлюк, М. Ларионов, 
А. Лентулов, О. Екстер, І. Чужанов.

Аннотация. Публикация посвящена киевской выставке «Звено», которая состоялась в 1908 г. 
На выставке экспонировались работы групп «Венок-Стефанос», «Золотое руно» и произведения 
присоединившихся учеников Киевского художественного училища. В статье рассмотрен ранний 
творческий  период  Давида  и  Владимира  Бурлюков.  Проанализированы  многочисленные  рецен-
зии и критические отзывы о выставке, обсуждения тех событий, которые происходили вокруг нее. 
Автор использовала для исторической реконструкции материал фельетонов и карикатур. В ста-
тье впервые воспроизведены фотографии несохранившихся произведений участников выставки. 
Публикация дополнена каталогом выставки «Звено» и некоторыми фельетонами, которые освеща-
ли работу выставки. 

Ключевые слова:  выставка  «Звено»,  Киев,  киевская  выставка  1908  г.,  «Венок-Стефанос», 
«Треугольник-Венок-Стефанос», газета «Киевская мысль», «Голос импрессиониста в защиту живо-
писи», принципы импрессионистической живописи, Д. Бурлюк, В. Бурлюк, Л. Бурлюк, М. Ларио-
нов, А. Лентулов, А. Екстер. И. Чужанов.

Summary. The article is devoted to the review of the specific creation of the exhibition by the group 
«Zveno» (Chain). The second part of  the article deals with the analytic review of  the Kyiv periodicals, 
which criticized the exhibition.

Keywords:  exhibition  of  the  «Zveno»  group,  exhibition  «Venok-Stefanos»,  Burluyk  D., 
Burlyuk  V.,Burlyuk  L.,  Larionov  M.,  Lentulov  A.,  Ekster  A.,  salon  «Golden  Fleece»,  critique,  Kyiv  art 
critique of the beginning of the 20th century.
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В  2010  году  исполняется  100  лет  со  дня 
рождения  Михаила  Михайловича  Феоктисто-
ва  (1910–1971  гг.)  —  художника-акварелиста, 
дизайнера,  поэта,  наследника  славной  художе-
ственной  традиции  классического  авангарда, 
восходящей еще к кубофутуризму и ЛЕФу. Воз-
растающая ценность творчества, судьбы и лич-
ности М. Феоктистова обусловлена, в частнос-
ти,  возрождением  интереса  современников 
к авангарду. 

Детство  и  юность  Михаила  Феоктистова 
прошли  в  Петербурге-Ленинграде,  в  тяжелые 
годы  Первой  Мировой  Войны,  революций 
и гражданской войны. Уже в детские годы про-
явились  его  таланты,  его  страсть  к  искусству. 
Первые  уроки  рисования  и  стихосложения  он 
получил от петроградских писателей — друзей 
отца,  который  работал  преподавателем  в  Ака-
демии Художеств. С 1920 года Михаил Феоктис-
тов  участвует  на  выставках  детского  рисунка 
при ГУБНАРОБРАЗе. Поскольку в годы разрухи 
школы в большинстве своем были закрыты, его 
первым  учителем  стал  отец,  Михаил  Михай-
лович,  а  также  друзья  семьи:  преподаватели 
и  писатели,  и  среди  них  —  Александр  Ивано-
вич Куприн. Лишь в начале 1920–х годов юный 

Михаил поступил в «Единую трудовую школу» 
в Ленинграде, которую окончил в 1927 году.

 Его самостоятельные литературные пробы 
пришлись на конец 1920-х гг. Он эпизодически 
участвует  в  работе  «Нового  ЛЕФа».  Его,  как 
начинающего  поэта,  знакомят  с  В.  В.  Маяков-
ским, Н. Н. Асеевым, А. М. Родченко. Благода-
ря влиянию В. Маяковского Михаил Феоктис-
тов  иллюстрирует  плакатной  графикой  свои 
собственные стихи. 

Затем юный Феоктистов поступает во ВХУ-
ТЕИН  (Высший  Художественно-Технический 
Институт), который стал с 1927 г. наследником 
уникального  учебного  заведения  —  ВХУТЕ-
МАСа  (Высших  Художественно-Технических 
Мастерских).  В  1929–1930  гг.  М.  Феоктистов 
прослушал пропедевтический курс, состоящий 
из  дисциплин  «Цвет»,  «Графика»,  «Объем», 
«Пространство».  Отметим,  что  благодаря  рек-
тору П. Новицкому, именно пропедевтическому 
курсу  уделялось  особое  внимание  в  качестве 
курса  обучения  методам  композиционного 
творчества  и  основ  формообразования.  Среди 
преподавателей  числились  Н.  Н.  Купреянов, 
А. М. Родченко, В. Е. Татлин, В. А. Фаворский. 
В  этот  период  М.  Феоктистов  получил  первые 
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практические уроки профессионального офор-
мительского  искусства,  принимал  участие 
в праздничном оформлении Красной площади 
в Москве. Нужно заметить, что именно во ВХУ-
ТЕИНе были заложены основы его мастерства 
как  художника-оформителя.  В  1930  г.,  в  связи 
с  реформой  ВУЗов,  ВХУТЕИН  был  расфор-
мирован,  а  пропедевтический  курс  отменен 
из-за  ослабления  роли  общепластического 
образования. 

И на протяжении всей своей жизни у Миха-
ила Михайловича были три лика, три ипостаси: 
живописца, художника-оформителя и поэта.

В  1930–1931  годах  он  учится  на  рабфаке 
ИЗО  при  Институте  живописи,  скульптуры 
и  архитектуры  в  Ленинграде.  Позже  был 
зачислен  студентом  во  вновь  организованный 
Институт  пролетарского  изобразительно-

го  искусства  (ИПИИ).  В  те  годы  Академия 
художеств  многократно  реорганизовывалась 
и  переменила  много  названий,  что  вовсе 
не  отражалось  на  качестве  обучения  студен-
тов.  По  его  словам,  «лучшими  воспитателями 
в  смысле  художественного  образования  в  тот 
период были Эрмитаж и Русский музей». После 
очередной  реорганизации  М.  М.  Феоктистов 
уходит  на  литературное  отделение  ленинград-
ского  Государственного  Института  истории, 
философии  и  литературы  (ИФЛИ).  Впрочем, 
он  продолжает  заниматься  живописью  и  уча-
ствовать  в  выставках.  Отдельным  эпизодом 
в творчестве М. М. Феоктистова было оформле-
ние сцены и создание декораций к нескольким 
спектаклям  в  ленинградских  театрах  и  Двор-
цах  культуры.  Стиль  оформления  явно  тяго-
тел  к  ЛЕФу  и  даже  к  ИНХУКу;  это  уже  «було 

Михайло Феоктістов. Село. 60–ті рр.
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не  на  часі»,  поэтому  повторных  заказов  у  него 
не было вплоть до 1960–х годов, на протяжении 
которых созданы его сценографические работы 
во  дворцах  культуры  «Арсенал»  и  ДК  завода 
«Большевик».

В 1936 году М. М. Феоктистов в Ленинград-
ском  горкоме  художников  проходит  квалифи-
кацию  в  качестве  художника.  В  состав  квали-
фикационной комиссии входили М. И. Авилов, 
Дроздов и А. А. Рылов. Аркадий Александрович 
Рылов  стал  наставником  молодого  художника 
на многие годы. 

В предвоенные годы М. М. Феоктистов был 
постоянным  участником  отчетно-творческих 
выставок  Ленинградского  горкома  художни-
ков. Он писал маслом и темперой, предпочитая 
работать в жанре портрета и пейзажа. Критика 
отметила  его  серии  пейзажей  Киева,  Ленин-

града  и  его  окрестностей  —  Петергофа,  Пав-
ловска  и  Пушкина  (Детского  Села).  Незадолго 
до войны художник выставил целый ряд работ 
с видами Москвы и ее новостроек, а также хра-
мов Сергиева Посада (Загорска). 

Большинство  работ  М.  М.  Феоктистова 
погибли во время блокады Ленинграда (соседи 
говорили, что масляные холсты особенно хоро-
шо  горели  в  «буржуйке»).  Первый  день  войны 
застал  его  с  друзьями  на  этюдах  в  пригородах 
Ленинграда.  Вечером,  возвращаясь  в  трамвае, 
они  шутили,  смеялись,  а  люди  на  них  почему-
то  укоризненно  смотрели.  О  начале  войны  он 
узнал  уже  дома,  получив  повестку  о  мобили-
зации.  Уже  на  второй  день  войны  он  оказался 
в  рядах  защитников  Ленинграда,  затем  стал 
матросом  балтийского  флота  на  крейсере 
«Марат». Художник рисует плакаты, выпускает 

Михайло Феоктістов. Човни. 1946 р.
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боевые листки со своими стихами. После ране-
ния и дистрофии, уже в эвакогоспитале на Вол-
ге,  он  получил  возможность  вновь  заняться 
рисованием,  —  на  это  раз  акварелью.  Краски, 
холст и бумага были тогда в жестком дефиците, 
что объясняет миниатюрный формат его работ 
этого периода. 

В  1944  году,  после  демобилизации,  М.  М. 
Феоктистов  переезжает  в  Киев,  где  у  роди-
телей  жили  его  жена,  Любовь  Петровна, 
и  дети,  и  поступает  на  должность  художни-
ка  в  Торговой  палате  Украины.  С  1948  года 
М. Феоктистов  вошел  в  состав  Киевско-
го  товарищества  художников  —  КТХ.  Эта 
общественно-производственная  организация 
при  Отделе  изобразительных  искусств  Горис-
полкома просуществовала на удивление долго. 
Только в 1963 году КТХ, по настоянию Н. С. Хру-
щова, было реорганизовано в государственную 
организацию  —  творчески-производственный 
комбинат  Художественного  фонда  Украины. 
Там  М.  Феоктистов  продолжал  работать 
до  конца  своих  дней.  Много  сил  и  энергии 
художник  отдал  оформлению  исторических 
и  мемориальных  музеев  Украины.  Среди  них 
музей  Полтавской  битвы  (1950  г.),  в  соавтор-
стве  с  Алексеем  Михайловичем  Артамоновым 
и  Кондитеровым;  Черниговский  историчес-
кий  музей;  Государственный  литературно-
мемориальный музей А. С. Пушкина; музей П. И. 
Чайковского в Каменке; музей Н. Щорса; респу-
бликанская выставка «Партизаны Украины…»; 
краеведческие  музеи  в  Прилуках,  Соснице, 
Остре и др. Работе по оформлению музеев спо-
собствовал особый и редкий дар, свойственный 
М.  Феоктистову,  талант  творческого  преоб-
разования  пространства,  заложенный  школой 
ВХУТЕМАСа — ВХУТЕИНа. 

В послевоенный период пейзаж по-прежнему 
занимает большое место в творчестве М. Феок-
тистова.  Многие  работы  посвящены  Днепру, 
Десне, Ворскле, Днестру, малым рекам Украины. 

Выбор  сюжета  часто  объяснялся  трудностями 
работы художника в тоталитарном государстве, 
страдающем  «шпиономанией».  Так,  в  архиве 
художника  сохранилось  с  полдюжины  просьб 
и разрешений «компетентных органов» на пра-
во зарисовок города Киева, Ленинграда, Одессы. 
Выдавались  соответствующие  удостоверения 
с  указанием  срока  и  времени.  Из-за  рисова-
ния  на  улицах  нередко  возникали  конфликты 
с  милицией  и  охраной,  которые  сопровожда-
лись  препровождением  в  милицию  и  долгими 
разбирательствами.  От  гнетущей  атмосферы 
художник «убегал» на природу: это спасало его 
от  негативных  проявлений  действительности. 
Много  работ  он  привез  из  творческих  коман-
дировок  по  Волге,  по  левитановским  местам 
Плеса,  из  Подмосковья,  с  Рижского  взморья, 
из Карелии, Причерноморья, Крыма и Кавказа. 

В  творчестве  Мимаила  Феоктистова  1950–
1960-е  гг.  преобладают  городские  пейзажи 
Киева,  Ленинграда,  Одессы,  Ялты,  Львова, 
Каменец-Подольского,  Риги,  Таллина,  а  так-
же  Чехословакии  и  Германии.  Образ  города 
в  работах  Феоктистова  многолик  —  от  сум-
рачного  до  карнавально-веселого;  написанный 
в  разной  манере  и  технике,  и  даже  в  разных 
стилях:  от  академического  до  экспрессивного, 
с  насыщенной  цветовой  гаммой  и  ярким 
колоритом. 

С  начала  1950–х  гг.  М.  Феоктистов  посто-
янно участвует в различных всесоюзных и рес-
публиканских  выставках.  Он  участник  декады 
украинского  искусства  в  Москве.  В  1962  году 
состоялась его персональная выставка в Киеве, 
в зале КТХ в Пассаже. 

Творчество  М.  Феоктистова  ценили  колле-
ги,  а  также  коллекционеры  и  зрители.  В  силу 
субъективных причин он не стремился публи-
ковать  свои  стихи.  Как  истинный  художник, 
вместо внешнего успеха он всегда выбирал путь 
творчества,  внутренней  свободы  и  личного 
выбора. 
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Разлив Днепра

Вода подступила
совсем озверев,
сбитая с пены и ила,
вкровь об заборы бока обтерев
рвалася,
билась,
сносила.
И уносилась
в поту и пене
злая —
добычей богата.

1934–37

Осень
Любе

Ветер в моей голове
С давних пор.
С ним живем не в ладу мы.
Он проходит, как по траве -
степью широкой — думы.

Не с того ли и слов вороха,
неумело сложенных в стоги,
что чернеют при дальней дороге,
как соломы истлевшей труха —
ветром развеяны слоги.

1934–37

Март

В поля просторные
ушла метель.
Нависли черные
Лапы — ель.

Будто с норовом
свесив сеть.
И видно ворону
не взлететь.

Идти к преддверию,
встречать весну.
А я неверую,
я засну.

1940

В  заключение  приведу  несколько  стихотворений  М.  Феоктистова,  публикуемых  впервые, 
с сохранением псевдонима автора: Мих. Истов.

Анотація.  В  статті  розглядається  творчий  шлях  художника  Михайла  Феоктістова  (1910–
1971 рр.). Це перша спроба опису та осмислення його багатої мистецької спадщини.

Ключові слова: Михаило Феоктістов; митець; ВХУТЕІН; акварель; пейзаж; міський пейзаж.

Аннотация.  В  статье  рассматривается  творческий  путь  художника  Михаила  Феоктистова 
(1910–1971 гг.). Это первый опыт описания и осмысления его богатого творческого наследия. 

Ключевые слова: Михаил Феоктистов; многосторонний художник; ВХУТЕИН; акварель; пей-
заж; городской пейзаж.

Summary. The creative way of artist Mykhajlo Feoktistov (1910–1971) is examined in the article. It is 
a first attempt of description and comprehension of him rich artistic inheritance.

Keywords: Mykhajlo Feoktistov; artist; VKhUTEIN; water-colour; landscape; city landscape. 
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Головна візуальна стратегія модерну спря-
мована на всеосяжний контролюючий погляд. 
Це може бути так званий погляд «з пташиного 
польоту»,  практика  вуайяризму,  клінічного, 
фіксуючого  погляду,  або,  як  завершення  цієї 
стратегії  —  погляд  у  структурі  Паноптикона. 
На  відміну  від  такої  всеосяжності  головною 
візуальною  стратегією  постмодерну  є  поєд-
нання  прицільності  погляду,  зосередженості 
на  одному  предметі  з  загальною  розсіяностю 
контролюючого  фіксуючого  погляду,  прикла-
дом  чого  може  слугувати  як  вирваний  з  кон-
тексту  відеокадр,  так  і  техніка  відеокліпу, 
що  розсіяно  перебігає  різними  картинками, 
каледоскопічно  фіксуючи  будь-які  спонтанно 
вибрані  моменти.  Одним  з  прикладів  завер-
шення  такої  стратегії  є  Синоптикон,  зосеред-
жений  на  одній  людині,  що  виконує  функцію 
ізоляції  предмета  від  інших  предметів,  виді-
лення  його  на  тлі,  а  не  функцію  тотального 
контролю.  Тобто  головною  стратегією  стає 
не всеосяжність контролю, а виділення голов-
ного  та  другорядного  та  різні  способи  вио-
кремлення та ізоляції обраного, часто без фік-
сації послідовності фрагментів.

Мета  дослідження  —  виділити  і  дослідити 
основні  візуальні  стратегії  модерну,  порівня-
ти  їх  з  постмодерними  стратегіями,  розгляну-
ти  їх репрезентації у мистецтві, а також вплив 

цих стратегій на формування та трансформації 
культурних  ідентичностей,  зміну  ролі  образу 
в мистецтві модерну та постмодерну.

Стан  дослідження  окресленої  проблеми 
свідчить,  що  більшість  дослідників  схиляють-
ся  до  думки,  що  основною  візуальною  страте-
гією модерну є контролюючий всеохоплюючий 
погляд  —  це  погляд  з  «пташиного  польоту», 
вуйаризм  чи  довершена  конструкція  Паноп-
тикону.  Відповідно,  візуальною  стратегією 
постмодерну  є  вичленованість,  ізольований 
погляд, фрагментарність, перший контрольова-
ний, другий розсіяний план, техніка фрагменту 
чи часового фрагменту, наприклад у відеокліпі 
чи відеоарті.

Малодослідженим  залишається  вплив  цих 
стратегій  на  практики  ідентичностей,  отже, 
для нас як актуальна окреслюється насамперед 
саме така проблематика.

Поняття «сучасний» з’являється у 1100-х рр. 
у  Франції;  поняття  «modernite»  обгрунтова-
но  Шарлем  Бодлером  у  «Художнику  сучасного 
життя»  (1863),  критики  1970-х  —  1980-х  років 
поділили  сучасність  на  авангард  та  кітч  масо-
вої  культури,  критики  1990-х  —  2000-х  років 
намагаються  говорити  про  сучасність  як  про 
поєднання модерну, постмодерну та подолано-
го модерну. З нашої точки зору, поняття «сучас-
ний»  пов’язане  з  цілеспрямованістю  історії 
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та розумінням прогресу, концепції, що позбав-
лені телеологічності та кумулятивності, уника-
ють поняття модерну та сучасності.

Головний  злам,  який  відбувається  з  куль-
турною  ідентичністю  у  мистецтві  модерну,  — 
це  перехід  до  міської  ідентичності.  Модерна 
ідентичність  переважно  міська,  це  урбанізова-
на ідентичність, ідентичність «маленької люди-
ни» великого міста.

Найбільш  гостро  звичайно  ця  тенденція 
вимальовується  вже  в  експресіонізмі.  Вона 
з’являється у групі «Міст», у «Синього вершни-
ка» вона є вже є неодмінною складовою. Куль-
турна  міська  ідентичність  претендує  на  все-
охопність  усіх  сфер  життя,  з’являються  різні 
проекти  досконалих  міст,  міст  для  публічного 
якісного життя. Тому, наприклад, один з сино-
німів модерну у Франції є «стиль метро» (метро 
як метрополіс).

Вокзал, метро, палаци з великими несучими 
арками, великі деформовані вежі, хмарочоси — 
все це стає новим мистецьким виявом уречев-
леної  урбанізованої  колективної  ідентичності 
модерну.

Головною візуальною статегією стає спроба 
неможливого,  утопічний  експеримент.  Голо-
вним мистецьким еквівалентом зміненої куль-
турної  ідентичності, на нашу думку, на почат-
ку  ХХ  ст.  став  кубізм.  Кубізм  відігравав  роль 
живописного словника модерну, новим спосо-
бом бачення оточуючого індустріального урба-
ністичного світу, новою естетичною системою. 
Кубізм  пропонував  візуальний  еквівалент 
подвійного світу, подвійності утопійного намі-
ру  та  неможливості  його  реалізації,  що  ство-
рює  основу  художньої  та  ідеологічної  мови 
модерну ХХ ст.

Як справедливо зауважує дослідник мисте-
цтва Дж. Голдинг, кубізм став новим способом 
бачення  світу  доби  модерну,  оскільки  «систе-
мі перспективи, що панувала в європейському 
живописі з доби Відродження, кубісти проти-
ставлюють  право  художника  рухатись  навко-
ло  об’єкту,  додаючи  до  його  видимого  образу 

інформацію,  що  взята  з  попереднього  досвіду 
або знань» [1, 15].

Більш докладно зупинимось на нових архі-
тектурних  та  мистецьких  рішеннях  модерну, 
що суттєво вплинули на ідентичності.

Вокзал — це межа, яка відділяє старий світ 
від нового, хору від центра міста, поетику шля-
ху від поетики осілості. Поетика шляху загалом 
дуже  важлива  для  вироблення  колективних 
ідентичностей  модерну.  Як  правило,  це  шлях 
спрямований,  шлях  відкриттів  та  знайомства 
з  оточуючим  світом,  своєрідний  педагогічний 
шлях, тобто чинник виховання особистості.

Вокзал  відіграє  суттєву  роль  у  мистецтві 
модерну.  Наприклад,  вокзал  Сен-Лазар  захо-
плює та надихає К. Моне на серію картин (1877). 
Е.  Золя  на  цю  мистецьку  акцію  через  деякий 
час відгукується таким суттєвим зауваженням:  
«наші  художники  повинні  відшукати  поезію 
вокзалів,  як  їх  батьки  відкривали  красу  полів 
та джерел» [2, 282].

Палаци з великими несучими арками пови-
нні  були  стати  новими  провісниками  май-
бутнього,  організованого  та  впорядкованого. 
Символом  нової  архітектури  модерну  став 
«Кристал-палас»,  побудований  архітектором 
Джозефом Пакстоном у 1851 році за новою тех-
нолоігією — тільки з заліза та скла — і призна-
чений для першої Всесвітньої виставки.

Це  відповідало  новій  прагматичній  куль-
турній орієнтації модерну, підкреслювало візу-
альну універсальність та прозорість, модерний 
технічний і світоглядний прагматизм. Значення 
такого  типу  палацу  для свідомості  та  ідентич-
ності модерної лодини усвідомлювалось зокре-
ма вже Ф. Достоєвським, на сторінках «Злочину 
та покарання», де згадуються модерні інтерпре-
тації «Кристал-паласу».

Схожість  з  оранжереєю  та  прозорість  всєї 
візуальної конструкції поширює назву лондон-
ського  палацу  як  «Паль-де-Кристаль».  Вона 
вводиться  журналістом  Жеррольдом  і  вико-
ристовується  наприкінці  ХІХ  ст.  як  символ 
панування  технічного  раціоналізму  і  май-
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бутнього  людства  загалом.  Влітку  1863  року 
Ф. Достоєвський відвідав Лондон та  залишив 
свої враження про «Паль-де-Кристаль» як про 
втілення  нової  вавілонської  вежі,  що  уніфікує 
все  людство  як  певну  одноманітну,  підкоре-
ну  техніцизму  спільноту,  позбавлену  своєї 
ідентичності:  «Ви  відчуваєте  страшну  силу, 
яка  поєднала  тут  усіх  цих  численних  людей, 
що прийшли сюди з усього світу, в єдине стадо; 
ви  усвідомлюєте  велетенську  думку;  ви  відчу-
ваєте, що тут вже щось досягнуто, що тут пере-
моги  торжество…  Чи  не  це,  насправді,  досяг-
нутий  ідеал?  —  думаєте  ви;  —  чи  не  кінець 
тут? чи не справді «єдино стадо». […] Ви диви-
тись  на  ці  сотні  тисяч,  на  ці  мільйони  людей, 
що  покірно  течуть  сюди  з  усієї  земної  кулі, 
людей,  що  приходять  сюди  з  однією  думкою, 
настирливо та мовчки зібраних в цьому коло-
сальному  палаці,  ви  відчуваєте,  що  тут  щось 
назавжди  звершилось,  звершилось  і  завер-
шилось.  Це  якась  біблійна  картина,  щось  про 
Вавилон,  якесь  пророцтво  з  Апокаліпсису, 
що звершується на очах» [3, 69].

Зокрема, потім у романі «Злочин та покаран-
ня» готель «Паль-де-Кристаль» фігурує в клю-
чові моменти для життя та морального вибору 
Раскольнікова (наприклад, в Паль-де-Кристаль 
Раскольніков  дізнається  чутки  про  вбивство 
старої,  після  готелю  Паль-де-Кристаль  він 
стає  свідком  самогубства  Афросинії  і  вирі-
шує,  що  його  моральний  вибір  —  каяття,  а  не 
самогубство),  тобто  Раскольніков  проходить 
випробування  новим  винаходом  модерну 
— Паль-де-Кристаль.

Великі  деформовані  вежі,  як  і  просторі 
палаци,  в  модерному  мистецтві  не  обов’язково 
наслідують  образ  вавилонської  вежі,  хоча  він 
загалом є досить цитованим.

Різні  візуальні  стратегії  модерну  намічу-
ються Ейфелевою вежею та проектом В. Татліна 
«Пам’ятник ІІІ Інтернаціоналу». Ейфелева вежа 
будувалась  до  Всесвітньої  виставки  1890  року 
і мала стати символом досягнень архітектурної 
та технічної думки свого часу, а також стилісти-

ки ар нуво. Вона стала справді символом нової 
ідентичності,  що  викликало  спочатку  активне 
неприйняття, а потім наступне визнання пари-
жан у ролі позначення нового візуального есте-
тичного простору Парижа.

Щодо  проекту  В.  Татліна,  то  на  відміну  від 
Ейфелевої  вежі,  яка  тільки  має  намір  змуси-
ти  до  динаміки,  змусити  ідентифікувати  себе 
з  рухом,  динамічна  конструкуція  В.  Татліна 
мала стати рухом як таким.

Тобто  мистецтво  мало  не  відображува-
ти  динамічну  культурну  ідентичність  і  рух 
як такий, а стати власне рухом, про який мрі-
яли  кубофутуристи.  Східчаста,  спрямована 
вперед  вежа  мала  бути  кілометрової  висоти 
і закручуватись як гігантська спіраль. Ця спі-
раль пітримувала би три об’єкти швидкості — 
куб,  конус  і  циліндр,  що  обертались  би  один 
раз на день, місяць та рік відповідно, це дозво-
ляло  би  змінювати  вежі  щогодини  загальний 
вигляд, об’єм, малюнок світла та тіні. На жаль, 
на час виникнення проекту не було належних 
матеріальних  засобів  та  індустріальних  мож-
ливостей  його  втілення,  тому  така  мистецька 
споруда  залишилась  не  реалізованою,  але  її 
віртуальний  вплив  та  мистецький  розголос 
також були досить суттєвими для модерну.

Стосовно  еволюції  хмарочосів  у  добу 
модерну, то ми бачимо, що, починаючи з ретро-
спективізму,  хмарочоси  швидко  переходять 
до геометричного конструктивізму. Так, зокре-
ма,  вже  у  1930-х  роках  візуальні  обриси  Нью-
Йорка  починають  визначати  будівлі  Емпайр 
Стейт  білдинг  та  Рокфеллерівського  центру 
(1928–1935  рр.).  Перший  нараховував  449 
метрів висоти, а другий 384 метри, визначаючи 
новий вигляд мегаполіса.

Візуальні  стратегії  постмодерну  демон-
струють  дискретність,  фрагментарність,  (де)
локалізацію  простору,  суміщення  просторо-
вих  деталей.  В  найбільш  радикальних  проек-
тах ми бачимо спростування ідеї простору або 
його симуляції.

Візуальні  стратегії  постмодерну  відмов-
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ляються  від  чистої  форми.  Фрагментарність 
та  дистанція  стають  головними  пріоритетами 
у  зображенні.  Також  є  важливими  різні  експе-
рименти  з  масштабуванням,  введення  прин-
ципів  нескінченних  повторень;  наявність/при-
сутність  порожнечі;  дистанція,  ізольованість; 
повторюваність,  копіювання;  часова  і  просто-
рова фрагментарність.

Коли  модернізм  намагавася  повернутись 
до  фундаментальних  елементів  світу,  своєрід-
них  першоелементів,  стихій,  чистої  форми,  то 
постмодерн  оперує  сумішшю  форм  та  стихій, 
крім того зростає контекстуальність репрезен-
тацій, на відмніу від універсальності  («всекон-
тролюючого ока») реперезентації модерну.

Динамічна  реальність  1980-х  —  1990-х  рр. 
породжує  більш  динамічні  візуальні  страте-
гії,  трансформація  реальності  стає  миттєвою 
та  блискавичною,  форми  мистецтва  більш 
трансформативними  —  відеокліп,  медійний 
образ,  інтернет-сторінка  тощо.  Музею  модер-
нізму  постмодерн  протиставлює  парк  розваг, 
атракціон  (Діснейленд,  наприклад)  чи  молл, 
з  різними  видами  симульованих  об’єктів  для 
розваг.

Модерн намагається не здавати своїх пози-
ції  протягом  ХХ  ст.  Однією  з  головних  ознак 
цього є постійне зверення до категорії «Підне-
сене» у Канта.

Нова  модерна  спроба  повернути  Піднесе-
не  Канта  до  мистецтва  відбувається  у  1940-х 
—  1950  х  роках.  Для  Канта  «Піднесене»  виво-
дить на сцену суб’єкта — з його «як я пережи-
ваю об’єкт», «як я можу залучити об’єкт у свій 
досвід».  Одночасно  «Піднесене»  є  символом 
неартикульованого,  того,  що  не  піддається 
осягненню.

Наприклад,  Барнетт  Ньюмен  говорить  про 
народження  нової  нью-йоркської  абстракції, 
вільної від гріхів європейських міст. Він ствер-
джує, що американський живопис знов відкри-
ває  «Піднесене».  Це  zip-paintings  —  картини-
блискавки,  що  відділяють  світло  від  темряви; 
картини суцільного кольору, що своїм масшта-

бом порушують звичайне сприйняття та нада-
ють  уявлення  цілісності  кольору  —  цілісності 
стихії  самої  по  собі.  Зустріч  з  «Піднесеним» 
відбувається  безпосередньо  —  вона  не  має 
умов,  історії,  попереднього  досвіду,  вона  сама 
є мірилом.

Ще  одна  характеристика  модерну  —  тілес-
ність,  контрольована  ззовні,  —  повертається 
у  відомого  та  часто  цитованого  хужожника 
Френсиса  Бекона.  Бекон  повертається  до  кате-
горії  «Піднесене»  через  насильство  над  тілес-
ністю.  Пластичний  образ  цього  насильства 
над  тілесністю  руйнує  живописну  традицію. 
Нова  тілесна  виразність  «Піднесеного»  постає 
тут  як  позаживописна  (наприклад,  Ф.  Бекон. 
«Розп’яття.  Триптих»,  1965).  Як  точно  заву-
важив  стосовно  живопису  Бекона  Ж.  Дельоз, 
«через  живопис  істерія  стає  мистецтвом.  Або, 
через  художника,  істерія  стає  живописом. 
Також треба сказати про художника, що він не є 
істериком, але це негація у дусі негативної тео-
логії. Потвора стає величністю, жах життя стає 
життям дуже чистим та насиченим» [4, 25].

Ще  одним  підсумком  та  завершенням 
модерну став 1968 рік — рік революцій, кризи 
тоталітарної  радянської  системи,  кризи  систе-
ми модерних цінностей. Початок космічної ери 
повинний був відновити «Піднесене», транслю-
вати модерні цінності у всесвіт. Але хвиля сту-
дентських повстань в Європі та США, радянське 
вторгнення  до  Чехословаччини  стало  певним 
пунктом  соціального  переосмислення  тоталь-
ності модерну. Космос дарував модерну просто-
рову безкінечність, соціальний час говорив про 
зміну модерного етапу іншим, постмодерним.

Постмодерне  мистецтво  також  тісно 
пов’язане з темою міста, — це відновлення екс-
пресіонізму,  неоекспресіонізм.  Наприклад, 
одним з перших неокспресіоністичних проявів 
стає  творчість  графітистів  Нью-Йорку  кінця 
1970  —  початку  1980-х  рр.,  що  заявляють  про 
нову бунтівливу культуру молоді, яка не сприй-
має респектабельний ранжирований світ вели-
кого міста.
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Неоекспресіонізм  підтримували  не  тільки 
графітисти, але і «нові дикі» в Німеччині та Іта-
лії,  що  пересомислюють  мотиви  самотності, 
репресій  у  роки  Другої  світової  війни,  окупа-
ції  (наприклад,  А.  Кіфер  «Окупація»).  Італій-
ські трансавангардисти та ленінградські «Нові 
художники»  (1982–1987) повертаються до про-
стору  міфу,  який  позбавлений  уявлення  про 
спрямованість  історії  та  історичний  прогрес 
(наприклад, Ф. Клементе «Ненароджений»).

У  постмодерні  зароджується  жанр  відеоін-
сталяції. Він повинний протистояти відеокліпу, 
повернути цілісність розірваному сприйняттю. 
Одночасно відеоінсталяція стає одним із засо-
бів  деконструкції  речей  як  знаків  суспільних 
відносин,  знаків  принципової  самотності 
людини у відчуженому від природи світі міста.

Відео-арт спочатку розповсюджується в аме-
риканському мистецтві — Пайк, Наумен (1960-ті 
роки), Білл Віола, Гері Хілл (1980-ті роки), розпо-
відаючи новими методами звичну історію люди-
ни, що не знаходить рис «Піднесеного» в повсяк-
денному житті. З початку 1990-х років відео-арт 
змінює стратегії,  звертаючись до неолюдненого 
світу міста, де технології переростають гуманізм, 
стають реальністю, що живе за своїми законами 
(наприклад, П. Фішлі, Д. Вайс «Хід речей»).

Навіть  центральні  поняття  модернізму 
«прогрес» та «революція» критикуються та іро-
нізуються  в  відео-арті  1990-х  —  2000-х  років. 
Наприклад,  інсталяція  Тьєббе  Ван  Тієна,  Дж. 
Шоу  «Уявний  музей  революції»  надає  симво-
лічну, пластичну, історичну та музичну картину 
революцій за 300 років.

Відео-арт  початку  ХХІ  ст.  звертається 
до  теми  повсякденності.  Також  мистецькою 
новизною стає поверення споглядання — дина-
міка відеокліпу вже не сприймається як досяг-
нення, а як фактор, що руйнує увагу глядача.

Різне  сприйняття  одного  образу  —  жінки-
художниці у чорному одязі, що непорушно сто-
їть  у  натовпі,  —  зовсім  по-різному  фіксується 
та  інтерпретується  цим  натовпом  на  різних 
континентах,  в  різних  культурах  та  країнах 

і  свідчить  про  те,  що  культурна  ідентичність 
представників  різних  культур  сприяє  різним, 
культурно  заданим,  інтерпретаціям  навіть 
не  складного  візуального  образу  (відеопер-
фоменс  художниці  Кім  Суджа  «Жінка-голка», 
2000 рік).

Вершиною розвитку постмодерну стає дело-
калізація  простору.  Наприклад,  це  фіксація 
історичної  амнезії,  пов’язаної  з  історією  Холо-
косту, коли амнезія виникає як наслідок немож-
ливості  усвідомлення  жорстокості  ХХ  ст.  Ця 
неможливість  руйнує  і  простір  пам’яті,  і  про-
стір  реального  міста  —  Берліна  (наприклад 
«Зниклий  дім»  (1990)  Крістіана  Болтанського 
і робота з берлінськими порожнечами, що зали-
шились у місті від бомбування 1940-х років).

Делокалізація  пов’язана  зі  зникненням 
публічного, коли побутові знаки стають депер-
соналізованими  та  зникають,  як  зникає  зви-
чайний  робітничий  будинок,  що  повинен  бути 
зламаний  у  робочому  кварталі  східного  Лон-
дону,  але  знаходить  свою  мистецьку  копію 
у  роботі  Речел  Уайтрид  («Дім»,  1993).  Також 
це  типовий  простір  мегаполісу,  що  може  бути 
комп’ютеризований  і  симульований  у  будь-
який час і будь-де (інсталяція Андреаса Гурськи 
в  Музеї  сучасного  мистецтва  Нью-Йорку,  2001 
рік). Тобто це одночасно локалізація та делока-
лізація, гра з простором.

Делокалізація  простору  знаходить  своє 
завершення у проекті Будинку Х. П. Ейзенмена, 
що  деконструює  поняття  будівлі  як  цілісності, 
центрується на ідеї показу присутності просто-
рової відсутності будинку.

Тобто  урбаністичні  мотиви  є  спільними 
для  модерну  та  постмодерну,  де  постмодерн 
оперує  поняттям  відкритої  системи,  анархії, 
змінюваності,  дистанції  та  порожнечі,  модерн 
розглядає простір міста як закритий, місто спо-
лучає тотальність оволодіння та ієрхічність зон 
(метрополіс).

Долання дистанції бажане у модерні;  звід-
си  намагання  вибудувати  візуальну  стратегію 
як всеохоплюючу та контрольовану. Дистанці-
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ювання працює у постмодерні, передача меха-
нічного руху та механізованої динаміки приво-
дить модерн до втрати реальності, зображення 
чистої  форми  не  стає  наближенням  до  реаль-
ного  руху.  Тому  ми  можемо  приєднатись 
до думки П. Вірільо про модерний візуальний, 
а  значить,  і  художній  образ  як  образ  фатич-
ний (фотографічний) — намагаючись схопити 
мить,  він  втрачає  саме  поняття  часу,  а  отже 
матеріальну  складову  образу.  Суть  його  жит-
тя  —  «фатичний  образ  —  образ  прицільний, 
образ, котрий спрямовує погляд та концентрує 
увагу,  —  це  не  тільки  продукт  фокусування 
у  фотографії  і  кіно,  але  наслідок  форсовано-
го,  інтесивного  та  вузькоспрямованого  освіт-
лення, котрим освітляються лише певні  зони, 
а  решта  оточення  найчастіше  занурена  у  тем-
ряву» [5, 32].

Візуальний  та  художній  образ  у  модерні 
стає  або  механічно  рухомим,  або  статичним, 
нерухомим.  Намагання  досягнути  гармонії, 
чистої  форми,  утопічної  стабільності  долає 
дистанції.  Введення  дистанції  та  порожнечі 
у  художньому  образі  постмодерну  відповідає 
дистанціям  матеріального  світу.  Одночасно 
це  призводить  до  позитивних  та  негативних 
наслідків  у  сприйнятті  постмодерного  візу-
ального  образу.  Негативним  наслідком  мож-
на  назвати  фрагментарність,  інформаційний 
шум,  який  порушує  цілісність  сприйняття 
образу  та  єдність  ідентичності.  Позитивною 
є  орієнтація  постмодерну  на  неврівноваже-
ні  системи,  що  засновані  на  інтервальності, 
дистанціюванні,  —  це  відтворення  відносно-
го  простору  Мінковського,  а  не  галілеєвсько-
ньютонівського  абсолютного  простору.  Тобто 
стабільність  модерну  синтетична  та  штучна, 
але вона надає більшу єдність ідентичностей.

Висновки
Нами виділено та проаналізовано ряд осно-

вних  візуальних  стратегій  модерну,  такі,  як, 
наприклад,  1)  Паноптикон,  його  реалізація 
у  Кристал-паласі,  2)  гігантська  вежа,  погляд 
з якої надає візуальний контроль над усім міс-
том, його реалізація у Ейфелевій вежі, хмарочо-
сах, 3) стратегія пошуку «Піднесеного» як візу-
ально  вражаючого  —  змалювання  тілесності 
(Бекон), стихії (Ньюмен), чистої форми (кубізм, 
абстракціонізм)  тощо.  На  основі  проведеного 
аналізу можна не тільки говорити про візуаль-
ний  образ  та  візуальні  стратегії  модерну,  а  й 
про те, що у модерні відбувається розрізнення 
візуального,  художнього  образу  та  візуальної 
стратегії. Вони розходяться і мають відміннос-
ті.  Художній  образ  стає  фотографічним,  кіне-
матографічним,  або,  за  визначенням  П.  Вірі-
льо,  фатичним.  Орієнтуючись  на  цілісність 
сприйняття, модерний образ фіксує певну мить. 
В  модерні  відбувається  накреслення  відмін-
ності  між  візуальними  стратегіями  соціаль-
ного  контролю  та  індивідуальним  візуальним, 
художнім образом.

Порівнюючи  модерні  візуальні  страте-
гії  з  візуальними  стратегіями  постмодерну, 
ми можемо сказати, що у постмодерному мисте-
цтві відбувається наближення візуального обра-
зу та візуальної стратегії. Це результат як розви-
тку техніки постмодерну, так і зворотня реакція 
— повернення у постмодерні споглядання, тра-
диційної  окуломоторної  роботи.  Введення  дис-
танції та порожнечі у художньому образі постмо-
дерну  відповідає  дистанціям  матеріального 
світу.  Одночасно  це  призводить  до  позитивних 
та  негативних  наслідків  у  сприйнятті  постмо-
дерного  візуального  образу,  коли  ідентичність 
стає більш мінливою та менш колективізованою.
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Аннотация.  Cтатья  посвящена  философскому  анализу  понятия  культурной  идентичности, 
формированию и проявлениям визуальных модерных и постмодерных культурных идентичнос-
тей в искусстве. Проведено сравнительный анализ возможных теоретических подходов и концеп-
ций по отношению к модернистским и постмодернистским визуальным стратегиям.
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Summary.  The  article  is  devoted  to  philosophical  analysis  of  the  cultural  identity  concept,  the 
formation  and  manifestation  visual  modern  and  postmodern  cultural  identities  in  art.  Comparative 
analysis of theoretical accounts to visual cultural modern and postmodern strategies was carried out.
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Ми живемо у час виникнення нових куль-
турних  проектів.  Все  більш  очевидною  стає 
криза  традиційної  антропології  як  сакраль-
ної  духовної  культури,  «істинної  середини» 
(Г. Зедльмайр),  «ауратичного  мистецтва» 
(В. Беньямін).  До  певного  часу  усі  ідеологе-
ми,  системи  життєвих  цінностей  в  культурах 
були  сформульовані  вербально,  що  виступало 
основною  зоною  новацій,  випробовуванням 
міцності  антропологічних  проектів.  В  умовах 
технотронної  цивілізації  суттєво  змінюють-
ся способи зв’язку людини зі світом. Сьогодні 
багато говорять і пишуть про всезагальну тен-
денцію «візуалізації» та про нову «аудіовізуаль-
ну»  культуру  (М.  Маклюен),  «кліп-культуру» 
(Е.  Тофлер),  «імперію  ефемерного»  Ж.  Ліпо-
вецки,  «культуру  симулякрів»  (Ж.  Бодрійяр) 
тощо.  Усі  концепції  так  чи  інакше  зачіпають 
проблему трансформації візуального.

Термін «візуальний» розповсюдився у серед-
ині ХХ ст., витісняючи традиційний «зоровий». 
Ознакою  ХХ  ст.  є  перехід  від  пасивного  зоро-
вого  сприйняття  до  особливого  типу  мислен-
ня,  що  включає  не  тільки  зорові  відчуття,  але 
й також рухові (дотичні) і інтелектуальні компо-
ненти. У 1990-і роки кіно, телебачення, мас-медіа 
далеко не вичерпують сфери візуального. Йдеть-
ся про тотальну візуалізацію усіх сфер людсько-
го  буття,  перехід  від  візуальної  предметності 

до  пошуків  відповіді  на  питання  «Наскільки 
достовірним  є  те,  що  ми  бачимо?»,  «Як  ми  піз-
наємо світ і самих себе за посередництвом візу-
ального?»,  «Що  означає  «бачити»  у  сучасній 
культурі?»

Парадигма  окулярцентризму,  заснована 
на  геометричній  оптиці  та  асоціативній  логі-
ці,  вичерпала  себе.  Американський  естетик 
Р.  Арнхейм,  наголошує  на  особливій  актуаль-
ності  психологічної  проблеми  «дивлюся  і  не 
бачу»,  необхідності  дослідження  феномена 
візуального  мислення,  проблеми  співвідно-
шення  «зору»  і  «бачення».  М.  Мерло-Понті 
визначає бачення не просто як один із модусів 
мислення,  а  як  здатність  людини,  виходячи 
за  межі  себе,  співпадати  з  оточуючим  світом; 
воно «виявляється зустріччю начебто на пере-
хресті усіх аспектів Буття» [1, 21].

Але у двох генеральних лініях культурного 
розвитку: «органічне — механічне — віртуаль-
не»  та  «деформація  —  фрагментація  —  слід» 
наявною є неминуча криза присутності як сві-
ту речей так і самої людини. Тому не випадко-
во дослідження візуального поступово оформ-
люються саме як дослідження антропологічні.

Метою  статті  є  окреслення  предметно-
го  поля  досліджень  візуальної  антропології 
та визначення найбільш актуальних її проблем.

Проблематика  візуального  у  ХХ  ст.,  що 
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позначається  усілякими  «кризами»,  вихо-
дить  за  межі  психології  сприйняття  у  зв’язку 
з  «кризою  ідентифікації».  Розвиваються  істо-
рична  психологія  та  культурна  антропологія. 
Особливо  слід  відмітити  діяльність  фран-
цузької  школи  «Анналів»  (М.  Блок,  Л.  Февр 
та  ін.),  ідеї  Р.  Мандру,  Ж.  Дюбі,  Ж.  Ле  Гоффа, 
А.  Бюрг’єра,  К.  Гінзбурга.  У  працях  С.  Аве-
рінцева,  Л.  Баткіна,  М.  Бахтіна,  А.  Гуревича, 
Г.  Кнабе,  Ю.  Лотмана  бачимо  спроби  узагаль-
нення  духовно-психологічних  інтенцій  епохи 
та  активне  застосування  міждисциплінарних 
підходів. Це є виправданим, але не варто забу-
вати,  що  ідентичність  людини  формується 
в  оточуючому  візуальному  полі.  Досліджуючи 
візуальне,  ми  можемо  наблизитись  до  логіки 
соціально-культурного  конструкту  (К.  Сілвер-
ман, Ф. Джеймісон). В умовах кризи ідентифіка-
ції об’єктами вивчення виступають візуальний 
досвід і суб’єкт цього досвіду, а твір мистецтва 
не як умовна зримість, але як «життєвий слід» 
(С. Бак-Морс, Дж. Крері).

Філософія  постмодернізму  конституює 
предметність своєї рефлексії як досвід не буття, 
але становлення, тобто буття у трансформації. 
Увага акцентується не на метафізиці, що задає 
певну  парадигмальну  матрицю  бачення  світу, 
а на історії. Проте, сьогодні кризи зазнає також 
історія,  а  з  точки  зору  проблеми  «кризи  іден-
тифікації»  —  історія  життя  й  доля  (Дж.  Вард). 
«Дзеркало світу» у якому людина бачила себе, 
«розбите  на  скалки»  і,  впадаючи  у  гносеоло-
гічну  і  перцептивну  паніку,  вона  опиняється 
обличчям до обличчя з об’єктом.

Перехід від статичного, плаского зображен-
ня  до  динамічного  й  просторового  (С.  Серов, 
П. Родькін, О. Морозов, І. Бакштейн та ін.) ство-
рює нову видовищність, яка може бути описана 
в  параметрах  швидкості  й  інтенсивності  зору. 
Дж.  Нельсон  зазначає,  що  сучасний  погляд 
на речі повинен відштовхуватись не від статич-
ної,  а  від  динамічної  ситуації.  Ще  Г. Маркузе 
пише про зміну розумного сприйняття імпуль-
сивним  реагуванням,  коли  провідним  стає 

«короткозорий»,  «блоковий»,  фрагментарний 
спосіб сприйняття.

Відбувається  глобальна  перебудова  види-
мого  світу  і  свідомості  на  усіх  рівнях.  Пере-
творення  суспільства  на  промислове,  а  потім 
на  інформаційне  змінює  докорінно  стосунки 
людини  з  річчю,  роблячи  річ  комунікаційним 
інструментом, знаком, фетишем. Нова візуаль-
на гуманізація, що пов’язана з цифровими тех-
нологіями,  опредметнює  суб’єкт  та  візуалізує 
мислення.  Комунікація  змінюється  і  внутріш-
ньо  і  зовнішньо.  Текстуальне  розуміння  смис-
лу  заступає  місце  візуально  активному  його 
розумінню.

Жоден  вид  мистецтва  не  пристосований 
до  такого  різкого  зміщення  сприйняття  бут-
тя.  Потреба  у  новій  мові  інтерпретації  мисте-
цтва, більш гнучкій і універсальній, викликана 
по-перше,  прагненням  повернутися  до  ідеалів 
минулого  і  «реанімувати  втрачені  значення» 
(М.  Готдінгер,  Дж.  Вард),  по-друге,  зміщенням 
з  текстуальної  реальності  на  комунікаційну 
і  появою  сучасного  комунікативного  мисте-
цтва з його динамізмом, еклектицизмом, квазі-
канонами, інтерактивністю і руйнуванням сфе-
ри ідеального.

Візуальна  мова  набуває  універсальності. 
Розмиваються  межі  між  дійсністю  і  мисте-
цтвом  (Т.  Манро),  розвиваються  теоретико-
інформативна,  рецептивна,  технічна  та  прак-
тична естетика. Л. Бхаскаран пише, що «в наш 
час  дизайн  не  просто  визначає  форму  об’єкта 
або його функції. Він перетворився у самостій-
ну мову…» [2, 9]. Варто згадати проект створен-
ня архітектурної мови З. Хадід, концепції «куль-
турного зору» М. Бахтіна, «трансгресії погляду» 
Ц.  Тодорова,  у  яких  йдеться  про  особливий 
режим бачення. Ж. Діді-Юберман, досліджую-
чи візуальні техніки, що існували до дисциплі-
нарного поділу, у пошуках «істинної антрополо-
гії  форми»  вивчає  візуальні  постмодерністські 
практики,  зокрема,  мистецтво  мінімалізму. 
«Відкриємо  очі  і  відчуємо  те,  що  ми  не  бачи-
мо» [3,  13],  закликає  Ж.  Діді-Юберман,  нама-
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гаючись надати форми парадоксу, використати 
нетрадиційну для історії мистецтв мову.

В  постмодерністській  ретроспективі  кла-
сичне  мистецтво  спирається  на  метафізи-
ку  «наявності»  або  «присутності»,  у  той  час 
як  некласичне  демонструє  зміну  аксіологічних 
пріоритетів:  семантично  навантаженим  вияв-
ляється  у  системі  відліку  не  дане  («присутнє» 
або «наявне»), але, навпаки, — відсутнє.

У  сучасному  технізованому  світі  сама 
дійсність  є  далекою  від  «серединного  ста-
ну  буття»,  на  основі  якого  виникає  кла-
сика,  «труднощі,  пов’язані  зі  складністю 
безпосередньо-чуттєвого  вираження  смислу 
руйнуюче діють на мистецтво» [4, 321]. Все важ-
че стає в умовах дискретного сприйняття фраг-
ментарного  світу  «розпаковувати  видимості» 
(С. Кубанов). Усічена свідомість будує відповід-
ну цивілізацію, де не залишається місця ціліс-
ній  людині.  Г.  Зедльмайр  вважає,  що  «усюди 
частини  стають  важливіші  за  ціле,  периферія 
— важливішою за центр» [4, 158].

Сьогодні  мова  фото,  кіно,  телебачення, 
сновидінь,  зображувального  мистецтва  роз-
глядається  у  контексті  антропологічної  про-
блематики.  Монтаж  виступає  не  просто  кіне-
матографічним методом, а як  історична форма 
в цілому. Аналіз кіномистецтва дає можливість 
спостерігати зосередження уваги на маргіналь-
них аспектах зображення (punctum, в терміно-
логії  Р.  Барта).  Ствердженню  свободи  глядача 
протилежним є уявлення про його принципову 
пасивність  (О.  Аронсон).  Глядач  формується 
в акті перегляду як колективний суб’єкт сприй-
няття.  Комунікативне  значення  кінематографа 
і  полягає  в  формуванні  такого  колективного 
суб’єкта під впливом неміметичних параметрів 
кінозображення.  Подібні  суперечливі  погляди 
свідчать про невизначеність суб’єкта візуально-
антропологічного  процесу  та  культуротворчої 
ролі цифрових технологій.

Найбільш  вагомим  результатом  виникнен-
ня  віртуального  простору  стає  те,  що  починає 
змінюватися сама траєкторія моделювання, яке 

відбувається не поетапно, аналітично, від про-
логу до епілогу, а синтетично, починаючи одразу 
з кінця, результату, тобто зникає уява як процес 
моделювання  результату.  Зв’язок  з  результа-
том у становленні стає неважливим. Адаптація 
сприйняття до «нового натуралізму» поставан-
гарду  викликає  ризик  екстенсивного  розвитку 
естетичної  свідомості,  незатребуваність  асоці-
ативності,  метафоричності,  емоційної  пам’яті, 
зниження  інтегративної  функції  зору.  Приро-
да  репрезентацій,  наприклад,  в  жанрі  анімації 
пов’язані  з  соціокультурними  особливостями 
суспільства,  специфікою  його  потреби  у  тому 
або іншому герої. Образи анімації виявляються 
самодостатніми і виступають як симулякри.

На  думку  Ю.  Легенького,  реальність  virtus 
є більшою мірою реальністю міметичною, тому 
«феномен  тотального  міметизму  поєднує  світ 
virtus  і  з  міфом,  і  з  «безсвідомою»  машиною, 
яка  потребує  автоматизму  реакції» [5,  162], 
що  дозволяє  досліднику  окреслити  її  як  «гру 
в натуралізм».

Дихотомія  «рух  —  спокій»  є  глибинною 
бінарною  опозицією,  на  основі  якої  формуєть-
ся  образ  у  таких  культурних  модусах  сприй-
няття світу, як просторових (живопис, графіка, 
фреска  тощо)  і  часових  мистецтвах  (кіно,  ТБ, 
відео  тощо).  В  світі  virtus  рушійними  є  обидві 
системи.  Ми  бачимо,  що  «фактично  глибинна 
дихотомія «рух — спокій» лише модифікується, 
трансформується за домінантою руху, а не спо-
кою, як це було раніше», — зазначає Ю. Легень-
кий [5, 159].

У  сучасних  динамічних  енвайронментах 
глядач  сам  вибирає  парадигму  сприйнят-
тя  і  діє  у  відповідності  з  нею.  Нерозривність 
психіки з оточуючим середовищем є основою 
«тотемної свідомості»  (Т. Орлова). Для люди-
ни  «тотемного  мислення»  простір  виступає 
як  активне  середовище,  що  передбачає  пере-
творення.  Відбувається  розчинення  люди-
ни  у  реальності  без  перекодування  на  висо-
ку  абстракцію,  «на  реципієнта  впливають 
виключно  соматичні  енергії  (візуальні,  аудіо, 
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гаптичні),  що  випромінює  комплекс  пред-
метів,  який  створює  енвайронмент» [6,  463]. 
Споглядання заміняється дією, актуалізують-
ся просторово-часові параметри, що є наслід-
ком  зміни  темпоральності  сприйняття.  Отже 
енвайронмент  виступає  як  прообраз  кібер-
просторів віртуальних реальностей.

Застосування  комп’ютерних  техноло-
гій  у  візуальних  мистецтвах  свідчить  про  те, 
що  комп’ютер  сьогодні  є  повноцінним  спі-
вавтором,  з  яким  можна  вступати  в  інтерак-
тивний  діалог.  Ще  у  1976  році,  одна  з  перших 
комп’ютерних художниць В. Мольнар вислови-
ла ідею про вплив глядача на зображення. Сьо-
годні  глядач  має  змогу  керувати  своєю  подо-
рожжю по віртуальному простору живописних 
садів, наповнених штучними органічними фор-
мами, або здуває з екрану біле насіння кульбаби 
(М.  Брет).  У  сучасній  естетиці  функції  синте-
тичної  свідомості  виконує  техніка,  тобто,  зда-
валося б, немає місця цілісності і уявлюваному, 
але,  з  іншого  боку,  комп’ютер,  який  створює 
віртуальний  простір,  вносить  у  різні  людські 
практики риси моделювання, притаманні мис-
тецтву. Через цей парадокс і породжується нова 
техногенна гуманітарність.

Фрагментарність,  блоковість  сприйнят-
тя  виводить  проблему  візуальності  у  пло-
щину  повсякденності.  М.  Бахтін,  Ж.  Лакан, 
Ж.  Дерріда,  Р.  Барт  та  ін.  змогли  наблизитись 
до  розуміння  цієї  культури,  яка  не  має  логі-
ки  та  смислу.  «Створена  на  принципах  циві-
лізації,  псевдокультура  являє  собою  «суму 
психотехніки»,  закликану  забезпечити  серій-
не  виробництво  людського  образу  з  задани-
ми  властивостями,  найважливіша  з  яких  — 
сприйняття  різноманіття» [7,  381].  Згадаймо 
«людину-туриста»  З.  Баумана,  «інформаційно-
адаптовану  особистість»  Г.  Дилигенського, 
феномен «псі-нарцисизму» Ж. Ліповецки.

Поетика  повсякденності  будується  на  змі-
ні  візуальних  планів  та  ракурсів.  В  куль-
турі  повсякденності  смисли  стають  знаками, 
а  форми  видовищними.  Звідси  —  естетизація 

повсякденності,  перетворення  власного  життя 
в  естетичний  проект.  Тіло  виступає  як  потуж-
ний  виразний  засіб,  а  естетичне  виразне 
начало  поглинає  етичне.  Пафос  антрополо-
гічного підходу полягає в тому, що людина схо-
вана у повсякденність більш, ніж у ритуально-
нормативні  структури.  Основною  мотивацією 
життя стає, за Ж. Бодрійяром, не праця, а насо-
лода.  Можливо,  це  інша  форма  праці  —  праці 
самовираження, розгортання діяльності люди-
ни на ігровому полі.

Естетизація  візуального  середовища 
невід’ємна  від  проблеми  його  гуманізації, 
що  актуалізує  проблему  природи  екологічного 
мислення.  Екологічна  свідомість,  культуроген-
на  за  своїм  походженням  та  сутністю  як  і  сві-
домість  взагалі,  реалізується  в  людському  сві-
тогляді. З огляду на сутнісну єдність культури 
і свідомості народна традиція завжди викорис-
товувала формування одного через інше, ство-
рюючи  та  розвиваючи  фундаментальні  куль-
турні цінності.

Екологічна  свідомість  в  Україні  набуває 
схильності  до  поєднання  соціального  та  духо-
вного  життя  з  явищами  природи,  яка  висту-
пала  постійним  джерелом  культуротворчості, 
основою для писанкових орнаментів, рушників 
(лікарські рослини, як джерело здоров’я, подяка 
за спасіння від хвороби, барвінок, сосна тощо). 
Часто  зустрічається  зображення  «сосонки»  — 
яскраво-зеленої травички, що однією з перших 
прокидається  навесні  і  плететься  наче  змій-
ка, сповіщаючи про пробудження природи. Ця 
деталь невипадкова і пов’язана з культом Небес-
ного  Змія,  який  тут  представлений  невинним 
елементом рослинного орнаменту (!). С. Кітова, 
досліджуючи  орнаменти  рушників  середнього 
Подніпров’я, зазначає, що в Україні «немає жод-
ного варіанту вишивки, де б змії мали застраш-
ливий, потворний вигляд» [8, 153]. Народ бачив 
у зміїних образах загалом щось позитивне для 
людини.  Для  українських  орнаментів  харак-
терним є взаєморозчинення, злиття тваринних 
і рослинних елементів.
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Ще І. Нечуй-Левицький помічав відсутність 
в українських міфологічних сюжетах жахливих 
велетнів  або  домінування  негативних  персо-
ніфікацій  жіночого.  Наближеність  до  природи 
є  основою  буттєвого  оптимізму,  який  прояв-
ляється в життєстверджуючих мотивах і обра-
зах. Увага до екологічної свідомості наших пра-
щурів  робить  можливим  «оживлення»  їхньої 
спадщини  в  сучасності,  «пригадування»  себе 
й  здобуття  цілісності,  як  здатності  до  діалогу 
зі світом Природи.

Етноестетичні  архетипи,  найбільш  глибоко 
закорінені  та  закріплені  тисячолітньою  історі-
єю,  залишаються  у  свідомості  та  підсвідомос-
ті  представників  кожного  етносу,  виступають 
як  інваріанти  естетичних  приорітетів.  Вони 
впливають  на  психічні  процеси,  структури 
мислення,  смаки,  на  художню  та  культурну 
діяльність. У складі етносу українського наро-
ду такими початковими формами були символи 
приналежності (знаки роду і власності, тотемні 
символи), образи і певні абстрактні форми (три-
кутник,  зерна,  вуж-охоронець).  У  подальшому 
в  українському  мистецтві  наявними  стають 
образи  степу,  дому,  криниці,  дівчини,  козака, 
його коня тощо.

Категоріям  етноестетики,  як  вони  втілю-
ються  у  народному  мистецтві,  притаманний 
ряд  характеристик,  що  не  збігаються  зі  звич-
ними  атрибутами  художньо-творчого  проце-
су.  Виникає  питання,  який  ступінь  креатив-
ної  інноваційності  допускає  традиційність 
фольклору,  а  також  позитивом  чи  негативом 
є  формульність  його  елементів  і  утилітарність 
творів  (Т. Орлова). Увага до народних прасим-
волів  обумовлена  тим,  що  формульність  обра-
зів  народного  мистецтва,  згорненість  в  них 
вельми широкої семантики дає змогу культур-
ного панорамування, включає у своє поле зна-
чний обсяг історико-культурної пам’яті етносу. 
Завдяки  широкому  спектру  змістів  етноесте-
тичних категорій, інтеріоризації в них розмаїт-

тя національного життя, їх активність у худож-
ній  культурі  сприяє  поглибленню  свідомості 
національної ідентичності.

Отже,  естетизація  візуального  середовища 
у  світі  повсякденності,  актуалізація  «тотемної 
свідомості» у численних енвайронментах (про-
сторах  перебування  людини)  зосереджують 
проблему візуального на рівні «стимул-реакція» 
та  «психофізичного  комфорту».  Тому  увага 
до  етноестетичних  архетипів,  що  виступають 
основою  не  тільки  екологічного  мислення,  а  й 
формування національної ідентичності взагалі, 
дозволяє  говорити  про  онтологічно  вкорінене 
око. Інша справа, що на Україні етнічні цінності 
часто  виступають  у  форматі  масової  культури. 
І  це  вже  тема  іншого  дослідження,  спадщи-
ни  Б.-І.  Антонича,  О.  Стефановича  та  багатьох 
напівзабутих інших імен тих, хто бачив минуле 
України інакше.

Проблематика візуального у ХХ ст. виходить 
за межі категорії «спосіб сприйняття» і вимагає 
підключення  категорії  «досвід  сприйняття», 
що дає можливість застосування терміну «візу-
альна  антропологія»  не  тільки  до  екранних 
форм візуальної культури і комунікації, але й до 
дизайну  і  архітектури;  не  тільки  до  видимого, 
але  й  до  уявного  (психотерапія  і  філософська 
антропологія),  або  до  споглядального  (різні 
психопрактики духовного життя).

Таким чином предметним полем візуальної 
антропології є не лише констатація зміни соціо-
культурних  світів  та  способів  візуалізації,  а  й 
виявлення  умов  істинності  людського  досвіду 
життя,  його  цілісності  й  повноти,  «онтологіч-
ного  підключення»  людини  до  традиції.  Від 
цих умов залежить культурно-екологічна адек-
ватність  людського  досвіду,  можливість  «при-
сутності  у  світі»,  оволодіння  максимальною 
кількістю візуальних  мов, як умови розуміння 
складного й поліфонічного світу та свого місця 
у ньому.
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Анотація.  Обґрунтована  необхідність  окреслення  предметного  поля  досліджень  візуальної 
антропології у зв’язку з проблемою пошуку онтологічних підвалин існування людини у світі.

Ключові слова: візуальна антропологія, форми бачення, мова мистецтва, екологічне мислення, 
етноестетика, візуальна гуманізація.

Аннотация. Обоснована необходимость определения предметного поля исследований визу-
альной  антропологии  в  связи  с  проблемой  поиска  онтологического  основания  бытия  человека 
в мире.

Ключевые слова:  визуальная антропология, формы видения, язык искусства,  экологическое 
мышление, этноэстетика, визуальная гуманизация.

Summary.  The  necessity  of  determination  of  the  field  of  researches  in  visual  anthropology  in 
connection with the problem of search of ontological foundations of existence of human in the world was 
determined.

Keywords: visual anthropology, forms of vision, language of art, ecological thought, etnoaesthetics, 
visual humanizing.
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Відверто  кажучи,  концепція  цієї  статті 
полягає в спробі осягнути неосяжне. Чи, навпа-
ки, за допомогою фрагментів вражень відтвори-
ти цілісну картину виявів сучасного мистецтва 
у трьох країнах, де через ряд цілковито мисте-
цтвознавчих обставин авторці довелося прожи-
ти певні відтинки 2009 року.

Структура статті — три-чотири речення для 
кожної виставки, часто вартої окремої книги, — 
в даному випадку є цілковитим експериментом. 
Чимось на зразок спроби говорити формулами 
чи  афоризмами,  спробою  підлаштуватись  під 
такий нібито актуальний формат, котрого ніби-
то  вимагає  сучасна  друкована  розмова,  при-
свячена  fine  art,  contemporary  art  чи  будь-якій 
іншій формі сучасного мистецтва.

Contemporary art, Israel, 
July-August 2009

Для  придатності  до  порівняння  дві  кате-
горії  мусять  мати  в  основі  хоч  щось  спільне. 
Коли  йдеться  про  сучасне  мистецтво,  завдан-
ня  полегшується  за  рахунок  інтернаціональ-
них  орієнтирів  художників  контемпорарі-арт, 
що здебільшого використовують образний ряд, 
якщо  не  близький,  то  добре  знайомий  будь-
кому з постійних користувачів інтернету та всіх 
інших міжнародних медійних проектів.

Мистецтвознавче  відрядження  до  Ізраїлю 

літом  2009  року  було  досить  насиченим  для 
того, щоб я могла принаймні спробувати навес-
ти якісь основні риси, властиві сучасному мис-
тецтву цієї країни. Отже, насамперед йтиметься 
про сучасне мистецтво країни, котра живе під 
постійною загрозою військового стану; країни, 
в котрій ніколи не було бароко; країни, народу 
котрої  релігійні  переконання  кілька  десятків 
століть  не  дозволяли  займатись  скульптурою. 
Результати наведених та  інших чинників мож-
на було б коротко підсумувати у кількох тезах: 
Ізраїль, — це країна, де відсутня бездарна скуль-
птура;  де  риси  експресіонізму  проглядають 
у  будь-якому  мистецькому  творі;  де  —  це,  під-
креслюю, суб’єктивне враження, — мистецький 
простір не обмежується стінами музеїв та гале-
рей, позаяк кількість і якість міської скульптури 
переважає всі можливі уявлення про прекрасне 
будь-якого  середньостатистичного  європейця, 
однаково, з Західної чи Східної Європи.

Отже,  Ізраїль,  як  будь  яка  інша  країна  сві-
ту, має дві столиці: офіційну, культурний тонус 
котрої уособлює художнє життя країни, та куль-
турну.  Офіційної  столицею  країни  був  і  зали-
шається  Тель-Авів;  тут  зосереджено  більшість 
провідних  музеїв  та  арт-галерей  країни.  Куль-
турною столицею, роль котрої у Польщі відіграє 
Краків, в Росії — Петербург, в Україні — Львів, 
в  Ізраїлі  посідає  Єрусалим.  Ізраїлю  властива 

богдАНА пІНЧеВСькА
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Вулична скульптура та галереї міста художників Ейн-Ход
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певна, сказати б, культурна поліцетричність, — 
невеликі міста чудово почуваються в ролі «арт-
центрів»,  як,  наприклад,  несамовито  гарний 
Цфат  чи  маленький  Ейн-Ход,  в  котрому  роз-
ташовано,  окрім  численних  галерей  та  витон-
ченого музею механічної музики, також Музей 
Дадаїзму,  точніше,  музей  одного  з  співзаснов-
ників напрямку Марселя Янко.

Єрусалим  —  місто  передусім  релігійне, 
а  потім,  відповідно,  туристичне,  і  воно  заслуго-
вувало  на  ці  визначення  протягом  щонаймен-
ше  двох  тисячоліть.  Тому  немає  нічого  дивного 
в тому, що тут переважають насамперед історич-
ні музеї, присвячені тим чи іншим епохам Міста 
міст. В Єрусалимі присутня несамовита кількість 
маленьких  галерей  та  арт-салонів,  представлено 
вигадливе декоративно-ужиткове мистецтво всієї 
країни, а ось галерей суто актуального мистецтва 
мені  знайти  не  вдалося.  Натомість  сад  навколо 
Музею Ізраїлю (http://www.imj.org.il/) заповнений 
творами сучасних скульпторів, а в самому музеї 
відбуваються тимчасові експозиції, серед іншого, 
присвячені  творам  сучасних  митців.  Тут  цілко-
вито  послідовно  поєднуються  виставки  «Family 
Traces»  «Many  Faces:  Masks  from  Many  Times 
and  Many  Places»  та  експозиції  контемпорарі-
арт  на  зразок  творів  фотографа  та  акціоніста 
Валі  Експорт  (VALIE  EXPORT,  http://www.imj.
org.il/exhibitions/2009/ValieExport/about.html)  чи 
чудового  проекту  актуального  мистецтва,  пред-
ставленого  тель-авівським  центром  сучасного 
мистецтва  «Mani  House»  (сторінка  виставки  — 
http://www.artisrael.org/event/2009–06/second-
show-contemporary-art-from-the-israel-museum-
jerusalem-at-mani-house-tel-aviv).

Ізраїльські  художники  вживають  вислів, 
котрий  уточнює  особливості  арт-мапи  краї-
ни:  «Якщо  виставка  не  відбулася  в  Тель-Авіві 
—  вона  не  відбулася  взагалі».  Столиця  країни 
систематизує  своє  мистецтво  згідно  світовим 
уявленням про тематичну  ієрархію: академічні 
музеї,  салони  файн-арту,  антикварні  магазин-
чики, великі, на зразок згаданого «Mani-house» 
та маленькі центри контемпорарі арт посідають 

кожен  власне  місце  в  продуманій  системі  арт-
середовища. Ця ієрархічність, проте, позбавле-
на звичної, як на пострадянські країни, бундюч-
ності: Національний музей в Тель-Авіві (http://
www.tamuseum.com/),  де  зберігається  одна 
з кращих в світі колекцій мистецтва авангарду, 
включно  з  значною  кількістю  творів  О.  Архи-
пенко, систематизована згідно іменам колекціо-
нерів, що в різні часи представили свої зібрання 
НМТА,  —  систематично  проводить  виставки 
актуального мистецтва. На жаль, в музеї забо-
ронено фотографувати, тому мені складно роз-
крити тут особливості побудови експозиції.

На жаль, зали Хелен Рубінштейн, присвяче-
ні суто контемпорарі арт, в липні і серпні, най-
спекотніших  місяцях  в  країні,  були  зачинені; 
натомість на першому поверсі працювала пред-
ставлена  нью-йоркською  фундацією  вистав-
ка  фотопортретів  Енді  Уорхолла  «Celebrity 
Portraits the Endy Warchol factory».

Невелика  вулиця  Гордон,  одна  з  централь-
них  вулиць  Тель-Авіву,  перпендикулярна 
«Арбату»  Дизенгоф,  справедливо  користу-
ється  репутацією  «артистичної»,  позаяк  фак-
тично  в  кождному  її  будинку  розташовано 
художню  галерею.  Кількість  галерей/файн-арт 
салонів,  з  характерною  схильністю  до  станко-
вого  живопису,  де,  проте,  згідно  ізраїльським 
арт-особливостям,  переважають  сюрреаліс-
тичні  та  експресіоністські  мотиви,  на  зразок 
чудової  серпневої  експозиції  в  «Stern  gallery» 
(http://www.sternart.com/exhibition.asp?ID=27) 
пропорційна  кількості  галерей  актуального 
мистецтва, яскравим прикладом котрих можна 
вважати  «The  Engel  Gallery»  (http://www.engel-
art.co.il/). Інсталяції липневої виставки Міхала 
Яніва,  Foma<3,  Орлі  Хаммель,  Міхала  Ронена 
та  Діті  Капуано  «Хороша  дівчинка  —  мертва 
дівчинка»  (http://www.engel-art.co.il/exhibitions.
php?id=77) цілком заслуговували на увагу, — як, 
власне,  і  на  чесне  прохання  не  входити  в  зал 
з дітьми.

Загалом  мистецьку  ситуацію  країни  чудо-
во  розкриває  ресурс  http://www.artisrael.org/, 
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некомерційне, між іншим, об’єднання промоції 
ізраїльського  мистецтва  за  кордоном.  Наголос 
на некомерційності не випадковий: на мою дум-
ку, культура, ставлення до якої дорівнює став-
ленню  до  особистої  інтелектуальної  гігієни, 
тобто  явища  повсякденного  щоденного  вжит-
ку,  значно  здоровіше,  аніж  українська  спроба 
перетворити  і  культуру  також  на  один  з  пред-
метів розкоші, дорогий и саме тому приступний 
одиницям.

Contemporary art, Warszawa, 
October 2009

Спорадичні  закордонні  відрядження  у  Вар-
шаву,  —  гарний  привід  для  порівняння  арт-
процесу двох «сусідніх» столиць. Інтелектуаль-
ний тонус міст і, відповідно, країн, котрі ці міста 
уособлюють,  наразі  сильно  різниться.  Відмін-

ності  полягають  найперше  в  уявленнях  про  те, 
що таке радикальність в мистецтві; що таке епа-
таж; що означає європейськість в культурі, якою 
мусить бути її естетика чи її характерні риси.

Варшавські виставки другої половини жовтня 
умовно поділяються на дві категорії: кілька ретро-
спектив на честь переосмислення надбань поль-
ського сучасного мистецтва; і виставки сучасних 
митців, чия творчість орієнтована на європейські 
форми мистецької артикуляції дійсності.

Отже,  два  проекти  національного  Музею 
у Варшаві (http://www.mnw.art.pl/), кожну з котрих 
зі різних причин, — осмислення актуальної тема-
тики арт-простору, масштабів експозиції, тощо — 
неможливо уявити в сучасному Києві.

Експозицію  виставки  колекції  фотографії 
Національного  музею  «Światłoczułe.  Kolekcje 
fotografii  w  Muzeum  Narodowym  w  Warszawie» 

Вулична скульптура, Цфат Вулична скульптура, Цфат Вулична скульптура, Ейн-Ход

Вулична скульптура, Ейн-Ход НМТАТраса неподалік Тель-Авіву
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(www.swiatloczule.mnw.art.pl),  що  тривала  від 
11.09  до  15.11  2009,  побудовано  за  хронологіч-
ним та тематичним принципом. Виставка роз-
крила  фактично  всю  історію  польської  фото-
графії,  від  початків  фото-мистецтва  до  наших 
днів. Зали і окремі блоки розділено, окрім хро-
нологічних,  за  кількома  простими  і  логічними 
ознаками:  це,  скажімо,  світлини  з  персональ-
них архівів та колекцій окремих арт-інституцій 
чи пам’яткоохоронних закладів, а також збірок 
митців  та  їх  спадкоємців;  світлини,  впоряд-
ковані  згідно  жанрам  (автопортрет  чи  мон-
таж  у  фотографії),  тощо.  До  виставки  видано 
польсько-англійський  каталог  з  952  фотогра-
фіями  з  колекції  НМВ,  котра  налічує  загалом 
близько 70 000 одиниць зберігання.

Маргінальний статус всіх видів українського 
фотомистецтва, позбавлених рекламних контек-

стів, на жаль, не дозволяє сподіватись на анало-
гічну  за  масштабами  виставку  у  Києві,  принай-
мні, протягом найближчих кількох років.

Проект  НМВ  «Інтервенція»  («Interwencje», 
11.09–30.12. 2009,  www.interwencje.mnw.art.pl) 
справив  подвійне  враження,  значно  посилене 
цілковито  позбавленою  мистецьких  рис  київ-
ською  подією,  а  саме  свідомим  підпалом  київ-
ської  філії  «Я-галереї»  на  вул.  Волоській.  Тож 
порівняльний аналіз полсьького та українсько-
го сучасного мистецтва в даномувипадку розпо-
чався з геополітичних особливостей розуміння 
визначення  «Інтервенція»,  котра  в  польському 
контексті, на щастя, не апелює до жодної, окрім 
культурної,  політики.  Сенс  проекту  полягає 
в  екстремальному  контрасті  між  стилістикою 
мистецьких  творів  різних  країн  та  епох.  Екс-
позиція  побудована  за  найпростішим  з  усіх 
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можливих чином: скажімо, в залі мистецтва 17 
століття  розташовано  живопис  чи фотографію 
митця  ХХ  століття;  на  тлі  твору  Яна  Матейко, 
майстра  монументального  живопису  ХІХ  ст., 
виставлено  фігурку  XVII  ст.,  буддійського 
Небесного  Охоронця  Півночі,  одного  з  семи 
японських  божеств  щастя  та  багатства,  тощо. 
Роботи  підібрано  таким  чином,  щоб  фізичний 
формат та колорит творів гармоніював з твора-
ми постійної експозиції.

Огляд експозицій одного з найстарших цен-
трів  сучасного  мистецтва  в  Варшаві,  галереї 
Захента (http://www.zacheta.art.pl/), другої поло-
вини жовтня вартий окремої статті; зосереджу-
ватись  на  кожній  з  них  у  зв’язку  з  надлишком 
матеріалу  складно.  Зазначу,  що  серед  кількох 
експозицій,  —  «SIUSIU  W  TORCIK»,  твори 
з  колекції  «Захенти»  (5.09.2009–22.11.2009), 

ретроспективи творів Павла Яродзького «Най-
краще»  (Paweł  Jarodzki.  Najlepsze.  12.09–18.10. 
2009),  «Погляди»  (Spojrzenia.  Nagroda  Fundacji 
Deutsche Bank, 2009), «Портрет XXI ст.», вираз-
но  виокремились  два  вектори:  ретроспектива 
польського  контемпорарі  та  актуального  арт-
процесу, в яких переважають медіа та здебіль-
шого масштабні просторові інсталяції.

На  сайті  галереї  нещодавно  виокремлено 
в  самостійні  категорії  проект  Кшиштофа  Водіч-
ко,  твори  котрого  представляли  мистецтво 
Польщі  на  останньому  Венеційському  Бієннале 
(Krzysztof Wodiczko. Goście. 4.06–22.11.2009. http://
www.labiennale.art.pl/);  а  також,  в  якості  данини 
моді  на  віртуальні  прогулянки  експозиціями  —  
Wirtualny spacer po wystawach Zachęty (http://www.
rzeczpospolita.pl/pliki/kultura/jarodzki/jarodzki.swf).

Загалом  побіжні  враження  від  прогулянки 

Скульптура Тель-Авіву
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варшавськими галереями приємні не в останню 
чергу  завдяки  загаданому  вище  точному  розу-
мінню слова «інтервенція в мистецтві». Скажімо, 
виставка  чудової  польської  мисткині  Еви  Кури-
люк  (http://www.kuryluk.art.pl/)  в  маленькому 

залі в серці Варшави змусила шукати подробиці 
про  новий  варшавський  зал  контемпорарі-арт. 
Пошук  дав  несподівані  результати,  —  зал  вия-
вився Аукціонним будинком мережі, що займа-
ється  аукціонами  антикваріату  (http://www.

Експозиція в замку Язовськем

«Інтервенція», Національний музей, Варшава

Експозиція галереї «Захента», Варшава

Галерея В. Фібака, Варшава
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rempex.com.pl/).  Уявити  подібне  співставлення 
в Україні, де сфери актуального та антикварно-
го мистецтва існують у різних інтелектуальних, 
просторових,  ідейних  і,  зрештою,  економічних 
вимірах, фактично неможливо.

Взагалі  прогулянка  галереями  міста  цьо-
го  року  діє  підстави  для  висновків  щодо  того, 
що  мода  на  поєднання  актуального  та  анти-
кварного  мистецтва  поширилась  на  більшість 
маленьких галерей та салонів міста.

«Інтервенція»Виставка фотографії, НМВ

«Захента»

Сопотський аукціонний будинок Замок Уяздовський 

Замок Уяздовський Галерея В. Фібака

«Інтервенція»
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Подібну  тактику  демонструє  нещодавно  від-
критий на центральній вулиці Варшави, Новому 
Світі,  двоповерховий  зал  Сопотського  Аукціон-
ного Будинку (Sopocki Dom Aukcyjny, www.sda.pl).

Таким  чином,  культурна  політика  галерей, 
що  давно  і  послідовно  займаються  насамперед 
і  тільки  актуальним  мистецтвом,  у  Польші,  чи, 
принаймні,  у  Варшаві  стає  законодавцем  моди 
для інших арт-закладів, початково не пов”язаних 
з  темою  контемпорарі-арт.  Галерея  Войцеха 
Фібака за час свого  існування докорінно зміни-
ла  концепцію  лише  один  раз:  раніше  колекці-
онер  збирав  твори  єврейських  митців  Польщі, 
згодом  змінив  сферу  зацікавлень  на  польське 
контемпорарі-арт. Два невеликі зали на Краків-
ському  передмісті,  навпроти  університетської 
брами,  наприкінці  жовтня  експонували  твори 
з  колекції  галереї,  де  мені,  зокрема,  пощастило 

вперше в житті побачити оригінали Яна Лібенш-
тейна  (http://www.galeriafibak.com.pl/),  а  також 
зробити  ряд  висновків  щодо  того,  що  навіть 
у невеликих станкових форматах сучасне поль-
ське мистецтво тяжіє до творів у змішаних техні-
ках, з перевагою до просторових побудов.

Contemporary art, Ukraine, 
2009

Говорити  про  оглянуті  протягом  півроку 
виставки — все одно що намагатись телеграф-
ним текстом переповісти чиюсь біографію: роз-
повісти  всі  без  виключення  суттєві  подробиці 
однаково  не  встигнеш.  З  іншого  боку,  мозаїч-
ність  вражень,  можливо,  дасть  краще  уявлен-
ня про різноманітні відтінки арт-процесу, аніж 
докладне відтворення кожного окремо взятого 
художнього явища.

Замок Уяздовський Єва Курилюк

Єва КурилюкЄва Курилюк

Виставка фотографії, НМВ

Виставка фотографії, НМВ
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Напочатку — кілька слів щодо двох виставок 
львівського арт-центру «Дзига»: «Зона відпо-
чинку» Івана Небесника та  «Наосліп» Юрія 
Іздрика (обидві вдбулись у жовтні 2009 року). 
Про  них  шкода  говорити  в  форматі  короткого 
повідомлення.  Абстракціоніст  Іван  Небесник 
виходить за межі жорстких формулювань форми, 
оперуючи зрідка — чистим, а переважно сильно 
розбіленим кольором. Цей метод протистояння 
художника  всім  і  всяким  конфліктним  дискур-
сам у сучасному мистецтві завжди здавався мені 
надто  категоричним,  але  відвертим,  рішучим 
і чесним, чому винятково привабливим.

Про  графіку  Юрія  Іздрика  ніхто  неска-
же  краще,  ніж  він  сам:  «Іздрик  стверджує, 
що  малювання  для  нього  —  це  практика  імі-
тації,  позаяк  він  не  володіє  образним  мислен-
ням  художника.  А  тому  саме  таку  імітаційну 

вартість він і закликає шукати в його роботах». 
Власне, це формулювання — також продовжен-
ня нескінченної містифікації в виключно своє-
рідному розумінні самого автора: твори, визна-
чені в прес-релізі в якості «створених протягом 
місяця спеціально для галереї «Дзига» датують-
ся 90-ми роками ХХ століття. Правду не визна-
чить  жоден  мистецтвознавчий  аналіз,  тому 
що і вона теж в даному випадку набуває якостей 
умовності, такої природньої, коли йдеться про 
властивості сучасного мистецтва.

З  осінніх  київських  виставок  хотілося 
б звернути увагу на «Стани» групи ubik (Гале-
рея Березницьких, листопад–грудень 2009).

Концепція  виставки  нової  арт-групи  виво-
дить глядача за межі соціальної проблематики, 
у  напрямку  проблематики,  навпаки,  екзистен-
ційної. Наразі її темою стала розмова про медіа-

Іван Небесник, «Дзига»
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культуру за допомогою використання вигаданої 
цією  культурою  термінології.  Всі  живописні 
композиції  виставки  доповнено  мініатюрними 
анімаційними сюжетами; тема кожної з них ска-
зана,  проговорена  художниками  із  стриманою, 
зосередженою  інтонацією,  властивою  усаміт-
ненню. Сюрреалістичні історії, зведені до фор-
мул простеньких сюжетів, знайомлять глядача 
із іще однією точною зору на універсальну мову 
мистецтва,  здатною цілковито своєрідно обго-
ворювати ті чи інші проблеми, скажімо, глоба-
лізаційного суспільства.

твори Микити Кадана на  виставках 
«Погляди» (травень 2009, ЦСМ) та  «Місце 
дії» (вересень-жовтень, галерея «Колекція» 
2009), відображають симптоматику ідей одного 
из найбільш цілісних художніх об’єднань в укра-
їнському  сучасному  мистецтві:  М.  Кадан  — 

один з ініціаторів досить відомої групи «Р.Е.П». 
В  цьому  випадку  також  кращі  роз’яснення 
до виставок належать власне художнику. Комен-
туючи  прапор,  акуратно  вирізаний  з  дзеркала, 
що  був  експонований  на  першій  із  згаданих 
вище  виставок,  він  свідчить:  «большое  зерка-
ло в форме знамени, висящее слишком высоко, 
выступало  в  качестве  метафоры  политизации 
общества; для того, чтобы отразится нем, чело-
век должен приложить определенные усилия».

Виставка  «Місце  дії» — проект  художника, 
реалізований  у  співробітництві  з  колективом 
архітекторів  «группа  предметів»,  у  виконан-
ні  автора  означає  наступне:  «Центральный 
мотив  выставки  —  площадь;  в  моих  работах 
использовались  спутниковые  фотографии, 
редуцированные  до  упрощенных  геометричес-
ких  форм,  благодаря  которым  архитектурные 

Іван Небесник, «Дзига»
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строения  превращаются  в  геометричес-
кий  орнамент.  Карты  объединили  ракурс 
авангардных поисков начала ХХ в. с ракурсом 
глобализации,  представленным  возможнос-
тями  Google-map.  Живопись,  коллажи,  лайт-
боксы  и  настенные  ассамбляжи  в  дискуссии 
о публичном пространстве говорили о пробле-
ме мира в его нерасчлененной целостности».

Концепція виставки Олени Морандо «Стам-
бул, місто самотності» («Сові-арт», осінь 
2009)  продумана  в  якості  нарисів  мандрівника. 
У  порівнянні  з  минулорічною  виставкою  фото-
графа,  ця  виставка  значно  менш  життєрадісна 
і не так переймається тим, щоб «сделать зрителю 
красиво»; фотографії 2009 року відрізняє також 
прискіпливіша  увага  до  композиційної  побудо-
ви.  Зосередженість  та  абсолютна  адекватність 
творів  програмній  назві  справляють  враження, 
рівне серйозній розмові на якусь виключно важ-
ливу тему, — наприклад, про необхідність само-
тності в якості важливого компонента художньої 
практики, чи про те, як в цьому місті в дійсності 
рідко відбуваються виставки професійної фото-
графії; про все потроху.

Кураторський  проект  Павла  Гудімова 
«Міні-мистецтво» (Я-галерея, листопад 2009 
року)  —  один  з  дуже  вдалих  прикладів  експе-
риментальних виставок, побудованих на спіль-
ності  не  тем  чи  технік,  але  формату  творів. 
На користь різноманітності експозиції довелось 
поступитись філософською складовою концеп-
ції,  що,  проте,  дало  чудові  результати,  —  адже 
цілісність  вражень  від  групової  виставки  — 
мета у більшості випалків недосяжна навіть для 
дуже досвідчених кураторів.

На  виставці  представлені  твори  як  уже 
досить  широко  відомих  митців,  котрі  давно 
співпрацюють з «Я-галереєю», — від А. Кахідзе 
та А. Волокітіна — до художників-початківців, 
а також почасти забутих імен, твори котрих дій-
сно заслуговують на увагу.

Виставки Вінні Реунова (листопад 2009) 
та Роберта Саллера (жовтень 2009) в «Карась 
Галерея» осмислюють  традиційну  тематику 

contemporary-art  в  процесі  винесення  тради-
ційних  героїв  з  об’єму  медіа  до  двовимірного 
живописного  простору.  Обидва  художники 
розмірковують з глядачем на тему ролі глянце-
вих  видань  та  аналогічних  за  форматом  теле-
шоу,  змушуючи  переосмислювати  серйозність 
ставлення  до  того,  що  нав’язливо  претендує 
на складову не тільки візуального ряду перехо-
жого/читача/телеглядача, але й на те, що колись 
називалось  «духовним  світом  людини».  А  що 
обидва  художники,  по-перше,  в  значній  мірі 
уособлюють  українське  актуальне  мистецтво, 
а  по-друге,  експонували  ці  цикли  в  межах 
«Арт-Києва»,  то  можна  зробити  навіть  і  такий 
висновок,  що  вони  обидва  навряд  чи  надов-
го  залишаться  у  цій  країні,  позаяк  працюють 
за  здобуття  дещо  просторішого,  принаймні 
в концептуальному сенсі, арт-простору.

Живопис  Анни  Гідори  (Галерея  «Трип-
тих»,  листопад  2009),  на  мою  думку,  адресова-
на  насамперед  тим,  хто  розуміє  під  визначен-
ням мистецтво перш за все і тільки мистецтво 
живопису.  Витончений  колорит  узагальнених 
форм,  як  і  раніше,  забирає  глядача  до  почасти 
вигаданих  безлюдних  краєвидів  з  маленьки-
ми  будинками,  схожими  на  храми,  та  храма-
ми,  подібними  на  маленькі  будинки.  Живопис 
Анни — концептуально позачасове мистецтво; 
і  ті  глядачі,  котрим  близькі  категорії  такого 
ґатунку, давно слідкують за всіма її виставками.

Виставка Олексія Аполлонова «Інфанта» 
(квітень  2009  року,  галерея  «Ателье  Карася») 
свідчить  про  те,  що  геніальні  київські  пейзажі 
митця  залишились  у  минулому,  наразі  посту-
пившись місцем цілковито новій хвилі. У 2009 
році  —  пірамідальним,  трапецевидним,  яскра-
вим,  майже  пістрявим  асоціаціям,  безпосеред-
ньо,  чи  опосередковано  пов’язаних  з  образом 
«Інфанти  Маргарити»  Дієго  Веласкеса.  Одна 
з  ключових  картин  всіх  без  виключення  київ-
ських колекцій, принаймні другої половини ХХ 
століття,  інфанта  у  живописному  циклі  цього 
художника  перетворюється  з  цілком  конкрет-
ної  дівчинки,  чи,  скажімо,  історичної  особи 
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на хороший привід для роздумів про мистецтво. 
Втілюючи у кожній композиції іншу живописну 
манеру,  Олексій  Аполлонов  залишає  глядачу 
право самостійно вирішувати, чий саме почерк 
з  регістру  засновників/випускників  шкіл  екс-
пресіонізму,  імпресіонізму,  абстракціонізму 
та  Паризької  школи  у  проекції  на  сюжет  цієї 
картини здається йому ближчим, аніж всі інші.

На  двох виставках Матвія Вайсберга — 
«тридвадва» (вересень, «Ра-галерея»), та «тіль-
ки люди» (жовтень, галерея «триптих») екс-
понувалось зовсім мало старих робіт; це, окрім 
іншого, означає, що художник, на щастя, попри все, 
багато і плідно працює. Назва виставки «Тридвад-
ва» — це номер відділення, поверх та палата Олек-
сандрівської  лікарні,  де  Матвій  «наблюдал  дей-
ствительность  под  наблюдением  врачей»,  маючи 
складнощі з серцем. «Тільки люди», згідно комен-
тарю  художника,  стала,  навпаки,  певною  антите-
зою попередній виставці.

Сам Матвій говорить: «Когда-то я не любил 
работать  на  заказ,  а  теперь  передумал:  боль-
шая часть работ сделана именно для выставок, 
на  темы,  совпадающие  с  некими  событиями 
в  моей  жизни.  Мы  так  устроены,  что  времен-

ная  связь  между  нами  длится  только  в  про-
шлое;  рассматривая  свои  прошлые  работы, 
ты  путешествуешь  по  окаменелостям.  Из  пре-
жних картин были выставлены только «Синие 
скрипачи».

твори чеського художника Володимира 
Комарека (VLADIMÍR KOMÁREK), що  їх екс-
понувала у вересні галерея «36», різко відрізня-
лись від більшості київських виставок. По-перше, 
відсутністю  всієї  і  всякої  надмірності,  як  живо-
писної, так і ідейної; щирістю інтонацій; просто-
ром  того  відтінку  експресіонізму,  котрий,  якщо 
і з’явиться колись в цьому місті і в цій країні, одна-
ково не проіснує тут довго за причини несуміснос-
ті  послідовної  елегантності  мислення  жорсткій 
об’єктивній  дійсності  посткризового  пострадян-
ського  арт-простору.  Мяка  щирість  інтонацій 
художника  нагадала  мені  про  всі  ті  нечисленні 
виставки,  після  котрих  глядач  відчуває  у  при-
роді  власного,  невиправно  зміненого  настрою, 
саме те світло, пояснити природу котрого мисте-
цтвознавці  звичайно  не  здатні,  але  присутність 
котрого точно вказує на те, що мистецтво далеко 
не завжди обов’язково аналізувати, проте не від-
чути його дійсну присутність неможливо.

Анотація. В статті побіжно оглянуті виставки сучасного мистецтва, котрі відбулися протягом 
другої половини 2009 року у вибраних музеях та галереях України (Київ, Львів), Польщі (Варшава) 
та Ізраїлю (Єрусалим, Тель-Авів). 

Ключові слова: виставки, експозиції, проекти, художники, сучасне мистецтво, Польща, Украї-
на, Ізраїль, живопис, графіка. 

Аннотация. В статье кратко рассмотрены выставки современного искусства, которые состоя-
лись на протяжении второй половины 2009 года в избранных музеях и галереях Украины (Киев, 
Львов), Польши (Варшава) и Израиля (Иерусалим, Тель-Авив). 

Ключевые слова: выставки, экспозиции, проекты, художники, современное искусство, Поль-
ша, Украина, Израиль, живопись, графика.
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Сучасний глядач не розпещений історични-
ми  стрічками.  Режисери  намагаються  знімати 
фільми «про уродов та людей», беручи за осно-
ву сучасне життя. Це модно, це є наслідуванням 
статей  кінокритиків,  що  постійно  лають  кіно-
виробників  за  те,  що  вони  не  звертають  увагу 
на сучасну проблематику. З  іншого боку, якщо 
ми  звернемо  увагу  на  пострадянський  кінема-
тограф,  то  стосовно  сторічної  тематики  відра-
зу  впадає  в  око  нав’язування  глядачеві  «націо-
нальної  ідеї»,  яка  полягає  в  печалі  за  великим 
минулим,  за  Імперією.  Особливо  це  помітно 
у  російських  стрічках  («Втомлені  сонцем-2» 
М. Міхалкова).  Або,  на  потребу  іноземному 
глядачеві,  продовжують  культивувати  образ 
«дикого,  але  доброго  хлопця  в  шапці-ушанці» 
(Лозниця). І фільм Міхалкова, і стрічка Лозниці 
були цьогорічними учасниками Канського кіно-
фестивалю.  А  відкривався  цей  найпрестижні-
ший  європейський  кінофорум  стрічкою  Рідлі 
Скота «Робін Гуд».

Рідлі Скот, відомий в світі режисер грандіоз-
них блокбастерів, був і цього разу вірним своїй 
стилістиці:  ті  ж  актори,  та  ж  жага  до  сучасно-
го  стилю  передачі  батальних  сцен  із  минуло-
го,  як  завжди  —  чудова  операторська  робота 
і гумор, що часто рятує невдалу режисуру. Зро-
зуміло,  що  ця  екранізація  безсмертної  історії 
про  англійського  лучника  Робіна  Лонгстрейда 

—  далеко  не  останній  фільм  на  цю  тематику. 
Річард  Левине  Серце  та  його  війська,  історія 
Англії — це клондайк для будь-якого режисера 
та його знімальної групи. Це вічна тема для кіно, 
і  я  впевнена,  що  ще  багато  поколінь  режисерів 
будуть  знімати  кіно  про  славного  Робіна  Гуда 
з  точки  зору  свого  покоління,  своєї  естетики. 
Хтось, беручи саме цей пласт історії, буде роби-
ти  акцент  насамперед  на  політиці:  тогочасних 
відносинах між Францією та Англією, ганьбою 
для  англійців  і  перемогою  французів.  Хтось 
буде  плакати  за  епохою  Річарда  і  сумувати,  що 
так  ганебно  «відпочила  природа»  на  його  бра-
тові та спадкоємцю — королі Іоанні. Хтось вза-
галі прибере будь-які історичні факти з сюжету, 
створюючи  ще  один  міф  про  великого  і  пре-
красного «доброго і чесного» розбійника Робіна 
Гуда. Рідлі Скот взяв всього потрошку: трошки 
історичних фактів (які наважився навіть заради 
сюжету змінити), трошки міфів, трошки роман-
тики  та  гумору,  і  приправив  це  все  сучасними 
можливостями кінематографа. 

Отже, розпочнемо із сюжету. Старий Річард 
Левине  Серце  із  похмілля  нападає  на  фран-
цузький  замок  і  отримує  стрілу  у  горло.  Бла-
городний  лицар  Роберт  Локслі  везе  в  Англію 
корону короля, але потрапляє у пастку і вмирає 
на руках дезертира — Робіна Лонгстрейда (яко-
го  з  часом  світ  знатиме  як  Робіна  Гуда).  Робін 
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привозить  корону  королеві-матері.  Королева 
розуміє,  що  її  молодший  син  —  Іоанн,  бабій 
із замашками наркомана, — далеко не ідеальна 
кандидатура для англійського трону. Та робити 
нічого — Іоанн стає королем. Він звільняє всіх 
відданих Англії людей, натомість пригріваючи 
на грудях зрадників, що таємно ведуть до бере-
гів  Англії  французький  флот  та  сіють  нена-
висть  до  Іоанна  між  англійськими  баронами. 
Під  прапором  короля  зрадники  захоплюють 
і  спалюють  англійські  села  та  міста,  обклада-
ють їх непомірними податками. Назріває бунт. 
А Робін тим часом разом із друзями оселяється 
у садибі мудрого та старого лицаря.

Він  погоджується  грати  роль  його  сина 
та зятя, аби в старого та його невістки не відібрали 
землю. Живуть вони радісно і весело, поки на їх 
землю не нападають зрадники… Початок фільму 
мені особисто здався занадто нудним  і не ціка-
вим.  Режисер  демонструє  (іноді  перекручуючи 
саму історію) всім відомі події. Та згодом дія стає 
динамічнішою,  починається  розвиток  характе-
рів. Так смішно дивитися на голівудську посміш-
ку Рассела Кроу (занадто білі для тих часів зуби), 
але  костюми  і  грим  —  ідеальні,  начебто  зняті 
із  справжніх  лицарів.  Взагалі,  якщо  казати  про 
персонажів,  їх  Рідлі  Скот  показує  такими,  яки-
ми  сам  їх  бачить.  Король  Ричард  —  втомлений 
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від  своїх  обов’язків,  з  пласким  гумором  і  само-
закоханий.  Робін  —  герой  і  просто  красунчик. 
В  американському  кінематографі  обов’язково 
повинен  бути  тандем  герой-антигерой.  І  якщо 
Робін  —  це  уособлення  благородства,  тонко-
го гумору і лицарства, то його антипод (до речі, 
чудова акторська гра Марка Стронга) — сер Год-
фрі: це уособлення зовнішнього та внутрішнього 
скалічення, комплексів та ненависті. Як завжди, 
неповторна  Кейт  Бланшет  чудово  зіграла  неві-
стку  старого  лицаря  (Макса  фон  Зюдова).  Леді 
Меріон Локслі — це насамперед відданість сво-
їй моралі; це жінка, яка несе відповідальність за 
батька чоловіка  (якого вона майже не знала), за 

людей і землю. Вона — скеля, залізо (яке із часом 
теж починає відчувати кохання). Меріон розуміє, 
що  вона  повинна  бути  мудрою  і  сильною,  аби 
втримати старого і маєток. На мій погляд, саме 
характер  Меріон  режисеру  вдалось  розкрити 
якнайкраще:  від  замкненої  і  жорсткої  людини 
(яка, окрім фізичної краси, не має нічого жіноч-
ного), через втрату чоловіка і свекра, через горе 
звичайних людей і власну закоханість вона роз-
квітає як жінка.

Рассел  Кроу  —  веселий  і  безклопітний 
чоловік,  що  створив  на  екрані  образ,  безумов-
но,  героїчний  (його  героїзм якийсь вроджений, 
існуючий сам по собі). При цьому Кроу вдалось 
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створити образ людини, що живе начебто одним 
днем, а тому нічого не боїться. Він і авантюрист, 
і комік, от тільки любові в його очах я не поба-
чила. Та для режиссера, як мені здалось, любов-
на лінія — це тільки один із задників декорації, 
щось другорядне. Дуже вражають зняті Скотом 
батальні  сцени.  Це  —  його  стихія.  Згадайте 
попередню  Стрічку  Рідлі  Скотта  «Гладіатор» 
—  та  ж  знімальна  група,  ті  ж  актори  і  той  же 
апофеоз у вигляді бійки. Скоту вдається у масо-
вих сценах передати долю цілого народу. Тут є 
і  радість,  і  горе,  і  подвиг,  і  романтика  і  навіть 
менталітет окремо взятого народу та епохи. Він 
знімає  фінали  своїх  стрічок  як  гімн  людської 
гідності, в них ідеальні мізансцени, світло, рапід 
та кругова панорама. Все доречно. Мабуть, саме 
сценою бою на березі моря і треба було закінчи-
ти цей фільм. Але Рідлі Скоту треба було, звісно, 
роз’яснити  глядачеві,  що  ж  сталось  далі:  Мері-
лон  і  Робін  разом  з  друзями  сховались  у  лісі. 
Іоанн  наказав  впіймати  зрадника  Робіна  Гуда. 
Для Англії настали важкі часи.

Історичне  кіно  —  вкрай  невдячна  праця, 
бо  гадати,  чи  поверне  фільм  вкладені  в  ньо-
го  величезні  гроші,  чи  ні,  ніхто  не  візьметься. 
Історичне кіно — це найдорожчий кінопродукт 
(через  дороге  виготовлення  костюмів,  декора-
цій та реквізиту). Після краху в прокаті стрічок 
«Олександр»  та  «Царство  небесне»  інвесто-
ри  не  поспішають  вкладати  гроші  в  історичну 
тематику.  Набагато  вигідніше  зняти  ще  одну 
фантастичну  містерію  чи  родинну  мелодраму 
на  сучасному  матеріалі,  ніж  створювати  істо-
ричне  полотно.  Самі  глядачі  не  мають  великої 
зацікавленості  в  історичних  фільмах.  Це  і  не 
дивно:  інтелект  падає  по  всьому  світі,  людей 
не  цікавлять  книги,  зникає  жага  до  знань, 
натомість абсолютна більшiсть населення хоче 
«хліба та видовищ». Кінотеатри стають місцем 
сприйняття не кіномистецтва, а «масової куль-
тури». Та, поки люди вірять в казку, поки існу-
ють (хоча і все рідше) поняття порядності, бла-
городства  та  справжнього  кохання,  історичне 
кіно буде жити.

Анотація.  У  своїй  статті  «Не  вірю»  її  автор,  кінорежисер  і  сценарист  Марина  Кондратьєва, 
досліджує з точки зору кінокритики тенденції жанру історичної драми. В основі статті — драма-
тургічний розбір фільму «Робін Гуд» (2010). Так само в статті з точки зору кінокритики розбира-
ються основні принципи сучасного кіновиробництва, жанрова кон›юнктура, питання фінансуван-
ня фільмів і глядацького сприйняття. 

Ключові слова: драматургія, кінематограф, кінокритика, кіновиробництво, кон›юнктура.

Аннотация. В своей статье «Не верю» ее автор, кинорежиссёр и сценарист Марина Кондра-
тьева ,  исследует  с  точки  зрения  кинокритики  на  новые  тенденции  жанра  исторической  драмы. 
Основа статьи — драматургический разбор фильма «Робин Гуд» (2010). Также в статье с точки зре-
ния кинокритики разбираются основные принципы современного кинопроизводства, жанровая 
конюктура, вопросы финансирования фильмов и особенности зрительского восприятия.

Ключевые слова: драматургия, кинематограф, кинокритика, кинопроизводство, коньюнктура. 
 
Summary.  In  the  article  «I  do  not  trust»,  the  author  —  film  director  and  script  writer  Marina 

Kondratyev investigates from the point of view film critics of a tendency of a genre of a historical drama. 
The basis of article is dramaturgic analysis of a film «Robin Hood» (2010). As from the point of view film 
critics understand article the cores points of modern film production, genres, questions of financing of 
films and spectator perception.

Keywords: drama, film, film criticism, film production, market fluctuations.
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Вопрос  ведущего  американского  логи-
ка  Хилари  Патнэма,  профессора  Гарвард-
ского  университета,  —  нарисовал  ли  мура-
вей  портрет  Уинстона  Черчилля  или  лишь 
оставил  след,  похожий  на  портрет  Уинсто-
на  Черчилля,  —  сегодня  на  ниве  искусства, 
и особенно критики, более чем просто злобод-
невен. Постоянное присутствие в пространстве 
культурно-художественных  событий  Украины 
неартикулируемой  дилеммы  (имманентна  ли 
семио-конструкция,  заявленная  художником, 
его творению, а восприятие части нерастороп-
ной  критики  и  социума  —  неистинно,  подле-
жа  коррекции;  либо  вопрос  совпадения  идеи 

и художественного образа читаем иными вари-
антами), достаточно точно соотносимо с древ-
нейшим  парадоксом  Лжеца,  анализируемым 
Патнэмом в монографии «Разум, истина и исто-
рия» [1].  Метафизический  реализм,  с  кото-
рым полемизировал Патнэм, не может решить 
дилемму  самозамкнутого  парадокса,  который 
еще  Чжуан-цзы  представил  известной  сен-
тенцией:  философу,  который  спит,  снится,  что 
он  бабочка,  которой  снится,  что  она  философ, 
который спит и т. д. В частности, Патнэм дис-
кутировал с Людвигом Витгенштейном, педан-
тично отмечавшим истину даже в повседневно-
бытовой  речи,  если  верить  свидетельствам 

МАриНА протАС

«парадокс лжеца»  
в пространстве критики  

трансформация или эвтаназия?

Изменчивая видимость будет всегда вводить 
в обман наш разум… 

Блез ПАСКАЛь

Для большинства людей ложность утверждения 
сама по себе является причиной от него воздержать-
ся… Как лгущий, так и  говорящий правду руковод-
ствуются своими представлениями о действитель-
ности — в  целях ложного или истинного описания 
мира. … Пустобрех говорит, не  обращая внимания 
ни на что, кроме того, что выгодно и/или удобно ска-
зать в  данный момент… он не  отвергает истины 
и не противостоит ей. Он ее просто игнорирует.

Гарри Г. ФРАНКФУРТ



324

2009, випуск шостийСУЧАСНе МиСтеЦтВо

Фани  Паскаль [2].  Высоко  оценивая  профес-
сионализм  Витгенштейна,  Патнэм,  опираясь 
на Канта, возражал ему, доказывая, что феноме-
нологическое  исследование  мышления  имеет 
неверное  основание,  ибо  понимание  внутрен-
него  выражения  мысли  —  это  способность, 
но  никак  не  явление/феномен,  поэтому  истин-
ность  понимания  укоренена  в  проблеме  объ-
ективности  или  трансцендентности  понятий. 
Процесс мышления переструктурирует образы 
сознания вне строгой иерархии, допуская кор-
рекции, в процессе чего парадоксы неизбежны. 
Сам  Патнэм  также  следовал  этой  стратегии, 
совершенствуя  свои  профессиональные  взгля-
ды, так что коллеги прозвали его «движущейся 
мишенью», неуловимой для критики (Дж. Пасс-
мор, Р. Рорти). Во всяком случае, теперь, благо-
даря  усилиям  этого  ученого,  аналитическая 
философия  считает  неприемлемой  попытку 
логического  позитивизма  отказаться  от  услуг 
«старой  метафизики»,  заменив  ее  молодым 
вином современных научных теорий с их новой 
терминологией.  Отсечение  корней  традиции, 
конечно  же,  облегчает  мышление,  но  избавле-
ние  от  грехов  осуществляется  вместе  с  избав-
лением от полезных уроков из ошибок прошло-
го [3]. Правда, возможно, что наведение мостов 
между  дихотомиями  (напр.,  «объективное  — 
субъективное»),  а  также  между  мыслителями 
древности  и  современности,  было  предугада-
но  временем  и  жизнью.  Ученый  лишь  уловил 
«вызов времени», утверждая в одной из послед-
них  своих  работ,  озаглавленной  «Реализм 
с человеческим лицом»: «…почти все проблемы 
в философии приобрели форму, в которой они 
представляют реальный интерес, только благо-
даря  Канту» [4].  В  частности,  парадокс  лжеца 
Кант  рассматривал,  задаваясь  вопросом:  «Что 
есть истина?», и резюмировал: «Знание заклю-
чает в себе ложь, если оно не согласуется с тем 
предметом,  к  которому  относится»;  но  «все-
общий  критерий  истины  не  может  быть  дан», 
«требовать  всеобщего  критерия  истинности 
знания со стороны его материи нельзя, так как 

это требование противоречиво» [5].
Одним словом, философские битвы вокруг 

проблем  реализма  и  антиреализма,  проблем 
метафизики  и  онтологического  статуса  уни-
версалий,  взаимоотношений  сознания  и  вещ-
ного  мира  с  вероятностью  обретения  досто-
верного знания… — весь этот комплекс остро 
дискутируемых  сегодня  проблем  вовлекает 
в  свою  орбиту  не  только  профессиональных 
философов,  но  и  искусствоведов,  критиков, 
художников,  культурологов  и  прочих  спе-
циалистов,  которые  за  время  битвы  транс-
формируются  внутренне,  случается  также  — 
от  убежденных  позитивистов  до  кантианцев 
или неоплатоников. С искусством и критикой, 
приближенных  к  «жесткой  власти»  и  охло-
кратии,  все  обстоит  сложнее,  парадоксаль-
ней.  Тут  не  возможно  чудесное  исцеление, 
каковое  испытала  аналитическая  философия 
в  1990-х,  после  того,  как  ее  (на  пике  славы) 
объявили  преставившейся:  она  тогда  заточи-
ла себя в узкоспециальные вопросы, понятные 
избранным  профессионалам,  отказав  пробле-
мам духовно-гуманистического плана; однако, 
возвратив  себе  утраченный  вектор  проблем, 
она  получила  широкую  востребованность 
в  разных  сферах  человеческого  знания,  в  том 
числе  на  ниве  современного  искусствоведе-
ния  и  критики.  Соответственно,  центральное 
положение  в  культурно-художественном  про-
странстве занял и парадокс лжеца. Элитарная 
сегодня  часть  искусства,  широко  репрезентуя 
себя  в  Украине  и  за  рубежом,  сформировав-
шись в среде неконформного творчества конца 
1980-х — 1990-х, по мере возмужания незамет-
но стала конформным арт-бизнесом, искренне 
обижаясь на критиков, цитирующих И. Канта: 
«Тем не менее, есть что-то чрезвычайно соблаз-
нительное в обладании таким мнимым искус-
ством  придавать  всем  нашим  знаниям  рассу-
дочную форму, хотя бы содержание их и было 
еще пустым и бедным; поэтому общая логика, 
имеющая значение только канона для оценки, 
нередко  применяется  как  бы  в  качестве  орга-
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нона для действительного созидания, по край-
ней  мере  шумихи  объективных  утверждений, 
и  таким  образом  употребляется  во  зло» [6]. 
Вот  почему  ракурс  заявленный  в  названии 
исследования, постоянно переводится нами то 
в проблемное поле Патнэма, то путем «семан-
тического восхождения» (У. Куайн) трансфор-
мируется  от  рассуждений  об  «игре  истинно-
го  и  ложного»  современной  художественной 
жизни  до  удивительно  поучительных  логико-
философских  интенций  по  поводу  субкуль-
туры  bullshit,  в  духе  enfant  terrible [7].  В  этой 
связи мы вынуждены были прибегнуть к скан-
дальному  бестселлеру  профессора  филосо-
фии  Йельского  университета  Гарри  Гордо-
на  Франкфурта  «On  Bullshit» [8],  но  не  ради 
дешевого эпатажа,  а исключительно, для того 
чтобы выяснить мотивы философской претен-
циозности  сознания  наиболее  продаваемых 
ныне  украинских  художников,  «вынужден-
ных искренне и убежденно вводить в обман», 
как  и  обслуживающих  их  сателлитов  от  кри-
тики  —  лгать  в  форме  bull  session.  Тем  более, 
что Франкфурт убедительно доказал причину 
распространения в современном мире bullshit: 
главным образом (каким бы диким это не пока-
залось  информационному  обществу),  из-за 
распространения  в  интеллектуальных  слоях 
невежества, незнания специалистами предме-
та, который он должен знать, а обязательство 
быстро  высказывать  свое  мнение  провоциру-
ет  участника  публичной  жизни  ко  лжи.  Ведь 
времени  на  кропотливо-длительное  осмысле-
ние проблемы современность не оставляет, да 
и желания тоже: большой поток информации, 
обрушившийся  на  головы  людей,  уменьша-
ет  время,  отпущенное  на  осознание  проблем, 
выработку  собственного  мнения  и  принятие 
верного  решения.  Кроме  того,  чрезмерно  раз-
дутый  модернизацией  общества  культ  лично-
го  мнения,  о  чем  говорили  многие  философы 
и социоаналитики, отформовался в предрассу-
док демократии, при котором граждане имеют 
свое представление обо всем, и «графоманией 

не занимается разве что младенец», «сочиняя 
даже воздух, когда нечем дышать», так что все 
вынуждены  быть  свидетелями  «свертывания 
прокисшего  пространства,  свертывания  не  в 
единство,  даже  не  свития,  а  сворачивания 
в  дурной  множественности,  раздробленно-
сти  и  мелочности»  (А.  Босенко) [9].  Степень 
же  соответствия  быстро  выданного  частного 
мнения  истинному  положению  дел  не  инте-
ресна социуму, зараженному вульгарным кан-
тианством,  равнодушно  махнувшему  рукой 
на  пресловутую  «вещь  в  себе»  и  на  способ-
ности  мышления.  Но  образовавшаяся  «про-
пасть  всеистребляющего  варварства»  (Кант) 
исключительно  разрушительна  для  культуры 
и  истории  общества,  тем  более,  когда  некий 
субъект, абсолютно уверенный в своей иллю-
зорной  правоте,  выдает  творческий  евнухизм 
за  истину:  «софистическое  искусство  при-
давать  своему  незнанию  или  даже  преднаме-
ренному вымыслу внешний вид истины путем 
подражания  основательному  методу,  предпи-
сываемому вообще логикой, и путем пользова-
ния ее топикой для украшения всяких пустых 
утверждений…  приводит  лишь  к  болтовне, 
к умению утверждать что угодно с некоторым 
видом  правоты  или  нападать  на  что  угод-
но» [6].  Единственным  оправданием,  откры-
вающим психологически ущербному субъекту 
путь  в  большую  жизнь,  становится  не  пара-
дигма истинности, но парадигма искренности, 
опять же, толкуемая вульгарно, ибо лукавство 
не  жалеет  страсти  и  искренности  в  достиже-
нии цели. Вспомним назойливо поучительный 
пример из жизни сегодняшних «ходоков» киев-
ской  подземки,  имеющих  широкий  репертуар 
искренних  жалоб  попрошайки.  В  несколько 
видоизмененном  виде  эта  модель  культурной 
жизни  эксплуатируется  в  среде  художников, 
более  не  стремящихся  синтезировать  общую 
картину целостного мира, и тем паче, не пыта-
ющихся отыскать истину, зато выставляющих 
на  показ  свою  исповедь-пандемос  в  широкой 
маркетинговой  сети  «арт-спазмов»,  т.е.  арт-
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галереях.  (Методика стара как мир, точно так 
жертвы  войны  в  послевоенные  годы  ходи-
ли  по  электричкам  и  трамваям,  предлагая 
публике  в  близи  рассмотреть  их  увечья,  и, 
проникшись  сочувствием,  заплатить).  Про-
фессор  Лондонского  университета  Александр 
Пятигорский, который в 1960-х годах работал 
с  Ю. Лотманом  и  М. Мамардашвили,  связы-
вает  всеобщую  деградацию,  среди  прочего, 
также  с  «самой  отупляющей  идеей  современ-
ности,  идеей  комфорта,  пусть  минимально-
го,  но  любой  ценой,  комфорта,  выдаваемого 
за  высшее  благо,  словом  —  с  идеей  абсолют-
ного  экзистенциального  гедонизма.  Эта  идея 
(в любой ее форме, политической, экономиче-
ской, этической, генетической, наконец) вновь 
и  вновь  возвращает  наше  мышление  в  тупик 
антропоцентризма» [10].  Эта  идея  становится 
также  тем  основанием,  на  котором  утвержда-
ются  рыночные  отношения  в  искусстве,  ведь 
на «рынке все непонятное стόит гораздо доро-
же», «всякая ложь и глупость на рынке расхо-
дятся отлично» [11].

Любопытно,  как  сходятся  в  тонально-
сти  и  по  смыслу  вердикты  небезразличных 
к  современности  ученых  различных  профес-
сиональных  интересов,  особенно  по  поводу 
«комфорта умственной инерции», претендую-
щего  на  «метафизический  престиж»  (причем, 
не  зависимо  от  того,  применяют  ли  ученые 
дедуктивные  методы  оценки  или  индуктив-
ные).  Например,  высококлассный  лингвист 
Михаил Даниэль с философским изяществом 
подметил  тождественность  стратегий  завое-
вания  мира  у  художника-лицедея  и  фланера-
bullshitter: «bullshitter занимается своим делом 
как  свободный  художник» [12].  Реальность 
сама отображает зеркально смысл фразы, обна-
жая  специфику  пустотности  бытия  светских 
тусовок, где художник берет на себя нелегкий 
труд перевода ненормативной лексики в столь 
же ненормативное поведение, давно легитими-
рованное в культурно-художественных кругах 
элиты. Поэтому ничего не стоит на очередной 

корпоративной  презентации  бренда  какому-
нибудь  И.  Чичкану,  продемонстрировать 
в  камеру  татуаж  интимной  части  тела,  спон-
танно  и  виртуозно  осуществив  акт  bullshit 
с  многомиллионной  аудиторией  канала  TV. 
(Самое  смешное,  что  этот  жест/акт  художни-
ка  имеет  в  культуре  историческую  повторяе-
мость, — ближайший к нам конфуз состоялся 
в постреволюционном Крыму, с выпуском бро-
шюры г-на Энчмена «Размер мужского полово-
го  органа  как  решающий  фактор  морального 
прогресса»,  глубоко  потрясшей  воображение 
Зощенко  и  Эренбурга,  неоднократно  ссылав-
шихся на сей шедевр. Однако и первые револю-
ционерки  Москвы,  —  достаточно  упомянуть 
Инессу Арманд, — не отставали в «секуляри-
зации» отношений полов, и, так же, как совре-
менные  поп-звезды,  фланировали  в  обнажен-
ном виде по Красной площади, вдохновленные 
революционным катехизисом работниц — бро-
шюрой «Борьба за настоящего мужчину») [13]. 
Но  Г. Франкфурт  высоко  оценил  бы  поступок 
ведущего  украинского  художника,  добавив: 
«В  брехне  больший  размах  и  независимость, 
в ней есть полет импровизации, большая кра-
сочность и игра воображения. Это не столько 
мастерство,  сколько  искусство» [14].  И  все  же 
творчество  художника  честно  до  эксгиби-
ционизма  выражающего  себя  в  жизни  как  в 
искусстве, автоматически не отождествляется 
с  истиной  в  искусстве.  Хотя  кто  знает,  какая 
она, эта истина, да еще в искусстве?

Ганс-Георг  Гадамер  в  монументальном 
труде «Истина и метод» (1960) показал невоз-
можность  точной  верификации  опыта  искус-
ства  (так же, как философии, истории, крити-
ки)  экспериментальными  методами.  Науки 
бессильны  в  постижении  истины,  если  она 
эманируется  трансцендентным;  а  опыт  кри-
тики  и  философии  не  может  подменить  опыт 
искусства,  опять  же,  если  последний  не  зави-
сит  от  рациональных  усилий  человека.  Вот 
в  этом  тонком  условии  «если»  и  происходит 
подмена  критериев  оценки,  где  истина  част-
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ного  высказывания  объявляется  просвещен-
ным обществом и самим художником истиной 
«прекрасной  души»,  предполагающей  фило-
софскую свободу, а на самом деле симулирую-
щей ее. Опыт рационального (и рационально-
метафизического)  творчества  художника  для 
пущей важности им самим подменяется опы-
том критики и философии, логически констру-
ирующих, словно бы искусственно достраивая, 
семантическое  поле  произведений.  Попыт-
ки  выправить  положение  безуспешны,  пока 
эстетическое  различение  «образованного 
общества»  (Шиллер)  не  научится  выделять 
в  художественном  произведении  вневремен-
ные  качества,  а  в  творчестве  художника  — 
«действенно-историческое  сознание»  и  опыт 
мира.  Задача  сложная  по  ряду  причин.  Про-
странство искусства и критики слишком засо-
рено иллюзиями, ложными амбициями и уто-
пиями,  пробраться  сквозь  которые  к  свету 
истины почти невозможно. Слишком усугуби-
лась  искаженность  познания  после  искривле-
ния  кантовской  аргументации  субъективного 
суждения  и  абсолютизации  понятия  гения, 
теперь безнадежно оторванного от опыта мира 
и  от  интерсубъективного  понимания.  Вер-
нуть  вневременные  качества  культуры  и  спо-
собность  эманировать  «внутреннее»,  Единое, 
возможно  путем  преодоления  рациональной 
логики, поразившей недугом искусство. А ведь 
именно трансцендентное Прекрасное снимает 
противоречия  между  субъективным  и  объек-
тивным, теорией и практикой, показывая себя 
как  истинное,  как  духовный  свет  и  как  собы-
тие,  превышающее  какую  либо  деятельность 
человека. (В «Критике способности суждения» 
И.  Кант  подчеркивал,  что  «суждение,  связан-
ное  только  с  опосредствованным,  а  именно 
относящимся  к  обществу,  интересом,  …уже 
не  может  считаться  несомненным  признаком 
морально  доброго  образа  мыслей»,  поэтому 
«оплачиваемое  искусство»  Кант  определял 
исключительно как ремесло. Ему же противо-
поставлял искусство истинно свободное, пре-

красное  искусство,  вызывающее  «удоволь-
ствие  от  рефлексии»,  а  не  от  чувственного 
наслаждения,  но  создавать  такое  искусство, 
доказывал Кант, способен только гений) [15].

Необходимо также преодоление нами гло-
бальной  деисторизации  общества.  Когда-то 
Тацит  определял  культурного  римлянина 
как  того,  кто  видит  свое  время  и  сохраняет 
для  потомков  также  времена  его  пращуров: 
отца, деда и далее, в  глубь веков. Сегодня все 
упростилось.  История  как  наука  изучается 
нами,  но  существует  отдельно  от  атрофиро-
вавшейся способности исторического мышле-
ния, что блокирует от нас необходимый опыт 
мира  и  опыт  исторического  мышления,  под-
меняя  его  суррогатом  плоской  политической 
рефлексии  событий  прошлого  и  настояще-
го [16]. Содержание сознания крайне обмелело 
у  художника,  борющегося  не  за  истину,  но  за 
признание того, кто говорит, т. е. за себя. Кри-
тика также в растерянности, как же запустить 
этот  механизм  «историко-понятийного  пони-
мания»,  чтобы  искусство,  сравниваемое  Гада-
мером с традиционным праздником, отражало 
вневременную суть вечного, «окказионально» 
самопредставляемую  временными  преходя-
щими формами. Современность подтверждает 
необходимость дисциплинированности гения 
со стороны воображения, рассудка, духа и вку-
са,  на  чем  настаивал  Кант.  Ведь  вдохновение 
гения самим прекрасным образом сопрягается 
с высокой культурой эстетического суждения: 
его оригинальность идей контролирует свобо-
да  воображения  и  закономерность  рассудка, 
а  вкус  упорядочивает  мысли,  сообщая  идеям 
устойчивость,  что  позволяет  развивать  к  все-
общему  одобрению  культуру  в  целом.  В  про-
тивном  случае,  «все  богатство  воображения 
порождает в своей не подчиняющейся законам 
свободе только нелепость» [17].

Доказывая  возможность  плюральной 
репликации разными материальными носите-
лями одного и того же ментального состояния, 
Патнэм  также  подвергал  сомнению  истин-
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ность семантики носителей, поскольку между 
предметом  и  его  ментальным  образом  нет 
необходимых взаимосвязей. Сложность реше-
ния подобных самозамкнутых парадоксов, как 
видим,  проистекает  из-за  отсутствия  строгой 
теории  сознания,  могущей  истолковать  про-
блемы  мышления.  Как  следствие:  художник 
пытается  объяснить  критику  схему  своего 
мышления и цели творчества, но критик, даже 
будучи  объективным  и  не  ангажированным, 
сомневается,  пытаясь  уточнить  своими  мето-
дами,  говорил  ли  художник  ему  истину  или 
ложь,  действительно  ли  художник  медити-
ровал,  когда  создавал  очередной  шедевр,  или 
лишь  полагает,  что  медитировал.  Случается, 
критик допускает ошибку, не распознав умыш-
ленного  обмана  со  стороны  художника;  или, 
верный  интуитивному  ощущению  истины, 
отказывает оппоненту в правдивости; но ино-
гда бывает, что слепой критик в плену иллюзий 
сокрушает  истинное  творчество.  Логическая 
петля  парадокса  Лжеца  подтачивает  резуль-
тат  профессионального  контакта,  что  часто 
сползает  в  личностную  плоскость  неприязни 
и вражды, хотя сам парадокс продолжает суще-
ствовать неразрешенным, и отыскивает новых 
жертв.  (Интернет  предоставляет  широкую 
картину его жатвы, с нелицеприятными спора-
ми ведущих украинских критиков с ведущими 
украинскими  художниками,  отражая  очевид-
ную патовость ситуации.) Не обращать внима-
ния на парадокс вовсе, комфортно довольству-
ясь иллюзией критика, художника, либо своим 
представлением  о  них,  не  стараясь  узнать, 
какова же на самом деле истина, на наш взгляд, 
равноценно самообману, и, в конечном счете — 
эвтаназии  критики,  фаталистично  плывущей 
по течению художественного бытия, мертвен-
но отражая стеклянным взором лишь волевые 
импульсы  амбициозных  художников.  Поэто-
му  мы  были  бы  вольны  избрать  альтернатив-
ный  путь  трансформации  критики,  тоже  пол-
ный  ошибок  и  неувязок,  но  зато  обещающий 
критике  возрастающую  степень  истинности 

историко-понятийного  анализа.  Ведь  и  эвта-
назию  можно  понимать  двояко:  как  смерть 
от мнящего разума художника (прогибающая-
ся  под  заказчика-художника  критика  умирает 
для истинной критики), и как смерть от объек-
тивного действия законов самоорганизующей-
ся  системы  гуманитарного  знания,  которое 
избавляется от конъюнктурных версий, остав-
ляя  их  в  музее  истории  художественной  кри-
тики  как  линялую  кожу  рептилий.  Инстинкт 
самосохранения в виде импульса поиска исти-
ны  призывал  нас  к  написанию  этой  статьи, 
дабы  продумать  разумную  траекторию  пути 
в  будущее,  не  сгинув  в  геенне  субъективных 
амбиций, равно как и в водоворотах эволюци-
онных  витков  истории.  Опорой  же  в  научной 
аргументации  спора  мы  избирали,  перефра-
зируя широко цитируемую (преимущественно 
западными  физиками)  идею  Бернара  Шартр-
ского  труды  тех  гигантов  знания,  на  плечах 
которых  мы  —  карлики  новых  времен  —  сто-
им: не совсем твердо, но зато видя ту манящую 
даль  за  горизонтом,  за  который  нам  суждено 
некогда, при удачных обстоятельствах, выйти.

Согласно  мнению  Патнэма,  целостность 
мира  фрагментируется  в  сознании  человека, 
который находит концептуальную схему, обоб-
щающую дробность фрагментов в единую кар-
тину.  Для  каждого  существует  свое  описание 
мира как истинного, рационально идеализиро-
ванного.  Фактически  истину  в  субъективном 
представлении  не  выявить,  она  не  доказуема, 
неопределенными  становятся  и  философ-
ские  рассуждения.  Но  туманность  объясне-
ний  не  должна  пугать:  истина  не  подлежит 
концептуальному  выбору  конкурирующего 
в  познании  опыта.  Иными  словами,  мы  при-
ходим к философскому оправданию плюраль-
ности  стилестических  парадигм  в  искусстве. 
Каждое  произведение  искусства  имеет  свою 
субъективную  истину,  как  частичку  общей 
картины мира. Спорить с этим нет оснований. 
Но нас заботит более тонкий вопрос. Насколь-
ко  искренне  истинен  (или  ложен)  в  своей 
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интуиции и творческих интенциях художник, 
особенно  если  он  концептуально  доказывает 
метафизичность  своих  работ,  —  как,  напри-
мер А. Клименко? В чем заключен символ веры 
современного  художника,  да  и  критика  тоже? 
Гонорар,  слава,  удовлетворение  завышенных 
амбиций,  максимальная  публичность  и  узна-
ваемость на светских раутах; или, может быть, 
поиск  истины  в  разнообразиях  траекторий 
эволюции  искусства?  Эти  вопросы,  которые 
постоянно задает себе культурная обществен-
ность  от  момента  Французской  революции, 
артикулирует  и  Патнэм,  пытаясь  выяснить, 
зачем  нужна  метафизическая  картина,  кото-
рой  никто  не  верит,  только  понимая  под  сло-
вом  «картина»  более  широкий  философский 
смысл.  Мы  же,  со  своей  стороны,  добавляем 
исследованию дополнительные координатные 
условия:  становление  истинного  искусства 
и  критики  в  пространстве  идеологий  обще-
ства  массового  производства  и  потребления, 
вызвавших  эрозию  культурных  ценностей 
некогда  начатого  проекта  модернизации,  где 
«субъективизм  чрезмерно  возбужденной  чув-
ствительности»  подрывает  моральные  цен-
ности  социума,  творчески  оскопляя  былой 
авангардный  импульс  (Ю.  Хабермас,  Д.  Белл, 
А. Гелен, М. Вебер) [18].

Формально рассуждая вслед за Патнэмом: 
образцы  реального  мира  (деревья,  столы) 
постижимы здравым смыслом, поэтому тихий 
реализм в искусстве никогда не вызывал спо-
ров и непонимания. Объекты научных теорий 
полагаются  истинными  конвенционально, 
ибо  существует  жесткое  инвариантное  ядро 
семио-конструкций,  гарантирующее  преем-
ственность  научных  истин  во  времени.  Дис-
кретные научные/художественные революции 
также не возникают на пустом месте, филосо-
фия истории науки исписала по этому поводу 
достаточно  страниц.  Правда,  и  в  философии, 
и  в  искусстве  истину  утвердить  сложнее,  ибо 
в  разные  периоды  истину  тут  определяли  то 
объективной,  то  субъективной  по  статусу,  то 

искали  ее  в  сфере  абсолюта,  то  считали  фор-
мой  психического  состояния  личности;  более 
того, проблему истины подменяли проблемой 
интерпретации.  Так  что  бодрости  эти  фак-
ты  нам  в  нашем  предприятии  не  добавляют. 
Не  удовлетворяют  нас  и  постмодернистские 
рецидивы  констатации  истинным  уже  само-
го  текста,  самодостаточного  произведения, 
в  котором  художник  и  зритель  «усилием 
воли  к  истине»  достигают  «эффекта  истины» 
(Фуко). Такие критерии легитимировали услу-
ги фальсификации и принуждения, но не отре-
гулировали  механизм  поиска  истины.  Зри-
тель  становится  соучастником  «игр  истины» 
имплозивной культуры, «игр истины по пово-
ду отношений к власти», «игр по поводу отно-
шений к самому себе» и т.д. — примеров всему 
этому  в  художественном  пространстве  Укра-
ины  предостаточно.  Но  вот  нашей  критике 
в  деструктивном  хаосе  оказалось  достаточно 
сложно преодолеть идею Фуко, о том, что через 
эти игры бытие конституирует себя в истории 
как  опыт  в  основании  истинный.  Тем  более, 
в  софистических  размышлениях  украинские 
ведущие  художники  утверждают  метафизику 
через  опыт  присутствия,  впадая  в  рациона-
лизм позитивизма, и замещают истину герме-
невтикой специфического набора технических 
элементов  изображения  (скажем,  распростра-
ненный  издавна  в  живописи  прием  непропи-
санности  полотна  объявляется  автоматиче-
ски  истиной  метафизического  высказывания. 
К примеру, В. Цаголов из адептов актуального 
искусства  переходит  в  лагерь  последовате-
лей  чистой  метафизики:  но  трансцендентное 
и  рационально-объективное  тут  явно  сме-
шано).  Ситуацию  можно  расценить  двояко. 
С  одной  стороны,  действительно,  «не  суще-
ствует технических задач, которые не касались 
бы общества», социальное и психическое раз-
витие  взаимосвязано  с  техническими  дости-
жениями,  в  частности  высоких  технологий. 
Тенденцию  прогрессирующей  рационализа-
ции  на  примере  музыки  изучал  Макс  Вебер, 
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прослеживая от новаций мануфактурного про-
изводства историю овладения человеком мате-
риалом своего труда, его техникой. Но, с другой 
стороны, дух эпохи, живущий в каждом худож-
нике даже против его воли как скрытая исти-
на, проявляется вовсе не в техническом совер-
шенстве творений, а в степени их соответствия 
гуманизму.  Например,  Т.  Адорно  (считавший 
абсолют вообще непроницаемым для антропо-
морфного  духа)  негативно  воспринимал  тех-
ницистские  новации  Баухауза,  посягнувшего 
на духовно-гуманистическое содержание куль-
туры,  скатившись  в  итоге  перед  самым  сво-
им  закрытием  к  обслуживанию  режима  наци. 
Философ горячо сокрушался о кризисе совре-
менного гуманизма, о культуре, не способной 
создать  собственный  гуманизм:  «Будучи  ото-
рванной  от  идей  осуществленной  человечно-
сти,  она  (культура  —  М. П.)  обладает  момен-
том  неистинности  и  видимости,  за  которые 
теперь  расплачивается  тем,  что  люди  сбрасы-
вают с себя культуру (отмечено нами — М. П.)»; 
а  философы  и  гуманитарии  чувствуют  себя 
беспомощными в гетерономном потоке бытия, 
когда «основные вопросы, от которых зависит 
картина  жизни  в  целом,  адресуются  разным 
сферам»,  что  «само  по  себе  является  симпто-
мом  ошеломляющего  отчуждения  людей  друг 
от друга и отчуждения каждого в отдельности 
от  самого  себя» [19].  Только  нас  в  этих  рас-
суждениях  Адорно  перед  студентами  техни-
ческого университета обеспокоила (возможно, 
даже  больше,  чем  процитированная  выше), 
фраза, согласно которой «возвышенно-тонкой 
культуру  считают  там,  где  она  уже  утрачена». 
Так  ведь  в  нашей  настоящей  действительно-
сти все разговоры о сути культуры и искусства 
подводят именно к такому восприятию их как 
возвышенно-тонкой  субстанции.  Видимо,  это 
качество  должно  быть  нормой  не  оговаривае-
мого стандарта в других ситуациях культурно-
художественного  бытия.  Значит  ли  такое 
наблюдение,  что  мы  застали  самих  себя  при 
постыдном грехе некрофилии? Или у нас есть 

тому иные оправдания? Пока что мы не готовы 
ответить на этот вопрос.

Опыт  современного  искусства  устой-
чиво  опрокидывает  гадамеровскую  истину 
несокрытости,  свободную  от  рациональных 
усилий.  Истинным  в  спорах,  так  или  ина-
че,  остается  само  произведение,  изолиро-
ванное  от  опыта  мира,  от  эманации  Едино-
го,  от  интерсубъективной  общности,  и  даже 
от  «гениального  понимания».  Суждения  же 
о  нем  оппонентов  —  результат  мышления 
в системах их ментальных образов и понятий, 
активация которых приводит к бесконечному 
разрастанию логических связок, в массе кото-
рых  часто  теряется  сама  причина  парадокса. 
Точность  однозначного  ответа  недостижима, 
ибо  не  существует  абсолютного  знания  исти-
ны в причинно-следственном мире, и парадокс 
конфликта  между  «реализмом  и  локально-
стью» для критика и художника снова переме-
щается в зону личностных конфликтов. Когда 
же критик «нечистого разума» ошибочно воз-
водит на престол конъюнктурного художника, 
а  после,  осознав  свою  ошибку,  пытается  вос-
становить  справедливость,  его  истина  начи-
нает  ветвиться  как  миры  Х.  Эверетта,  и  сам 
критик,  завязая  с  прошлым,  более  не  вла-
стен  над  смоделированной  им  ситуацией, 
которая  самоорганизуется  в  новых  условиях 
культуриндустрии.

Взаимонепонимание  художника  с  крити-
ком, угодившее в логическую петлю парадокса 
лжеца,  в  общем  и  целом  нормальное  явление 
художественной  жизни.  Углубляясь  в  зыбу-
чие  пески  ложных/истинных  утверждений, 
оценивая статью критика, художник или при-
нимает  ее  как  истинную,  или  отвергает  как 
ложную.  Относительная  истинность  любого 
знания в таких случаях игнорируется, а в лобо-
вой  атаке  сходятся  индивидуальные  созна-
ния,  пытающиеся  сепарировать  реальность 
от  иллюзий  «мозгов  в  бочке»  из  упомянутой 
книги Патнэма. Между тем парадокс не разре-
шим вследствие классического разрыва между 
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наблюдателем  и  системой,  и  критик  должен 
искать  взгляда  на  предмет  с  «точки  зрения 
Бога». Ведь согласно Платону и теореме Гёде-
ля о неполноте: решение проблемы лежит вне 
ее  системы  координат.  А  это  значит,  что  мы 
вступаем на тонкий лед негативной диалекти-
ки, где наши рассуждения о трансцендентном 
будут более чем эфемерными.

Спор  критика  и  художника  о  наличии,  ну 
скажем, в работах О. Тистола действительного 
метафизического  смысла  не  завершился  вза-
имным согласием. Критик считает: изображе-
ние горы не может служить причиной присут-
ствия  в  картине  всех  возможных  сакральных 
смыслов  горы.  Иллюзорный  «метафизиче-
ский  комфорт»  художника  не  изменяет  мир, 
не дарует катарсис психически здоровому зри-
телю, но «онтологическая экстравагантность» 
его  позволяет  поделиться  своим  комфортом 
с  покупателем/коллекционером  за  соответ-
ствующую  цену.  (Тут  мы  касаемся  больной 
темы  продажности  и  продаваемости  искус-
ства, которую не будем развивать как заслужи-
вающую отдельной публикации.)

Искренен  ли  другой  критик,  называю-
щий  работы  конформного  художника  духов-
ным  опытом  нации,  и  не  ошибается  ли  он, 
приняв  за  истинное  коммерческий  интерес 
арт-рыночной  конъюнктуры?  И  в  конце-то-
концов, обладает ли некая живописная «Гора» 
метафизическим  смыслом,  или  осуществляет 
«депрессивно-интеллектуальным  либертина-
жем» (У. Эко) псевдо-референцию сакральному 
как  гора  детских  горшков  в  закрытом  эпиде-
миологами садике? Одного хотения сообщить 
метафизический  смысл  изображению  мало, 
не  достаточно  постулировать  трансцендент-
ные  намерения:  художественный  образ  тре-
бует  непосредственного  канала  связи  с  идеей 
абсолютного, а если художник индивидуально 
в  себе  не  отработал  этого  механизма  инсайт-
ного  восхождения,  сколько  бы  он  не  утверж-
дал  обратное  —  он  бесплоден  перед  вечно-
стью. (Опять же: «не тот верует в Господа, кто 

каждый день молится и ходит в церковь», и не 
достаточно рассуждать о Пути, применяя раз-
личные  психические  практики).  На  случай-
ность проскакивания в абсолютное полагаться 
бессмысленно, ведь и подготовленные к дезин-
фекции горшки не могут выступать носителем 
высоких смыслов, даже если санитарка о чем-
то таком и думала. Символ обязан быть акти-
вирован  осознанным  внутренним  импульсом 
его создателя, а потом и реципиента, в против-
ном  случае  символ  остается  пустым  знаком, 
стерильным  для  смысла,  сакрального  в  пер-
вую очередь, что не удерживается конвенцио-
нально, как бы не желал этого автор. Зритель, 
конечно  же,  может  додумать  себе  картину 
референцией  сакральных  символов,  но  симу-
ляция  на  тонком  уровне  работать  не  будет. 
Правда,  при  условии  эффекта  Плацебо  мож-
но  достичь  единичного  успеха,  внушив  себе 
и испытав условный катарсис, а при некотором 
усилии внушив и критику мысль об истинно-
сти  произведения.  Однако  иллюзия  метафи-
зики  не  равна  самой  метафизике,  и  тем  более 
последнюю  нельзя  сводить  к  банальной  реф-
лексии. То же сообщает Хилари Патнэм, если 
«Гамлета»  случайно  напечатает  обезьяна,  что 
формально  имеет  ненулевую  возможность,  то 
истинность  тут  явно  будет  нулевой:  «помыс-
ленные слова и ментальные картины не пред-
ставляют внутреннего, на что они указывают». 
И все же как мы можем быть уверены в том, что 
пережил художник и может ли он соответство-
вать кантовскому определению гениальности? 
Как уберечься критику, говоря словами Э. Тоф-
флера, от «сверхупростителя», который после 
того, как «свергнуты старые герои и институ-
ты»,  «беспорядочно  хватаясь  за  те  или  иные 
идеи»,  временно  становясь  верующим,  про-
двигается  ощупью,  отчаянно  хватаясь  за  слу-
чайно найденное? Тоффлер подчеркивает: «чем 
более  отчаянно  он  сверхупрощает,  тем  силь-
нее  не  соответствует  действительности  его 
реакция на новизну и выбор, заполняющие его 
жизнь», а «если человек неясно понимает дей-
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ствительность, если у него нет четкой иерархии 
ценностей, возлагать надежды на такие мето-
ды нельзя, адаптивные трудности будут только 
усугубляться» [20]. Автор данной статьи также 
не  избежал  глубокого  разочарования,  испы-
тав  на  первых  порах  ощущение  истинности 
от работ художника, когда лично обсуждались 
с ним многие философские проблемы [21]; но с 
течением времени, удостоверившись в том, что 
разговор в одинаковых терминах предполагал 
у  каждого  иные  смыслы,  возникло  осознание 
ошибочности восприятия и герменевтики. Вот 
как раз таких ситуаций Хилари Патнэм и про-
сил не бояться, чтобы не впадать в фетишизм 
по любому поводу. Он утверждал: «(а) никакое 
множество  ментальных  событий  —  образов 
или  более  «абстрактных»  ментальных  проис-
шествий и свойств — не конституирует пони-
мание;  и  что  (б)  никакое  множество  менталь-
ных  событий  не  является  необходимым  для 
понимания.  В  частности,  понятия  не  могут 
быть идентичны ментальным объектам любо-
го  вида» [22].  Значит  ли  это,  что  скепсис  кри-
тика  оправдан,  когда  художник,  который  мог 
и  не  читать  Адорно,  из  крышечек  пива  «Обо-
лонь» сложит ментальный образ «Негативной 
диалектики» в актуальный проект, и, как будет 
думать  критик,  объект  не  преодолеет  знако-
вость симулякра, и не осуществит референций 
с  истинным  смыслом  «негативной  диалекти-
ки»?  Очевидно,  да.  Усложним  вопрос.  Если 
критик  заинтересовано  (минуя  равнодушие 
формального  bull  session)  увидит  нечто  мета-
физическое в конструкции — будет ли он нео-
сознанным лжецом или истинным? Мы одно-
значного  ответа  тут  дать  не  можем.  Вопрос 
об  отношении  сознания  и  мира  остается 
в искусствоведении центральным, в частности 
сегодня, когда возникает повышенный интерес 
к  метафизике,  а  абстрактная  живопись  втор-
гается  в  поле  традиций,  претендуя  на  транс-
абстрактное постижение внутренних скрытых 
смыслов становящегося бытия современности. 
Правда, глядя на предприимчивость встраива-

ния художником своего творчества в широкий 
контекст  современного  мирового  искусства, 
не  совсем  понимаешь  правомерность  артику-
ляции  этим  художником  постулата  идеализ-
ма: «в движении абстракции освобождаешься 
от  того,  от  чего  абстрагируешься».  Тем  более 
что, как отмечал Адорно: «Метафизика заклю-
чается в ответе на вопрос: можно ли, не прибе-
гая к обману и не обманываясь, выйти из этой 
апории.  …В  самом  определении  негативной 
диалектики  уже  заложена  установка:  диалек-
тика  не  успокаивается  на  себе  самой,  в  своей 
целостности  и  тотальности;  негативная  диа-
лектика — это диалектическая форма и образ 
надежды.  Кант  намечает  нечто  подобное 
в  своем  учении  о  трансцендентальной  вещи 
в себе» [23]. Сложно сказать, как воспринял бы 
Адорно  современные  достижения  искусства, 
но думается, он не спешил бы утверждать, что 
«фальсифицировать тайну абсолютного искус-
ству  не  удается»,  ибо  лицезрел  бы  последний 
акт  культурной  корриды,  когда  абсолютное 
пожирается и разрывается на куски, при помо-
щи идентификаций, антропоморфизмов, осле-
пления  и  заблуждения,  всего  того,  что  в  его 
время  лишь  сообщало  «видимость  абсолют-
ного  знания».  Изощренным  стало  не  только 
техническое  производство,  художественное 
сознание  также  прибавило  в  мастерстве,  лег-
ко посягнув на абсолютное, но, не погружаясь 
в  него  и  растворяясь  без  остатка,  а,  наобо-
рот,  вытаскивая  его  на  берег  «сведенного 
судорогой  времени»,  где  «чувство  сводится 
к  удовлетворению,  к  отказу  от  продолжения 
в  бесконечном,  к  искреннему  бездумному 
существованию  пребывания  у  себя  в  самои-
дентификации  с  миром  вещей» [24].  Еще  сто-
летие тому стиль модерн восхищал своим нов-
шеством:  привив  формальному  выражению 
декоративность,  он  освободил  мысль,  предо-
ставив ей возможность выхода в метафизиче-
ское  пространство.  Сегодня  искусство  также 
претендует  на  декоративность  и  метафизич-
ность. Однако «выработанные штольни пусто-
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порожней,  опустошенной  философии  можно 
с  пафосом  «интерпретировать»,  истолковы-
вать в бестолочь герменевтикой, как создание 
приготовленного пространства…, и некоторое 
время оно служит смыслоубежищем заблудив-
шегося  (забродившим) в случайном искусства 
с  его  пещерными  позывами  и  атавистической 
«памятью».  Но  в  остальном  пустая  порода 
философии  порождена  безразличием  случай-
ного мира» [25].

Так  что  неоднозначность  штатных  ситуа-
ций  мы  обнаруживаем  в  достаточном  коли-
честве,  и  не  только  в  пространствах  нашей 
национальной  культуры,  но,  к  примеру, 
в открывшейся накануне Олимпиады в Пеки-
не  выставке  Музея  современного  искусства 
(25.07.08),  ничем  не  уступающей  киевским 
экспозициям  Pinchuk  Art  Centre.  Кроме  того, 
распространение  во  всем  мире  стилистики 
актуального искусства прозападного образца, 
возможно  непосредственно  связано  с  подме-
ченной  еще  Франкфуртской  школой  филосо-
фии взаимозависимостью между сменой худо-
жественных  стилей  в  искусстве  и  культуре, 
и  трансформациями  в  социальных  структу-
рах  общества.  Возможно,  тут  есть  причинная 
связь  с  феноменом  культурного  отставания, 
разработанным  еще  Уильямом  Огберном, 
и осмысленным Э. Тоффлером, предупреждаю-
щим футурошок советом сохранения равнове-
сия между скоростью перемен в разных зонах 
общества,  скоростью  перемен  окружения 
и скоростью человеческой реакции на все эти 
изменения в условиях сверхвыбора. Ведь уско-
рение внешнее рождает ускорение внутреннее, 
объясняя  непостоянство  во  всем:  от  отноше-
ний людей между собой, с миром вещей и идей, 
до  распространяющегося  модульного  созна-
ния  и  эстетической  деградации  в  искусстве 
одноразовой  культуры,  с  ценностной  пара-
дигмой  временности.  Фрагментарность  отно-
шения  приводит  к  отчужденности  людей,  где 
бизнес  превыше  личностных  доверительных 
отношений,  где  ощущения  коллекционируют-

ся как вещи, без притязаний на глубину отно-
шений и взаимопонимание, ведь «в обществе, 
бьющемся в судоргах самых быстрых перемен» 
модульный  человек  тонет  в  потоке  трансфор-
маций  адхократии,  сменившей  бюрократию 
индустриального  общества,  провозгласив 
по бе ду  «экономики  души»  над  «экономикой 
брюха» [26]. Для культуры «когнитивный дис-
сонанс»  Лайона  Фестинджера  обрел  просто 
назойливую  актуальность:  творческая  интел-
лигенция разных субкультурных версий отка-
зывается  воспринимать  любую,  даже  самую 
правдивую и истинную информацию, которая 
противоречит  сложившемуся  у  нее  стереоти-
пу  стиля  жизни.  Словом,  та  часть  общества, 
которая  связана  не  с  тяжелым  трудом,  а  со 
свободным  временем,  стремясь  пробудить 
свое  самосознание,  чаще  оказывается  «слиш-
ком  пристрастной  и  нерефлектированной», 
соответствуя  завышенному  мнению  о  себе 
конформного художника. Как отмечалось мно-
гими  учеными,  среднестатистический  сегод-
няшний интеллектуал не стремится выковать 
в  себе  твердую  шкалу  общекультурных  цен-
ностей,  предпочитая  быстросменный  «кар-
манный набор ценностей» на каждый день и в 
нестандартных  ситуациях  (У.  Груэн).  Вопрос 
«истинное или ложное» для «массовых людей» 
отпадает сам собой, для них философией жиз-
ни стает исключительно прагматизм.

Ну,  ведь  прощал  же  Блаженный  Августин 
в трактате «О лжи» семь типов этого искусства 
из  восьми  исследованных,  находя  оправда-
тельные  мотивы,  направленные  обманщиком 
на  достижение  своей  цели.  Только  вось-
мая  ложь,  где  лгут  ради  удовольствия  лгать, 
не имеет прощения. Хотя именно этот послед-
ний порок стал в последнее время невероятно 
быстро  разрастаться  нефтяным  пятном  куль-
турной катастрофы, поглотив СМИ, рекламу… 
а  так  же  критику  и  искусство.  Появившие-
ся  логико-философские  исследования  этого 
феномена  Bullshit  свидетельствуют  о  возник-
новении беспокойства у некоторой части эли-
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ты  духовно-интеллектуальной  деятельности 
по  поводу  наблюдаемой  атрофии  истинно 
правдивого уважения к своему ремеслу, бизне-
су,  истории,  государству,  традициям,  культу-
ре,  к  человеку…  Авторитет  истины  настолько 
упал  в  социуме,  политикуме,  искусстве,  что 
проблематичным стает будущее цивилизации. 
Особенно если и далее не обращать внимания 
на  перекос  дихотомии  истина-ложь,  добро-
зло, то тогда оправданием чего критика видит 
свое существование? Не проще ли уже сейчас 
отключить ее систему искусственного жизнео-
беспечения? Хотя бы избежим боли, мук сове-
сти  и  созерцания  нелицеприятного  зрелища 
собственной  агонии.  Критика,  пренебрегаю-
щая правдой и поиском истины, вообще подпа-
дает  под  определение  суицида.  Но  нет  гаран-
тий  пока  что  для  тех,  кто,  еще  слыша  голос 
совести, пишет подобные строки (с несколько 
повышенным эмоциональным пафосом), наде-
ясь  увидеть  свет  в  конце  этого  нескончаемо 
длинного туннеля, — что они не будут постав-
лены перед фактом волюнтаристского отклю-
чения им искусственного питания со стороны 
первых  (критиков-лжецов),  или  со  стороны 
растерявших  истину  в  лабиринтах  свободы 
самих  художников.  Тогда,  при  худшем  рас-
кладе  событий,  в  качестве  эпитафии,  в  нази-
дание  живым,  надеемся,  история  начертает: 
«А  у  того,  кто  разуверился  в  возможности 
отличить  истинные  утверждения  от  ложных, 
остается  только  два  выхода.  Первый:  оста-
вить  в  принципе  попытки  говорить  правду 
либо  обманывать.  Второй:  пытаться  и  далее 
утверждать нечто о действительности, какова 
она есть, одновременно признав, что все такие 
попытки — не что иное, как та же брехня» [27].

Ложь  и  bullshit  искажают  истину,  но  если 
первая  хотя  бы  знает  правду,  пряча  ее,  то  вто-
рое  игнорирует,  не  пытаясь  даже  увидеть  ее. 
Известно,  что  фальшивка  в  искусстве  может 
очень  точно  изображать  оригинал,  но  не 
являться им по ряду условий, в том числе в том, 
кем,  как  и  когда  подделка  создана.  Таких  под-

делок  сегодня  в  украинском  художественном 
пространстве  более  чем  достаточно.  Парадокс 
в  том,  что  современный  художник  готов  сам 
о  себе  создавать  миф-фальшивку,  посколь-
ку  социум  терпимее  относится  к  феноме-
ну  bullshit,  нежели  к  открытому  обману,  для 
которого  предуготовлена  статья  Уголовного 
Кодекса.  Очевидно,  тут  срабатывает  предрас-
судок  демократии,  трепетно  культивирующей 
все,  что  связано  с  субъективно-личностным. 
Ведь  за  ложь  тоже  вынужден  платить  и  отве-
чать перед законом каждый лично, а за bullshit 
—  платит  общество,  т.е.  никто  конкретно,  как 
в  былые  времена  социализма,  где  народное 
общественное добро можно было, не гнушаясь, 
разворовывать,  —  но  упаси  бог  быть  пойман-
ным карманнику, залезшему в отдельно взятый 
карман. Художники-bullshitter сегодня уверены 
в себе и, не заглядывая в агонизирующее буду-
щее культуры, вырабатывают алгоритм bullshit, 
предоставляющий комфорт и славу здесь и сей-
час.  И  действительно,  они  —  лицедеи,  свобод-
ны  и  самодостаточны  в  пространствах  обще-
ства, открывая любые двери любого ранга. Им 
даже не нужна поддержка специально выдрес-
сированной  критики.  Это  —  удел  мелкого 
художника-лжеца  обрабатывать  критика  высо-
кого  пилотажа,  пытаясь  привлечь  его  любым 
обманным  путем  на  свою  сторону,  и  утвер-
дить  себе  роскошный  пьедестал.  Bullshitter 
не  утруждается  аналитическими  интеллиги-
бельными  методами,  и  выходит  из  акватории 
этической самодисциплины в эмпирию «нечи-
стого разума», где работает гвардия имиджмей-
керов,  профессионалов  пиара,  повышающая 
валовой продукт нечестного бизнеса, политики, 
искусства  и  культуры.  Это  классика  междуна-
родного  bullshit.  Поэтому  возведение  поли-
тической  нелепицы  украинского  политикума 
в квадрат художественной нелепицы, например, 
в сериалах живописных полотен Ройтбурдта — 
это  уже  заезженный  международный  штамп, 
но производящий еще болевой эффект там, где 
не все ткани культурного организма поражены 
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ненасытной  амбицией  культуриндустриальной 
склеродермии  или  гангрены.  Истина,  которую 
еще пытаются найти последние могикане гума-
нистической  культуры,  «сверхупростителями» 
игноруема  и  пренебрегаема.  Знание  правды 
необходимо,  если  намереваешься  говорить 
правду или лгать, а брехать можно в свое удо-
вольствие,  не  отягощаясь  всякими  поисками 
ненужного.  «Лжец  скрывает  от  нас  намерение 
увести в сторону от верного восприятия реаль-
ности:  мы  не  должны  знать  о  его  намерении 
убедить нас в том, что сам он считает ложным. 
Брехун же скрывает от нас другое — свое без-
различие  к  истине  или  лживости  своих  слов; 
его задача — не дать нам узнать, насколько ему 
не важно — сообщает он правду или скрывает 
ее» — пишет Г. Франкфурт [28].

Как  бы  там  ни  было,  но  в  пространстве 
событий  украинского  искусства  и  критики  
время не выступает в ньютоновом автономном 
качестве  остраненного  феномена,  но  является 
условием  нашего  пространства-бытия,  более 
того,  время  держит  все  наше  пространство 
целиком, угрожая поглотить его ранее, чем фаза 
состояния  исторического  «настоящего»  пере-
сечет  рубеж  «прошедшего».  Некоторые  уче-
ные  уже  регистрируют  признаки  клинической 
смерти культурного пространства, натерпевше-
гося  от  «бессмысленной  неизбежности»  юрод-
ства: «Обезличивание времени в пространстве 
мертвого  труда,  занятого  своим  расширенным 
воспроизводством,  саму  смерть  делает  штам-
пом и агентом производства, что бессознатель-
но копируется в превращенных формах, вынуж-
денных свою нужду превращать в добродетель 
и  побираться,  торгуя  собственной  нищетой. 

Клянчить  уже  не  на  жизнь,  а  на  смерть» [29]. 
Можно  ли  еще  спасти  пострадавшего?  А  если 
искусство и критика умерщвлены ныне нашими 
же руками, готовы ли мы взять на себя всю пол-
ноту ответственности за это перед потомками? 
Или есть еще шанс блокировать пути, ведущие 
к  коллапсации  пространства-времени  совре-
менного  искусства  и  культуры;  стремиться 
быть  честными  перед  самими  собою,  пытаясь 
найти связь творческо-технических инноваций 
с  общественными,  духовно-гуманистическими 
инвариантами? Даже если художник не привет-
ствует появления на его территории аналитиче-
ского взгляда критика, свободного от каких бы 
то ни было влияний. Критика — и как явление, 
и  как  способность  —  не  должна  аннигилиро-
вать в субкультурной атомизации. Ценностный 
приоритет  устанавливался  не  нами  на  внев-
ременной  сакральной  истине  мироздания, 
но именно от нас зависит, будет ли соподчине-
на действию универсальных законов эволюция 
общества,  его  искусство,  критика  и  культура, 
что,  в  принципе,  предельно  просто,  отвечая 
максиме  Оккама.  Кросскультурный  дискурс, 
выходя  за  пределы  парадокса  лжеца  в  транс-
цендентное,  мог  бы  послужить  тем  единым 
силовым полем, что удерживал бы вместе раз-
ные  культурно-критические  аспекты  художе-
ственной жизни в синергийном единстве циви-
лизационного целого. Ведь как напоминал нам 
Теодор Адорно, вернуть культуре гуманистиче-
ское  основание  можно  путем  «неподкупности 
мысли и бесстрашия перед лицом бесчеловеч-
ности, исходящей не от техники и не от отдель-
ных людей, а от фатальности того, во что мы все, 
каждый человек во всем мире, впряжены» [30].
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Искусство как вид познания мира или осо-
бая  форма  созерцания,  оценки  и  преобразо-
вания  мира  и  человека  —  проблема,  не  утра-
тившая  своей  значимости  как  в  философской 
эпистемологии,  так  и  в  искусствоведении 
и эстетике [1, 2–12].

Об  искусстве  как  «подражании  реально-
сти»  говорил  уже  Платон,  отрицая  тем  самым 
оригинальность искусства и его имманентную 
креативность.

За 2,5 тысячи лет со времён Платона и Ари-
стотеля  оформились  2  подхода  к  сущности 
искусства:  практически-эпистемологический 
и  идеально-аксиологический.  Первый  считает 
искусство  способным  «духовно-практически» 
познавать  мир  через  систему  художественных 
образов [2, 418].

Второй — отрицает роль искусства в позна-
нии мира, признавая за ним лишь права на соз-
дание «второй реальности», уводящей от мира 
в иллюзию и вымысел, к художественной про-
вокации [3, 444].

Кстати,  к  обоим  выделенным  здесь  под-
ходам  склонялись  как  философы-идеалисты, 
так  и  материалисты,  поэтому  мы  полага-
ем,  что  «партийный  подход»  к  этой  логико-
эпистемологической проблеме здесь неуместен.

Павел  Верисаг  (1929–1996)  —  украинский 
философ-идеалист,  создавший  оригиналь-

ную  онтологию  —  телеологический  функцио-
нализм [4,  116–155].  В  советское  время  был 
диссидентом,  за  что  в  60–80-е  годы  отбывал 
наказание  сначала  в  Мордовских,  а  затем  — 
в Архангельских лагерях [5].

Монография Павла Верисага (пока что опу-
бликована  лишь  частично [6])  —  «Всеобщий 
мир  и  личность»  —  посвящена  анализу  Суще-
го  с  позиций  философского  антропокосмизма, 
представленного  на  Западе  Пьером  Тейяром 
де  Шарденом,  в  России  —  Н.  Ф.  Фёдоровым, 
в Украине — В. И. Вернадским.

Этот  обширный  философский  труд  лишь 
отчасти  затрагивает  фундаментальные  про-
блемы  философии  классического  и  современ-
ного искусства. Но даже при таком беглом ана-
лизе  искусства  сам  подход  автора  к  проблеме 
настолько нетривиален и интересен, что, на наш 
взгляд, достоен внимания и изучения.

Сама  проблема  места  искусства  в  позна-
нии  мира  рассматривается  Павлом  Верисагом 
в связи с критикой им марксизма и позитивиз-
ма. Первый считает материализм в философии 
единственно  адекватным  типом  познания. 
Религию  марксизм-ленинизм  заклеймил  как 
«иллюзию»,  а  искусство  свёл  к  «отражению» 
реальности (всё тот же платоновский мимезис!).

Правда, науку, в силу её ориентации на мате-
риальный мир, марксизм отличал среди других 
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претендентов  на  познание  и  даже  диалектиче-
ский  и  исторический  материализм,  как  свои 
основные  разделы,  стремился  сделать  более 
наукообразными.  А  уж  коммунизм  (как  часть 
теории марксизма-ленинизма) и вовсе был объ-
явлен «научным» и в таком виде преподавался 
в вузах СССР в конце ХХ века!

Как ни странно, но позитивизм в эпистемо-
логии довольно близок марксизму.

В частности, отрицая онтологические и гно-
сеологические  «универсалии»  как  «схоласти-
ку» он считал правомерным для философского 
анализа  лишь  те  факты,  что  подлежат  непо-
средственной  или  логической  верификации. 
Многие  «факты  искусства»,  так  или  иначе 
связанные  с  трансцендентным,  позитивизмом 
отвергались, а само искусство уводилось в сфе-
ру  субъективного  «самовыражения»  художни-
ка, т. е. — в область «искусства-для-себя».

Павел  Верисаг,  будучи  монистом  в  онто-
логии  (т.  е.  признавая  идеальное  первичным 
и активным элементом Сущего), в эпистемоло-
гии  придерживался  плюрализма,  что  выделя-
ет  его  позицию  как  в  теории,  так  и  в  истории 
философии как весьма оригинальную.

Прежде всего, он не считал истину прерога-
тивой только философского познания. В поиске 
истины,  по  его  убеждению,  философии  сопут-
ствуют религия, наука и искусство. Каждая из 
них, наряду с философией, способна к истинно-
му познанию. Но «почерк» в поиске и интерпре-
тации истины у них особенный.

Так,  наука  идёт  к  истине  формально-
логическим  путём  и  результаты  своего  поиска 
представляет в виде научных фактов, адекватно 
отражающих  статические  сегменты  локальной 
реальности.

Философия,  логизируя,  подобно  науке,  тем 
не менее истину рассматривает скорее как про-
цесс, чем как результат познания и истины свои 
подаёт  в  виде  диалектических  формулировок 
(«всё действительное разумно, всё разумное — 
действительно» — философская истина, сфор-
мулированная Гегелем).

Религия  ищет  истину  мистически,  ирра-
ционально. И получает её — через откровения, 
в  виде  непосредственного  знания,  т.е.  истины, 
данной  Богом.  Оформляется  такая  истина  как 
религиозная догма.

И,  наконец,  искусство  идёт  к  истине 
эмоционально-интуитивно, а результаты свое-
го поиска представляет в виде художественно-
го образа, т.е. произведения искусства, в кото-
ром реальность преображена художником, как 
бы «переплавлена» в его творчестве и служит 
для  других  средством  катарсиса.  Все  пути 
познания,  считал  Павел  Верисаг,  дополняют 
друг  друга  и  формируют  целостное  видение 
мира [7, 273–278].

Искусство всегда было ближе к обыденному 
сознанию  человека,  украшая  его  будни,  делая 
быт более привлекательным и разнообразным. 
Поэтому,  по  мнению  философа,  «обыденное 
со зна ние  людей  прошлого  более  правильно 
отра жало  характер  окружающего  мира,  чем 
«ориентированное»  сознание  современных 
людей отражает его теперь» [7, 273]. Мыслитель 
объясняет  эту  ситуацию  тем,  что  современ-
ная  «наука  крайне  односторонне  обрисовы-
вает структуру всеобщего мира, потому что её 
главная  функция  —  познание  материальных 
про цессов» [Там  же].  Поэтому  для  того,  чтобы 
избавить  человека  в  урбанистической  среде 
от одиночества и дисгармонии с окружающим 
миром,  наука  должна  опираться  на  религию, 
философию  и  искусство,  чтобы  «правильно 
фиксировать обыденные сознания людей и вну-
шить им веру в будущее» [Там же].

По  мнению  философа,  потребности  людей 
в адекватных миру практических знаниях, обо-
гащённые  их  личным  опытом,  обогащали  их 
сознание  активными  инспирациями  («благо-
даря  постоянному  влиянию  религии»  —  П.  В.) 
из  сферы  подсознательного,  стимулируя  их 
фантазию  и  творческое  воображение,  хотя 
и  оставляя  в  стороне  сферу  собственно  логи-
ческого — научного и философского осознания 
реальности. «И недаром осталось с тех времён 
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столько  выдающиеся  произведений  искус-
ства, которые и сейчас поражают нас глубокой 
человечностью,  мудростью  замысла,  художе-
ственным совершенством и верой в прекрасное 
будущее — всем тем, что вложили в эти произ-
ведения  люди,  видящие  мир  живым  и  одухот-
ворённым» [7, 274].

Философ  подчёркивает  при  этом  необхо-
димость  заботы  деятелей  науки  и  искусства, 
религии  и  философии  о  формировании  миро-
воззрения как своего народа, так и человечества 
в целом, указывая на их ответственность перед 
своим народом и сформировавшей их культурой.

В  противном  случае,  подчёркивает  он,  неиз-
бежна деградация обыденного сознания, так как 
«люди склонны развращаться именно в тех слу-
чаях, когда они ощущают трагическую безысход-
ность и бесперспективность жизни» [Там же].

Интересна его методологическая установка 
на  эпистемологическую  кооперацию  четырёх 
типов  познания  реальности,  ибо  «только  объ-
единённые усилия религии, философии, науки 
и искусства способны снова окружить человека 
живым  миром,  но  уже  на  более  высоком  куль-
турном уровне, где человек будет не случайным 
экспериментом  эволюции,  а  неотъемлемой 
частью сущего» [Там же].

Наука,  по  мнению  Павла  Верисага,  не  в 
состоянии оценить и эффективно «подать» мас-
совому сознанию основные качественные уров-
ни организации универсума и создать адекват-
ные  ценностные  установки  бытия  личности 
в  многокачественной  реальности.  Именно  это 
и привело сциентизм к кризису в XXI веке.

Напротив,  искусство,  «схватывая»  истину 
мира в её целостности, выделяет в ней и каче-
ственные фрагменты сущего, способные доста-
вить  человеку  наслаждение  жизнью,  пода-
рить ему радость  гармонии с миром и указать 
на  новые  духовные  смыслы  в  нём  самом  и  в 
окружающем мире.

Переходя  от  сознания  эмпирического 
и  обыденного  к  сознанию  теоретическому, 
философ  утверждает  необходимость  эстетиче-

ского критерия истины для современных науки 
и философии (о чём в своё время говорили мно-
гие древние философы как Востока так и Запа-
да). «Эстетическое совершенство теории необ-
ходимо, — утверждает Павел Верисаг, — по той 
причине,  что  всеобщему  миру  присуща  гармо-
ния,… взаимодействие всех частей, что в общем 
составляет  единое  целое  —  процесс  всеобще-
го  бытия» [7,  283].  При  этом  он,  опираясь  уже 
на  мыслителей  Нового  времени  (Лейбница, 
Шеллинга),  указывает,  что  «представление 
о всеобщей гармонии — это чисто философское 
представление, но оно находит своё подтверж-
дение как в науке, так и в искусстве» [Там же]. 
Впрочем, философ не забывает ссылаться и на 
таких корифеев современной науки как А. Эйн-
штейн,  Н.  Бор,  В.  Гейзенберг,  использовавших 
методы философии в своих сугубо научных рас-
суждениях (симметрия, принцип неопределён-
ности, теория относительности).

Что  же  до  целесообразности  эстетическо-
го  подхода  в  современном  естествознании,  то 
и здесь философ видит эстетический критерий 
истины,  приводя  высказывание  Поля  Дирака: 
«Если  глубоко  проникнуть  в  сущность  про-
блемы,  руководствуясь  критерием  красоты, 
тогда можно быть уверенным, что находишься 
на верном пути» [7, 284].

Переходя  от  прикладных  и  методологиче-
ских  функций  искусства  к  анализу  его  имма-
нентной  сути,  определяющей  как  социальное, 
так  и  индивидуальное  назначение  искусства, 
Павел Верисаг отмечает, что искусство «явля-
ется  средством  эмоционального  выражения 
стремления  человека  к  идеальному  упоря-
дочиванию  всего,  что  его  окружает:  предме-
тов,  явлений,  действий  других  людей,  сторон 
быта» [Там же].

Но  такая  «всеядность»  искусства  в  его 
стремлении  к  гармонии  мира  не  означает, 
по  мнению  философа,  что  все,  что  называют 
«искусством»  его  творцы-профессионалы  или 
даже то, что имитирует форму художественно-
го  произведения  (не  обладая  при  этом  эстети-



342

2009, випуск шостийСУЧАСНе МиСтеЦтВо

ческим  содержанием)  имеет  право  называться 
искусством.

Материальные  интенции,  на  которые  ори-
ентируют  человека  эстетически  оформленные 
объекты  (книги,  картины,  кино  и  др.)  —  такие 
как  секс,  власть,  деньги  —  уводят  человека  от 
самосовершенствования,  способствуя  его  опо-
шлению, обезличиванию, деградации.

Духовные (идеальные) интенции искусства, 
вызывая в душе личности состояние катарсиса, 
ориентируют  её  на  «определённую  нравствен-
ную идею, выраженную через качество прекрас-
ного» [7, 284].

И  если  реклама  и  дизайн  ориентируют 
материальные  потребности  людей,  в  какой-то 
степени  «протоколируя»  (В.  Налимов)  их  дей-
ствия,  а  порнография  или  стриптиз  возбуж-
дают  физиологические  потребности  человека, 
то  искусство  как  форма  духовной  ориентации 
и  сфера  эмоциональной  фиксации  «правды 
факта  и  истины  бытия»  (П.  Верисаг)  направ-
ляет  свои  устремления  и  поиски  в  противо-
положную  сферу  человеческой  деятельности 
и устремлений культуры.

Остановимся  на  индивидуально-духовной 
стороне  художественного  творчества.  Здесь, 
безусловно,  сенсорика  человека  играет  значи-
тельную роль, ибо «каждый видит жизнь такими 
глазами, какие у него есть… Чем утончённее его 
вкус, тем более изящные и сложные вещи чело-
век  замечает  и  осмысливает.  Чем  примитивнее 
его мышление, тем пошлее его представление об 
окружающем его мире и других людях» [Там же]. 
Это касается не только художника, но и любого 
реципиента произведения искусства.

Если  же  анализировать  профессиональное 
художественное  творчество,  в  том  числе  — 
мастерство  автора,  степень  его  одарённости, 
интенсивность вдохновения, то нельзя не обра-
тить внимание и на такие его духовные качества, 
как  долг  и  совесть,  чувство  ответственности 
перед другими за созданное им произведение.

Павел  Верисаг  утверждает  в  связи  с  этим, 
что «настоящий художник, обладающий благо-

родной  душой,  даже  сатирическое  произведе-
ние,  даже  карикатуру  создаёт  таким  образом, 
что  результатом  воздействия  этого  произведе-
ния  на  умы  людей  будет  возвышение  их  духа, 
а  не  просто  пошлое  зубоскальство  или  злоба, 
ведущие к деградации нравов» [1, 285].

В  идеальном  мире,  в  том  числе  в  катего-
рии «прекрасное», по мнению мыслителя, «нет 
места хаосу и дисгармонии» [Там же].

Но  как  же  тогда  быть  с  антиподами  иде-
альных  категорий  эстетики  —  безобразным, 
низменным,  ужасным  и  др.?  Неужели  худож-
нику нужно уйти в своё «искусство для искус-
ства»,  изолировав  себя  от  язв  бездуховной 
реальности?

Решая  эту  сложную  эстетически-эпи сте-
мологическую  проблему,  философ  прежде 
всего  опирается  на  метод  философа  и  эсте-
тика  А.  Ф.  Лосева,  отмечавшего  диалектику 
прекрасного  и  безобразного  в  искусстве  как 
право  художника  на  свободную  и  динамиче-
скую  интерпретацию  реальности,  при  этом 
не  совпадающую  с  самой  реальностью,  ибо 
«всякая интерпретация есть обязательно сим-
вол» [8, 335].

Отнесение искусства лишь к области челове-
ческой  чувственности  отрывает  его  отношение 
к  сфере  интеллектуального  и  духовного,  несо-
мненно принижая эстетическое познание в иерар-
хии  рационально-логических  и  эмоционально-
интуитивных типов познания мира.

Павел  Верисаг  «реабилитировал»  отноше-
ние  эстетического  мышления  к  объективной 
реальности, представив искусство как духовно-
эмоциональную форму познания мира, способ-
ную адекватно познавать реальность.

В  отличие  от  материалистического  анали-
за  искусства  как  формы  общественного  созна-
ния,  отражающей  материальную,  чувственную 
реальность  в  идеализированно-чувственной 
форме,  философ  видит  специфику  искус-
ства  в  двойственной  природе  его  творца-
человека,  представляющего  собой  «духовно-
материальный комплекс» [7, 286].
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Генезис  искусства  и  науки  он  выводит  из 
религии, являющейся «духовно-интуитивным 
родом сознания» [Там же]. Религия, дававшая 
первобытному  человеку  непосредственное 
знание духовного и материального мира в виде 
фантастических мифов, иррациональных схем 
и  интуитивных  озарений,  была  тесно  связана 
с  первобытным  искусством  через  магически-
суггестивный механизм воздействия на созна-
ние человека.

Наука  отказалась  от  этого  механизма  и, 
на блю дая  за  окружающим  миром,  перешла  от 
дологического (мифологического) к рационально-
ло ги ческому познанию.

Итак,  истоки  научной  рациональности 
и художественной эмоциональности коренятся 
в религиозном познании?

Именно так, утверждает философ, ибо син-
кретически  мыслящий  первобытный  человек 
всё же осмысливал реальность, пытаясь выра-
зить  непосредственное  и  целостное  представ-
ление о ней в форме сакральных истин и мифо-
логем. Вне такого первичного синтеза познание 
реальности просто не смогло бы оформиться.

Накопление  знаний  о  мире  приводит 
к  дифференциации  форм  миропонима-
ния.  Оформились  и  познавательные  стили 
мышления:  предметно-образный  у  искус-
ства,  догматически-символический  у  рели-
гии,  рационально-синтетический  у  науки, 
рационально-семантический  у  философии. 
Каждая из этих форм познания мира с течением 
времени  стала  специализироваться  на  произ-
водстве какой-либо одной духовноой ценности: 
искусство  создавало  красоту,  наука  —  знание, 
религия — веру, философия — истину.

Духовно-эмоциональное  познание  мира 
зиждется  в  искусстве  на  трёх  специфических 
качествах,  которых  нет  в  науке:  эстетическом 
чувстве,  эстетическом  отношении  (созерца-
нии),  эстетическом  вкусе.  Именно  благодаря 
им  создаются  «всеобщие  нормы  красоты»  как 
выражение  универсальной  гармонии  мира [7, 
288]. Опираясь на эту позицию автора, в эстети-

ческом познании можно выделить три (а не два, 
как в науке и философии) уровня:

1. чувственный;
2. разумный;
3. духовно-идеальный.
Сенсорика  чувственного  уровня  вызыва-

ет  у  художника  определённую  эмоцию,  некий 
замысел, соотнесённый им с ценностями искус-
ства и высшим духовным идеалом.

Истина здесь, как и в других формах познания, 
является единственной целью искусства, к дости-
жению  которой  ведут  четыре  общечеловеческих 
ценности.  Необходимость  такой  конструкции 
особо  подчёркивается  автором:  «если  хоть  одна 
из  этих  категорий  отсутствует  в  художествен-
ном произведении, то полной истины здесь быть 
не может, а проявляются лишь приблизительные, 
смутные очертания её, а то и вообще — искажён-
ный образ истины» [Там же].

Можно,  и  безусловно  нужно  говорить  и  о 
таких специфических целях и ценностях фило-
софии, как красота и гармония. Но, во-первых, 
они  достаточно  обстоятельно  исследованы 
в эстетике, а во-вторых, образуют скорее сферу 
художественной  онтологии,  которая  выходит 
за пределы этой статьи. Впрочем, как отмечал 
Павел Верисаг, «Искусство — это знание о пре-
красном, об эстетической гармонии, имеющей 
место  в  объективном  мире,  (хотя  искусство 
и не настолько самостоятельно, как остальные 
три  средства  познания,  ибо  художник  обяза-
тельно должен обладать каким-либо мировоз-
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зрением — научным, философским или рели-
гиозным — и в силу этого сознание художника 
уже ориентировано в определённом направле-
нии)» [7, 171].

Подводя итоги комплексному анализу всех 
этих средств познания, Павел Верисаг выделя-
ет их специфическую задачу и роль в процессе 
познания:

Задача и роль НАУКИ: найти общее в част-
ном (создать конкретное в абстрактном).

Задача и роль ФИЛОСОФИИ: найти частное 
в общем (создать абстрактное в конкретном).

Задача  и  роль  РЕЛИГИИ:  найти  абсолют-
ное  в  относительном  (создать  божественное 
в человеческом).

Задача  и  роль  ИСКУССТВА:  найти  отно-
сительное в абсолютном (создать человеческое 
в божественном) [7, 171–172].

Философ  выделяет  в  этой  схеме  эписте-
мологические  пары  —  религия-искусство 
и философия-наука — предполагая, что подоб-
ная смысловая «кооперация» имела место и в 
истории  человечества,  особенно  на  его  «доло-
гической»  ступени,  когда  мифологическое 
восприятие  реальности  было  определяющим 
типом сознания.

Итак, позицию философа о роли искусства 
в  познании  мира  можно  кратко  сформулиро-
вать следующим образом:

1. Искусство, как форма человеческой духов-
ности  и  элемент  общечеловеческой  культуры, 
одно  из  первых  взяло  на  себя  функцию  позна-
ния  мира  в  его  дологической  (мифологической), 
а затем — художественно-образной форме.

2.  Искусство  ближе  (чем  философия  и  нау-
ка) к обыденному знанию и практическому опы-
ту, поэтому ответственность художника должна 
быть более высокой, а его воспитательная мис-
сия — более адекватной запросам каждой мыс-
лящей личности.

3.  Искусство  без  ориентации  на  красо-
ту  и  правду,  идеал  и  любовь  —  деградирует 
в духовном отношении и растлевает дух тех, кто 
его потребляет.

4.  Комплексный  подход  к  познанию  мира 
очень  важен  для  современной  эстетики  и  тео-
рии  искусства,  которые  не  желают  игнориро-
вать как традицию, так и реальность во всей их 
сложности и многогранности.

ПРиЛОЖЕНиЕ 
(Из личного архива философа)

Мысли  Павла  Верисага  об  искусстве 
и  познании  Всеобщего  мира  (публикуется 
впервые).

В  своем  сочинении  автор  изложил  соб-
ственное  восприятие  мира  (естественно, 
нисколько  не  игнорируя  всей  существую-
щей  и  предшествующей  истории  развития 
объективно-идеалистической  философии), 
однако  он  ни  на  йоту  не  претендует  на  закон-
ченность изображения всеобщей картины мира 
и всеобщего бытия. Увы, автор отнюдь не при-
надлежит  к  несчастным,  о  которых  сказал 
Пастер:  «Несчастны  люди,  которым  всё  ясно». 
Но  если  в  этом  сочинении  уловлена  хотя  бы 
одна  линия  подлинной  картины  объективной 
реальности, то и в этом случае автор считал бы 
свою миссию завершенной вполне удачно.

В  том  случае,  если  бы  автор  оказался  не  в 
состоянии  уловить  хотя  бы  одну  характерную 
деталь  в  развитии  всеобщего  мира,  то  он  был 
бы  чрезвычайно  удовлетворён,  если  бы  его 
работа поощрила любознательных людей к соб-
ственным философским исследованиям.

Когда же данная работа оказалась бы непри-
годной  и  для  этого,  то  уже  тот  факт,  что  при 
попытке осмыслить сущность всеобщего бытия 
автор испытал огромное духовное и интеллек-
туальное  наслаждение,  —  уже  один  этот  факт 
является для него достаточно удовлетворитель-
ным,  потому  что  в  настойчивых,  независимых 
и  целеустремлённых  поисках  истины  даже 
заблуждение  (если,  разумеется,  оно  вовремя 
осознано) приближает к цели и проясняет для 
человека общую проблематику темы. <…> 

Занятия  философией  духовно  возвыша-
ют  человека.  Они  приносят  удовлетворение 



345

Павел Верисаг об искусстве как эмоционально-духовном познании мира ВАлеНтиНА МитиНА

и  любознательному,  и  тому,  кто  хочет  иметь 
авторитет  в  обществе.  Знание  философии 
не должно быть прерогативой «учёных червей». 
Больше того: это знание совершенно необходи-
мо каждому истинно свободному человеку. <…> 

Нужно  всеми  силами  поощрять  развитие 
философии  с  тем,  чтобы  делать  её  такой  же 
популярной  в  коллективном  и  личном  быту 
людей, как наука и искусство. При этом нужно 
поощрять  и  любительское  создание  философ-
ских систем. Пусть люди теоретизируют и соз-
дают  философские  учения.  Пусть  привыкают 
считать себя жителями Вселенной, а не только 
Земли.  Нужно  всемерно  развивать  свойство 
философского познания всеобщего мира, кото-
рое есть в каждом человеке. Сейчас люди доста-
точно  образованны,  чтобы  философия  стала 
таким  же  спутником  жизни  каждого  человека, 
каким  является,  например,  художественная 
литература.

Истинная философия — это такой же источ-
ник духовности, как и религия (хотя подменять 
философию религией или религию философи-
ей — безусловно, нельзя), а без духовности, без 
духа нет полноценного человека. <…> 

Мы  полагаем,  что  Дух  есть  идеально-
нравственная форма деятельности творческого 
разума. Иначе говоря, деятельность творческого 
разума, как процесс, всегда идеальна, но развёр-
тывание этого процесса на уровне человека име-
ет  двоякий  результат,  поскольку  идеальность 
творческого  разума  человека  не  абсолютна, 
а  относительна.  На  каком-то  этапе  своей  дея-
тельности  творческий  разум  человека  опреде-
ляет окончательную (абсолютную) ориентацию: 
либо  в  направлении  идеального  мира,  либо 
в  направлении  материального  мира.  Этот  этап 
связан с работой нравственного сознания. Сле-
довательно, дух — это такая деятельность твор-
ческого  разума,  которая  приводит  к  идеально-
нравственному  результату.  Человеческий  дух 
(дух человечества и творческого индивида) реа-
лизуется в идеальном направлении через рели-
гию, философию и искусство. <…> 

Сциентизм  —  это  типичное  субъек ти-
вистское суеверие, ибо наука имеет строго опре-
делённую  сферу  применения,  и  за  пределами 
этой  сферы  теряет  всё  своё  значение.  Неспро-
ста  Макс  Борн  в  конце  своей  жизни  пришёл 
к  выводу,  что  его  вера  в  превосходство  науки 
над другими формами человеческой жизнедея-
тельности  была  «самообманом».  И  неспроста 
А.  Эйнштейн  утверждал,  что  Ф.  М.  Достоев-
ский  дал  ему  «больше,  чем  любой  мыслитель, 
чем Гаусс». <…> 

Всеобщий  мир  безусловно  познаваем,  но 
объективные возможности познать его до кон-
ца зависят от перспектив взаимодействия чело-
вечества с Абсолютным Разумом. <…> 

Как  часть  культуры  человечества,  наука 
не  должна  препятствовать  культурной  эволю-
ции. Культура есть исторический процесс пре-
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образования  человека  биологического  в  чело-
века  духовного.  Всё,  что  способствует  этому 
процессу,  является  актом  культуры.  Всё,  что 
мешает  этому  процессу  —  является  антикуль-
турой,  пережитком  взаимоотношений  осо-
бей  в  первобытном  стаде.  Добиваясь  научно-
технического  могущества  человечества,  люди 
науки  не  должны  забывать  о  необходимо-
сти  создавать  и  духовное  могущество,  при-
чём  духовное  всегда  должно  стоять  впереди 
научно-технического…

…мы  убеждены,  что  не  может  быть  истин-
ным  учение,  которое  дезориентирует  людей 
в плане перспективного развития человечества, 
сеет  растерянность  и  нравственную  анархию. 
Фактически  такие  теории  расчищают  дорогу 
самому  озверелому  тоталитаризму,  который 
путём кровавого насилия наведёт «порядок» — 
и в умах и в обществе, поскольку люди не могут 
долго  жить  в  условиях  неопределенности 
и  нравственной  деградации.  Но  объективно, 
как писал Кант, «всякое ложное искусство, вся-
кое  суемудрие  длится  положенное  ему  время, 
так как в конце концов оно разрушает само себя, 
и высшая точка его развития есть вместе с тем 
время его крушения». <…> 

Пусть  люди  не  боятся  философски  раз-
мышлять  и  даже  теоретически  обобщать,  ибо 
любая  теория  соответствует  (в  большей  или 
меньшей  степени)  истине  объективного  мира, 
если в этой теории выполнены три условия: она 
логически непротиворечива, нравственно пол-
ноценна и эстетически совершенна. <…> 

Эстетическое совершенство теории необхо-
димо по той причине, что всеобщему миру при-
суща  гармония  (которая,  естественно,  должна 
быть отражена и в теории), взаимосоответствие 
всех  частей,  что  в  общем  составляет  единое 
целое-процесс всеобщего бытия. <…> 

Известно,  что  древним  грекам  преклоне-
ние  перед  симметрией  помогало  угадывать 
некоторые  законы  мира.  Да  и  в  современной 
физике  принципы  симметрии  нередко  позво-
ляют  предсказывать  ранее  неизвестные  зако-

ны  природы.  А  о  целесообразности  эстетиче-
ского  подхода  Поль  Дирак  сказал  следующее: 
«Если  глубоко  проникнуть  в  сущность  про-
блемы,  руководствуясь  критерием  красоты, 
тогда можно быть уверенным, что находишься 
на верном пути». <…> 

Художественное  произведение  становится 
искусством  именно  тогда,  когда  оно  ориенти-
рует  эмоции  человека  на  высокое,  идеальное, 
абсолютно  прекрасное.  Истинный  художник 
никогда  не  разменивается  на  мелочи:  что  бы 
он  ни  изображал,  он  всегда  вкладывает  в  своё 
произведение  голос  своей  души,  освещённой 
видением абсолютно совершенного, идеального 
мира, где нет места хаосу и дисгармонии.

Но  ведь  в  материальном  мире  нет  такого 
идеального состояния, и лишь сущность Абсо-
лютного  Разума  соответствует  высоким  пред-
ставлениям  истинного  художника.  Ясно,  что 
свои  представления  об  идеальном  художник 
может  почерпнуть  только  в  духовном  соеди-
нении  с  Абсолютным  Разумом.  Эту  сторону 
искусства особо отмечал Гегель. «Всего достой-
нее  его  стремление,  —  подчеркивал  он,  харак-
теризуя подлинного художника, — изображать 
если не Дух Божий, то образ Божий, затем боже-
ственное и духовное вообще».

Швейцарский  психолог  Карл  Густав  Юнг 
утверждал,  что  человек  воспринимает  мир 
четырьмя  основными  способами:  ощущением, 
мышлением, эмоциями и интуицией. Это соот-
ветствует  нашим  представлениям  о  четырёх 
родах  познания  объективного  мира.  Но  всё  же 
мы  считаем,  что  основных  способов  прямого 
восприятия объективного мира три: ощущение, 
мышление, интуиция. Все эти три способа при-
надлежат  соответственно  к  трём  сущностям 
человека  —  физической,  интеллектуальной 
и духовной. Что же касается эмоций, то они, ско-
рее, несут в человеке регулятивную нагрузку, т. е. 
уже не связаны с функцией прямого восприятия 
мира.  Именно  поэтому  один  и  тот  же  предмет 
(или  явление)  может  вызывать  в  разных  людях 
(и даже в одном человеке, но в различных ситуа-
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циях)  противоположные  переживания.  Скорее 
всего,  в  эмоциях  отражается  степень  пропор-
циональности между ощущениями, мышлением 
и  интуицией  в  комплексном  восприятии  инди-
видом  объективной  реальности,  потому  что 
человек  может  воспринимать  мир  только  ком-
плексно. При всём этом, однако, само искусство 
(как  эмоционально-эстетическая  форма  обще-
ственного сознания) является самостоятельным 
родом познания сущего. <…> 

<…>  искусству не следует подменять собой 
мораль, оно должно оставаться самим собой, но 
его воздействие на людей всё-таки должно быть 
моральным. <…> 

А. Моруа говорил: «Разумеется, в наши дни 
есть  авторы,  способные  создать  всестороннюю 
картину  действительности,  которые  воспиты-
вают читателя и делают его лучше, не прибегая 
к урокам морали. Но существует слишком много 
писателей,  которые,  кажется,  находят  особого 
рода мрачное удовольствие в том, чтобы унижать 
человека и показывать сцены насилия и позора. 
Они  описывают  физическую  любовь,  в  чём  я 
не вижу ничего дурного, но при этом умалчивают 
о чувствах, составляющих её лучшую часть, а это 
уже ложь. «Чёрных» авторов нашей эпохи мож-
но упрекнуть в том, что они постоянно говорят 
читателю о его диких инстинктах, о его комплек-
сах  и  лжи  и  никогда  не  говорят  о  его  высоких 
нравственных  качествах,  которые  существуют, 
о счастье и мужестве». <…> 

<…>  всякие попытки ориентировать [искус-
ство]  на  самого  себя  превращают  искусство 
в  сферу  деятельности  исключительно  пошлых 
и  аморальных  элементов,  способствующих 
сползанию  человечества  к  выполнению  функ-
ции  служения  материальному  миру,  ведущей 
к гибели земной цивилизации <…> 

<…>    массам  предлагаются  средства, 
одурманивающие  сознание  в  элементарно-
психологическом плане: либо пьянство и нар-
комания, либо приводящее человека в иссту-
пление эрзац-искусство. <…> 

Как  отмечал  в  лекциях  по  эстетике  Гегель, 

искусство  «лишь  тогда  разрешает  свою  выс-
шую задачу, когда вступает в один общий круг 
с религией и философией». <…> 

Красота  есть  благо,  поэтому  нужно  стре-
миться  создавать  красивое  и  в  самом  себе 
и вокруг себя, и в искусстве и в быту, ибо красо-
та облагораживает нравы и возбуждает деятель-
ность ума. Но речь идёт именно о красоте, а не 
о красивости, которая отличается вычурностью 
либо  изощренностью  выражения.  Красивость 
не имеет ничего общего с красотой и порожда-
ет не возвышенное эстетическое переживание, 
а тупую и высокомерную пресыщенность, кото-
рая убивает в человеке способность творчески 
мыслить  и  потребность  совершать  нравствен-
ные поступки. <…> 

В  современную  эпоху,  когда  в  искусстве 
наблюдается тенденция к растущему многооб-
разию видов и разновидностей художественной 
деятельности,  когда  на  передний  план  выдви-
гаются  средства  массовых  коммуникаций, 
аппаратура для моделирования и репродукций, 
встаёт необходимость поставить на свои объек-
тивные места все явления искусства. <…> 

<…>  истинное произведение искусства всег-
да конструктивно, <…>  в то время как произве-
дение антиискусства всегда деструктивно, всег-
да разрушает нравственно-личностные качества.

Мы не отвергаем модернизм в целом, пони-
мая  что  в  модернизме  есть  и  действительно 
положительные моменты — хотя бы неистреби-
мое стремление к новому, стремление побудить 
художника  наиболее  полно  выражать  самого 
себя, включив даже инстинктивно-мистический 
механизм  восприятия  окружающего.  Понятно, 
что  это  хорошо,  если  при  этом  инстинктивное 
не ведёт к деградации, <…>  если не игнорирует-
ся нравственно-культурный опыт человечества. 
Мы  не  против  мистических  выводов,  которые 
на  сегодняшний  день  не  могут  быть  аргумен-
тированы  формально-логически.  Мистическое 
восприятие  имеет  полное  право  на  существо-
вание,  но  недостаток  формально-логического 
обоснования мистических выводов должен быть 
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трижды  компенсирован  нравственной  логикой, 
моральными доводами. <…> 

Можно  рассматривать  искусство  в  разных 
аспектах — гносеологическом, социологическом, 
аксиологическом.  Нет  таких  сторон  человече-
ской  деятельности,  где  бы  искусство  ни  нахо-
дило  применения,  где  бы  оно  было  ненужным. 
Везде <…>  искусство <…>  обогащает и облаго-
раживает  жизнь  людей,  увеличивает  их  твор-
ческие  возможности,  открывает  перед  людьми 

романтические перспективы, способствует уни-
чтожению всего бездарного и пошлого <…> 

Внедрять будущее в настоящее, а настоящее 
характеризовать  как  прошедшее  —  вот  метод, 
посредством  которого  художник  идет  к  созда-
нию своего шедевра, способного очистить чело-
веческие души, возбудить в них «катарсис». <…> 

<…>    только  духовное  может  обеспечить 
человечеству  достойное  будущее:  в  том  числе 
и в материальном отношении.
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Серед питань сучасної філософії проблема 
творчості  є  однією  з  провідних,  розв’язання 
якої  яскраво  демонструє  інтегративність 
сучасного  наукового  мислення.  На  думку 
Б.  В.  Новікова,  «поза  науково-філософською 
рефлексією  творчість  може  усвідомлюватись 
або  суто  феноменологічно  (на  рівні  фіксації 
та опису її одиничних проявів у тих чи інших 
формах  безпосередньої  соціальної  дійсності), 
або  ж  теоретично  репрезентуватись  на  рівні 
загального  (психологія  творчості,  естетика 
творчості,  етика  творчості)» [1,  7].  Філософ-
ський  аспект  вивчення  творчості  узагальнює 
наукові дослідження у галузі психології  і мис-
тецтвознавства,  теорії  та  історії  культури 
тощо.  Саме  філософське  осягнення  творчості 
вимагає теоретичних розробок співвідношень 
«творчість — культура», «творчість — приро-
да», «творчість — людина» та інших. Практич-
на всезагальність культури, що породжує твор-
чість, складається так само, як і діяльність, що 
породжує  практичну  всезагальність  творчос-
ті.  Тому  й  категорії  «культура»,  «творчість», 
«гуманізм» можна вважати однопорядковими.

Один  із  ракурсів  філософії  дозволяє  роз-
глядати її як теорію та методологію творчос-
ті,  при  якому  можна  окреслити  декілька  рів-
нів дослідження (діалектика руху, діалектика 
діяльності  та  діалектика  творчості),  тому  що 

діалектика як цілісна теорія розвитку і є тео-
рією та методологією творчості. Тільки таким 
чином  соціум  з  конкретною  людиною  «охо-
плювані  теоретичним  розумом  як  філософ-
ська  проблема,  осягненні  та  практично  здій-
снювані» [1, 10].

Реалії  сучасної  мистецтвознавчої  науки 
вимагають  філософських  методів  досліджен-
ня  у  підході  до  композиторської  творчості. 
Музична  творчість,  за  думкою  Т.  А.  Кумеди, 
«глибоко  особистісна,  містить  у  собі  безліч 
культурних  інваріантів,  здатних  зробити  її 
значущою  й  доступною  для  розуміння  інши-
ми  людьми,  виводячи  на  інтерсуб’єктивний 
рівень» [2,  7].  Зрозуміло,  що  індивідуальність 
композитора створює свою неповторну манеру 
або стиль, залежно від майстерності. Тому що, 
при  наявності  таких  атрибутів  (за  О.  Ф.  Кон-
новим),  як  індивідуальність,  органічна  узго-
дженість  елементів  та  виразність,  ми  отри-
муємо рівень стильової єдності, який зветься 
манерою.  А  от  поняття  стилю  з’являється 
лише тоді, коли з’являється ще один атрибут — 
досконалість [3, 105].

Розглядаючи  поняття  стилю  в  якості  мис-
тецької категорії, слід зазначити її залежність 
як від світовідчуття митця, так і від його вну-
трішньої  орієнтації  на  слухача.  Особистісні 
ж  фактори  мають  своє  вираження  як  у  змісті 
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музичного твору, так і в розвитку матеріалу. Це 
має  безпосереднє  відношення  до  діалектич-
ного  взаємозв’язку  змісту  і  форми,  тому  саме 
«форма  в  мистецтві  несе  в  собі  риси  індиві-
дуального  стилю  композитора» [2,  9].  Метою 
статті є визначення сутнісних параметрів сти-
лю донецького композитора Євгена Петричен-
ка,  в  яких  яскраво  відбиваються  світоглядні 
настанови нового покоління українських мит-
ців.  Музика  Є.  Петриченка,  хоча  й  знайшла 
свою  дорогу  до  слухача,  проте  ще  не  стала 
предметом  ґрунтовного  музикознавчого  ана-
лізу.  Нотатки  про  виконання  творів  компо-
зитора  можна  віднайти  лише  у  регіональних 
періодичних  виданнях  (газети  «Донбасс», 
«Вечерний  Донецк»),  а  загальні  відомості  про 
його творчість — у довідниках НСКУ.

Відштовхуючись від розробленої М. Михай-
ловим  теорії  стилю [4;  5]  та  інтерпретацій 
поняття  у  дослідженнях  С.  Скребкова [6], 
О. Соколова [7], А. Сохора [8], визначаємо стиль 
як  історично  і  соціально  зумовлену  єдність 
образної системи і засобів художньої виразності, 
що демонструє «один з необхідних проявів сис-
темної  організованості  мистецтва  і  тому  саму 
складається у «відносно стійку систему» [4, 49]. 
М. Михайлов наголошує на взаємозв’язку стилю 
з художньо-творчим мисленням, адже з одного 
боку,  стиль  «обумовлений  мисленням,  являю-
чись  його  породженням  і  зовнішнім  виражен-
ням»,  а  з  іншого  —  «сам  він  відіграє  активну 
роль у формуванні творчого мислення» [4, 49]. 
Саме  тому  у  контексті  вище  зазначеного  осо-
бливої ролі набуває дослідження не лише засо-
бів художньої виразності як зовнішнього проя-
ву стилю, але й історично-соціальних факторів, 
що формують світоглядні настанови митця.

Євген  Володимирович  Петриченко  — 
представник  генерації  українських  компо-
зиторів,  що  розпочали  свій  творчий  шлях 
на  межі  тисячоліть.  Формування  світогляду 
нового  покоління  вітчизняних  митців  здій-
снювалось під впливом процесів становлення 
української  державності,  а  пошуки  власного 

стилю  супроводжувалися  відкритим  освоєн-
ням системи нової образності та новітніх ком-
позиторських  технік,  на  які  були  накладені 
жорстокі  табу  попереднім  політичним  режи-
мом. Вторгнення постмодернізму «на початку 
1990-х  на  територію  колишньої  1/6  частини 
світу співпало з розвалом СРСР і — відповід-
но  —  з  «широкоформатним»  підключенням 
(нарешті!)  України  до  інформаційного  поля 
всесвітньої музичної культури» [9, 216]. Саме 
тому мистецьке покоління, що розпочало свій 
шлях у 1990-і роки, вже не переймалося про-
блемами  опору  старим  догматам  культурної 
політики  тоталітаризму  або  питаннями  від-
находження розумного компромісу між влас-
ними  експериментами  і  дозволеним  офіцій-
ною  культурою  новаторством.  Можливість 
відкритого  вивчення  новітніх  досягнень  сві-
тової  музики,  з  однієї  сторони,  сприяла  від-
вертому  копіюванню  і  наслідуванню  чужого 
для національної ментальності стилю і спосо-
бу мислення, а з іншої — дозволила зосереди-
тись на пошуках індивідуального у загально-
му  естетико-стильовому  розмаїтті  сучасного 
мистецтва.

Як  і  багато  інших  представників  нової 
генерації,  вихованець  Донецької  музичної 
академії ім. С. С. Прокоф’єва (клас професора 
С.  О.  Мамонова)  Є.  Петриченко  мав  можли-
вість безпосереднього контакту з композито-
рами  інших  країн  і  стажування  за  кордоном 
(на  кафедрі  композиції  музичної  академії  ім. 
Кароля Шимановського в м. Катовіцах (Поль-
ща),  клас  професора  Євгеніуша  Кнапіка). 
Творчість донецького композитора була пред-
ставлена у багатьох програмах на Міжнарод-
них музичних фестивалях «Київ Музик Фест» 
(2004–2006),  «Золотоверхий  Київ»  (2005), 
«Контрасти»  (м.  Львів,  2007),  14-му  Міжна-
родному фестивалі сучасного мистецтва «Два 
дні й дві ночі нової музики» (м. Одеса, 2008). 
Коштами гранту Донецької обласної ради було 
проведено  авторський  концерт  та  здійснено 
запис компакт-диску з творами Є. Петричен-



351

Творчість Є. Петриченкa олеНА УЩАпкІВСькА

ка.  Отримав  визнання  композитор  і  в  своє-
му  професійному  цеху  —  він  є  дипломантом 
Міжнародного  конкурсу  ім.  С.  Прокоф’єва 
на  батьківщині  композитора  «Україна  — 
2000»,  лауреатом  Всеукраїнської  премії  ім. 
Л. М. Ревуцького (2005), членом Національної 
Всеукраїнської  музичної  спілки  (2005),  сти-
пендіатом програми «Gaude Polonia» міністра 
культури Республіки Польща (2006). Відкриті 
нові  можливості  навчання,  творчого  удоско-
налення,  спілкування  з  публікою  сприяли 
становленню самобутності композиторського 
обдаровання Є. Петриченка.

Творчий доробок композитора складають 
твори різних музичних жанрів — симфонічні, 
камерно-інструментальні,  камерно-вокальні, 
пісенні,  хорові,  театральні.  Оригінальністю 
творчих задумів та майстерністю  їх втілення 
вирізняються  Варіації  для  струнного  квар-
тету,  флейти  і  фортепіано  (1997),  Струнний 
квартет  (1998),  Симфонічна  поема  «Зірка»  за 
Г. Уельсом (2000), Симфонія № 1 для велико-
го  симфонічного  оркестру  (2001),  вокальний 
цикл  «Монологи»  на  вірші  Й.  Бродського 
(2002), музика до вистав «Ореландія — країна 
кольорових  снів»,  «Любов  дона  Перлемплі-
на», «Буль-буль — приборкувач вогню» (2002), 
Симфонія № 2 для камерного оркестру (2004), 
Концертний  триптих  для  органу  «Аd  astra» 
(2004),  Концерт  для  фортепіано  з  оркестром 
«In  memoriam…»  (2006),  «Requiem-quartett» 
для  флейти,  скрипки,  віолончелі,  фортепі-
ано  та  магнітофонного  запису  з  автентич-
ною музикою (2007) та ін. Навіть у результаті 
стислого  «номінативного  перегляду»  можна 
пересвідчитись,  що  музика  композитора  зна-
ходиться у межах чіткої жанрової визначенос-
ті, створюючи у слухача відповідну установку 
на  її  сприйняття  —  симфонія,  симфонічна 
поема, сольний концерт, реквієм.

Одним  із  сутнісних  параметрів  стилю 
Є.  Петриченка  вважаємо  його  відверту  нео-
романтичну  спрямованість,  що  проявляється 
як  на  рівні  образності,  так  і  на  рівні  стилю. 

Прикладом  може  слугувати  вокальний  цикл 
«Монологи»  на  вірші  Й.  Бродського  різних 
років  (2002), жанрове визначення  і назва яко-
го апелюють до романтичних традицій: прин-
ципу  циклізації  і  типової  для  романтиків 
форми  монологічної  сповідальності.  Окрім 
того, монолог як форма спілкування зі світом 
найчастіше  змістовно  пов’язується  з  образом 
Артиста,  Поета,  Митця;  а  монолог  вокаль-
ний  викликає  асоціації  з  відомими  циклами 
романтичної  та  експресіоністичної  тради-
цій  (досить  пригадати  образність  вокальних 
циклів  Ф.  Шуберта,  Г.  Малера,  А.  Шенберга). 
Естетико-музикознавчий  аналіз  інтерпретації 
образів  російського  поета  сучасним  компо-
зитором  дозволяє  виокремити  наступні  риси 
естетики  і  стилю  Євгена  Петриченка:  праг-
нення до філософського узагальнення і до роз-
криття  індивідуального  у  дискурсі  всезагаль-
ного;  інтерес  до  проблем  взаємозв’язку  часів 
— минулого і теперішнього; спроба осмислити 
музично-історичні  стильові  зв’язки.  Яскрави-
ми  ознаками  неоромантичного  спрямування 
стилю  композитора  слугують  ліризм,  емоцій-
ність та психологізм музичного мислення, що 
призводять  до  появи  розгорнутих  мелодич-
них  утворень;  монологічність  висловлення 
як типова риса романтичного стилю; викорис-
тання засобів іронії та гротеску; синтетичність 
та  асоціативність  природи  художнього  мис-
лення,  що  проявляється  у  сплаві  стилістич-
них елементів романтизму, імпресіонізму, екс-
пресіонізму  тощо.  Усе  зазначене  свідчить  про 
опору  композитора  на  художньо-світоглядні 
традиції романтичного стилю, що інтегровано 
з’являються на ґрунті нового композиторсько-
го мислення.

Неоромантична  спрямованість  музики 
композитора  підтверджується  і  в  концепці-
ях  масштабних  оркестрових  циклів.  Камерна 
симфонія  №  1  (2004)  Є.  Петриченка  широко-
му  загалу  публіки  вперше  була  представлена 
на ХV Міжнародному українському музичному 
фестивалі «Київ Музик Фест’ 2004». Одночас-
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тинна  композиція  симфонії  всередині  функ-
ціонально  поєднує  усі  розділи  традиційного 
симфонічного  циклу.  Коло  проблематики  тво-
ру — авторське бачення конфлікту піднесеного 
і брутального, минущого і вічного. Концепцій-
ність  задуму  спонукала  композитора  обрати 
інтерпретацію  симфонії  як  інструментальної 
драми,  в  якій  у  непримириме  протиборство 
вступають  образи  мрій,  людського  творення, 
з  однієї  сторони,  та  їх  руйнування  невблаган-
ним часом — з іншої.

У  першому  розділі  симфонії,  що  репре-
зентує  сферу  лірико-романтичних  образів 
та  асоціюється  з  музичними  уявленнями  про 
мрії,  оркестрова  фактура  обмежується  струн-
ним  квінтетом  і  вкрапленням  фортепіанних 
арпеджіо,  що  традиційно  пов’язані  з  лірико-
романтичною образністю.

Різке приєднання  інших оркестрових груп 
на початку другого розділу (ц. 3–7) кардиналь-
но  міняє  настрій  твору  появою  тематичних 
утворень,  що  втілюють  ідею  деструкції,  бру-
тального втручання у світ романтичних мрій. 
Це  —  конфліктна  сфера  образів,  яка  стрімко 
розгортається  єдиною  драматургічною  ліні-
єю і призводить до появи теми, що символізує 
руйнівний плин часу. Фактура розділу не тіль-
ки  збільшується  кількісно,  але  й  змінюється 
якісно:  в  ній  переважають  акцентовані  дис-
онуючі акорди, ламані скерцозні звороти, гро-
тескні  «кривляння»  фортепіано,  різноманітні 
поліфонічні прийоми. Увесь цей розвиток під-
водить  до  епізоду,  що  символізує  руйнування 
мрій  (ц.  6).  Таким  чином,  симфонічний  кон-
флікт  представлено,  з  однієї  сторони,  образа-
ми мрій  і сподівань, творення, та з  іншої сто-
рони — образами деструкції.

Після генеральної паузи слухач очікує його 
подальшого  розгортання,  безпосереднього 
зіткнення  сторін.  Проте  композитор  руйнує 
закріплений стереотип сприйняття експозиці-
єю нової теми — на тлі арпеджіо у партії фор-
тепіано  з’являється  поліфонічний  дует  флей-
ти  і  кларнета,  причому  інтонаційна  побудова 

голосів має спільну основу (у розгортанні діа-
логу присутні ознаки видозміненої імітаційної 
поліфонії).  Фортепіанний  фон  побудований 
на  елементах  з  першого  розділу,  його  ж  тема-
тичні утворення у партії струнних повертають 
слухача до лірико-романтичних образів. Нада-
лі тема переходить у партію струнних, набува-
ючи рис ліричної сповідальності.

Струнний  квінтет  у  симфонії  асоціюєть-
ся  із  авторським,  індивідуальним  началом, 
тому появу теми у звучанні скрипок та альтів 
можна сприймати авторською сповіддю, влас-
ним  поглядом  на  плин  невблаганного  часу. 
Слід  одразу  наголосити  на  її  оптимістичному 
забарвленні,  що  спрямовує  концептуальний 
розвиток  симфонії  у  русло  ствердження  віри 
в життєдайність прекрасного.

Безпосередній  конфліктний  розвиток  роз-
починається у третьому розділі (ц. 8) та утво-
рює  єдину  лінію  динамічного  розгортан-
ня.  Поліфонічним  розгортанням  охоплені 
усі  тематичні  утворення  симфонії,  включно 
з темою авторської сповіді, що у тихій звучнос-
ті з’являється у партії фортепіано (ц. 11) і дина-
мічно укріплюючись, призводить до генераль-
ної кульмінації (ц. 12).

У четвертому розділі симфонії настає заспо-
коєння і повернення початкових ліричних тем, 
які  остаточно  стверджують  особистісний  тон 
висловлювання  симфонії  та  її  неоромантичне 
спрямування.

Водночас, було б несправедливо звужувати 
концепцію творчості Є. Петриченка виключно 
до  меж  неоромантизму.  Неоромантичні  тен-
денції  у  сучасній  музиці  викликані  до  життя 
зближенням ціннісно-орієнтаційних резонан-
сів  двох  епох,  а  тому  їх  поява  є  типовою  для 
творчості багатьох митців. Можна погодитись 
з думкою Є. Шевлякова про те, що спроба мор-
фологічного  відокремлення  неоромантичної 
тенденції  у  музиці  другої  половини  ХХ  — 
початку  ХХІ  ст.  у  вигляді  самостійного  сти-
льового  напрямку  немає  перспективи.  «Нео-
романтизм  сьогодні  —  це  скоріш  важлива, 
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безсумнівно  плодотворна  —  але  тільки  одна 
з  ліній  у  складно  переплетеному  «стереости-
льовому полі» сучасного мистецтва» [10, 64].

Одвічні  проблеми  минущості  людсько-
го  буття  і  вічності  часу,  боротьби  добра  і  зла, 
усвідомлення  особистістю  свого  місця  у  цій 
боротьбі  і  сенсу  власного  життя  призвели 
до  появи  у  творчості  Є.  Петриченка  релігій-
ної тематики і до використання відповідних їй 
жанрів і форм.

«Requiem-quartett»  для  флейти,  скрипки, 
віолончелі,  фортепіано  та  фонограми  автен-
тичної  музики  (2007)  —  одна  з  перших  спроб 
звернення Є. Петриченка до семантики жанру 
духовної музики, що знаходиться у загальному 
річищі нової релігійності та відродження хрис-
тиянських  ідей  у  сучасній  культурі.  Викорис-
тання сучасним митцем старовинних, зокрема 
—  барокових  жанрів,  втілює  актуальну  діа-
логічність  художньої  творчості.  «Композито-
ра, який працює із старовинним жанром як із 
моделлю, звичайно ж, цікавить не сам процес 
її  становлення  та  розвитку,  а  та  інформація, 
що закодована у її генетичній пам’яті» [11, 118]. 
«Пам’ять  жанру»  Реквієму  та  його  художня 
функція — створення певного ідеального уяв-
лення про Смерть і потойбічний світ, вихован-
ня слухача шляхом сильного емоційного впли-
ву.  Звернення  ж  «постмодерністської  людини 
до  минулого,  зокрема,  до  минулого  сучасних 
релігій, є спробою створити нову релігійність, 
що  змогла  б  усунути  протиріччя  історичних 
релігій» [12, 11].

У  системі  музично-виражальних  засобів 
«Requiem-quartett»  композитор  використо-
вує  різноманітні  стильові  асоціації,  що  від-
силають  слухача  до  різних  жанрових  пластів. 
Так,  у  багатьох  частинах  провідними  стають 
інтонація  «зітхання»  (низхідна  мала  секунда) 
та музично-риторична фігура circulatio  (коло-
вертальний  мелодичний  рух),  що  походять 
з  барокової  музики  та  класичної  жанрової 
моделі  реквієму.  Специфічне  використання 
фортепіано  у  першій  частині  циклу,  при  яко-

му  слід  грати  пальцем  по  струні,  у  поєднанні 
з остинато квінтами у партії віолончелі викли-
кає  асоціації  зі  звучанням  народних  гуцуль-
ських  інструментів,  зокрема  —  цимбал.  Таке 
поєднання  різностильових  елементів,  що 
походять  з  народної  та  професійної  музики, 
свідчить  про  синтетичність  та  асоціативність 
природи художнього мислення Є. Петриченка, 
в  якій  взаємодіють  необарокові  та  неофоль-
клорні тенденції.

Елементи неофольклоризму відчутні в екс-
пресивній  другій  частині,  основний  розділ 
якої містить яскраві ознаки коломийки: на тлі 
остинатного  пульсуючого  супроводу  почерго-
во  у  флейти  та  скрипки  проводиться  синко-
пована коловертальна мелодія. Втім, характер 
такої коломийки дещо зловісний та відповідає 
образам Dies irae.

Синтетичність  та  асоціативність  природи 
художнього мислення Є. Петриченка проявля-
ється  не  лише  у  сплаві  стилістичних  елемен-
тів  барокових  та  фольклорних  жанрів,  але  й 
у поєднанні у драматургічному розвитку твору 
принципів  реквієму,  сюїти  та  симфонічного 
мислення.

Узагальнюючи спостереження над образно-
стильовими  пошуками  Є.  Петриченка,  можна 
прийти  до  висновку,  що  художнє  мислення 
донецького  композитора  знаходиться  у  річи-
щі  сутнісних  характеристик  сучасної  музики. 
За  визначенням  Г.  Григор’євої  до  них  нале-
жать: рефлексія як універсальна філософсько-
естетична категорія, що відображає підсумко-
вий новоеклектичний етап розвитку культури; 
метаісторичний  стиль  мистецтва;  постмодер-
нізм як універсальний метод художньої твор-
чості [13, 24–25].

Незважаючи  на  оригінальність  авторсько-
го задуму в кожному окремому музичному тво-
рі, на прагнення до розкриття індивідуального 
у дискурсі всезагального, музика Є. Петричен-
ка відображає сучасну загальнокультурну тен-
денцію до філософського узагальнення, осмис-
лення музично-історичних стильових зв’язків, 
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до  розв’язання  проблеми  взаємодії  минулого 
і  теперішнього  часів,  взаємовпливу  профе-
сійного  і  народного  мистецтва.  Саме  тому 
художнє  мислення  композитора  звертається 

до  образно-стильових  ознак  неоромантизму, 
неофольклоризму та нової релігійності, втілю-
ючи на рівні музичного стилю духовні пошуки 
сучасного митця.

1.  Новіков Б. В. Творчість як спосіб здійснення гуманізму. — К., 2005.
2.  Кумеда Т. А. Особистість композитора в українській музичній культурі XX ст.: 
Автореф. дис. … канд. мист. — К., 2006.
3.  Коннов О.  Ф.  Феномен  стилю  у  мистецькій  практиці  XX  ст.  і  сучасності  // 
Практична філософія. — 2008. — № 4. — С. 103–108.
4.  Михайлов М. К. Стиль в музыке — Л., 1981.
5.  Михайлов М. К. Этюды о стиле в музыке. — Л., 1990.
6.  Скребков С. С. Художественные принципы музыкальных стилей. — М., 1973.
7.  Соколов А. С. Теория стиля. — М., 1968.
8.  Сохор А. Н. Музыка как вид искусства. — М., 1970.
9.  Зинькевич Е. С. Под знаком постмодерна // Память об исчезающем времени. 
Страницы музыкальной летописи. — К., 2005. — С. 156–230.
10.  Шевляков Е. Г. Неоромантизм в музыке ХХ века: пределы или беспредельность?  
// Музыкальный мир романтизма: Материалы Междунар. науч. конф., май 1997 г. 
— Ростов-на-Дону, 1997. — С. 56–66.
11.  Тукова І. Г. Про функціонування старовинних жанрових моделей у музиці ХХ 
сторіччя (на прикладі творчості Михайла Шуха) // Музичне мистецтво Донбасу: 
Вчора, сьогодні, завтра — К.; Донецьк, 2001. — С. 117–126.
12.  Германова Де Діас Е.  Християнська  традиція  в  ситуації  постмодерну: 
Автореф. дис. … канд. мист. — Харків, 2004.
13.  Григорьева Г. В. Новые эстетические тенденции музыки второй половины ХХ 
века:  Стили.  Жанровые  направления  //  Теория  современной  композиции: учеб. 
пособ.  — М., 2005. — С. 23–39.



Творчість Є. Петриченкa олеНА УЩАпкІВСькА
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Аннотация.  В  статье  очерчиваются  главные  стилевые  параметры  музыки  Е.  Петричен-
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neofolk-lore and new religiousness.

Keywords: composer›s creation, style, neoromanticism, neofolk-lore, new religiousness.



356

Архітектура  як  форма  суспільного  буття 
є  особливою  картиною  побудови  світу  в  його 
функціональних  та  морфологічних  структу-
рах. На думку доктора культурології В. А. Нікі-
тіна ідея архітектури — це діяльність просто-
рового осмислення та морфологічної побудови 
людського  життя,  яка  здійснюється  протягом 
всієї  історії  людства [1,  с.  22].  Серед  провід-
них категорій архітектури — категорії процесу 
та  матеріалу,  оскільки  і  природні,  і  соціальні 
процеси завжди відбуваються на конкретному 
матеріалі.  Результатом  архітектурної  діяль-
ності  завжди  є  певні  функціональні  та  мор-
фологічні  структури,  котрі  втілюються  в  роз-
маїтті  архітектурних  форм.  Функціональна 
структура  —  це  вплив  матеріалу  на  процес, 
це  функціональна  організація  процесу.  Мор-
фологічна  структура  —  це  вплив  процесу 
на  матеріал,  віддзеркалення  процесу  на  мате-
ріалі (як, наприклад, рух води у річці віддзер-
калюється  у  її  руслі).  Інший  приклад:  місто. 
Місто  —  це  сукупність  численних  процесів, 
що  розгортаються  між  людьми,  і  —  це  життя 
людей,  котре  віддзеркалюється  на  морфоло-
гії  міста.  Спускаючись  на  нижчі  щаблі  архі-
тектурної  продуктивності  з  її  типологічним 
розмаїттям  (промислові,  транспортні  будівлі, 
архітектура,  житло,  сакральні  споруди  тощо), 
приклади можна наводити безкінечно.

Базуючись  на  таких  позиціях,  розглянемо 
декілька змістів трансценденції в архітектурі.

трансценденція часу.  Для  архітектора 
час  є  професійною  реальністю,  оскільки  він 
завжди є учасником «вічного» процесу творен-
ня  архітектурної  форми.  Працюючи  з  морфо-
логічними структурами, на тлі історичних міст 
і поселень, серед творів попередників, архітек-
тор перебуває у постійній позачасовій комуні-
кації зі своїми колегами. Крім того, архітектор 
завжди  долає  час,  працюючи  для  майбутніх 
поколінь, котрі будуть користуватися плодами 
його праці.

трансценденція минулого.  Для  сучасної 
архітектури  України  вихід  за  межі,  окресле-
ні  власним  минулим  досвідом,  є  надзвичай-
но  актуальною  проблемою.  По-перше,  слід 
переглянути  підходи  до  сприйняття  власної 
історії  у  загальносвітовому  контексті.  Утопії 
20 ст., у тому числі й комуністична, зруйнова-
ні.  По-друге,  багато  соціотехнічних  завдань 
у минулому вирішено завдяки розвитку нових 
технологій  зв’язку  та  комунікацій.  На  думку 
доктора  мистецтвознавства  О.  Г.  Раппапорта, 
«архітектура  поступово  втрачала  роль  універ-
сального  посередника  між  людиною  та  при-
родою,  між  культурою  та  технікою,  індивідом 
та  масою.  Засоби  архітектурного  проектуван-
ня,  як  і  техніка  будівництва,  продовжували 
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розвиватися, але цілі та форми архітектурного 
освоєння  світу  ставали  все  менш  зрозуміли-
ми.  Почалося  переосмислення  сучасного  руху 
в архітектурі. Його перший етап був пов’язаний 
з  критикою  функціоналізму  та  формуванням 
постмодернізму.  Була  запропонована  семіо-
тична критика утопізму сучасного руху  і мова 
архітектури почала розширятися. Другий етап, 
що  відбувається  зараз,  можна  характеризува-
ти  як  перехід  до  різнобічного  переосмислен-
ня  професії,  методологічного  й  філософського 
аналізу  професійної  думки,  результатом  чого 
є не відмова від минулих досягнень та надбань, 
а  відмова  від  історичних  ілюзій  та  висування 
нових професійних орієнтирів» [2, с. 6].

трансценденція культури.  Оскільки  епо-
ха технічної революції в архітектурі вже поза-
ду, нові зміни в архітектурній практиці будуть 
стосуватися соціальних та культурних проблем 
зодчества. ХХ століття значно розширило сфе-
ру  архітектурних  форм  з  історичних  прототи-
пів до нових різноманітних пластичних просто-
рових  структур,  питання  щодо  релевантності 
яких  загальнолюдській  культурі  залишається 
відкритим.  З  часом  ці  форми  почали  втрача-
ти  пафос  наукової  й  промислової  революції, 
ставати  знаками  самих  себе,  створюючи  світ 
геометричної  та  технічної  довершеності.  Тому 
трансценденція  архітектури  щодо  культури, 
на думку О. Г. Раппапорта означає «повернення 
архітектури й архітектурних форм до культури 
з усім її багатством людських стосунків та уні-
кальністю  людини  у  світі  космосу  та  приро-
ди» [2, с. 2].

У  зазначеному  вище  контексті  розгляне-
мо  конкретний  артефакт  трансценденції 
мор фологічної  структури  історичної  будівлі 
у  сучасній  архітектурній  практиці  в  Україні. 
Розглянемо  як  приклад  реалізації  проектного 
підходу до морфології українського архітектур-
ного модерну (за В. В. Чепеликом) [3].

Мова  йде  про  колишній  прибутковий 
будинок  Й.  Юркевича,  що  зведений  у  1910–
1914 рр.  за  проектом  архітектора  М.  О.  Шехо-

ніна  у  ки їв ському  «латинському  кварталі» 
(вул. Пань  ківська, 8). Й. Юркевич, відомий діяч 
національного громадського руху, надавав свої 
приміщення  під  редакції  журналів  «Світло» 
та  «Сяйво»,  де  перебували  відомі  літератори 
Б. Грінченко, М. Вороний, М. Рильський, тому 
первісну  функцію  —  прибуткове  житло  — 
у пер шій половині ХХ ст. було доповнено. Час 
певним чином спрацював на цю будівлю: міс-
це  розташування,  особливості  архітектурної 
форми  (український  архітектурний  модерн) 
та  історико-культурні  нашарування  значно 
підвищили  її  цінність  на  ринку  нерухомості. 
Тому  на  початку  ХХІ  ст.,  в  результаті  певним 
чином  запроектованих  та  реалізованих  дій, 
щодо  цього  об’єкту  (на  противагу  ужитковій 
реконструкції)  було  досягнуто  якісно  нового 
результату.

Архітектурний діалог через століття розпо-
чався з розробки концептуальних засад транс-
фор мації прибуткового будинку в сучасне еліт-
не  житло  клубного  типу  у  вигляді  своєрідної 
генеалогії  «Замку  на  Паньківській».  В  її  осно-
ві  —  квінтесенція  історії  цього  місця,  втіле-
на  у  розробленій  Віталієм  Мітченком  (одним 
з  авторів  герба  України)  геральдичній  системі 
«Замку». Нижня частина щита герба символізує 
минуле, верхня — майбутнє. Крім того, нижня 
частина  означає  духовний  фундамент,  котрий 
кожна людина повинна виплекати в собі. І саме 
на  цьому  фундаменті  може  з‘явитися  те  саме 
золоте  місто,  до  якого  прагне  людина.  Абреві-
атура  «ЗП»  з’єднує  минуле  з  майбутнім.  Над 
щитом — покровитель Києва архангел Михаїл, 
тримають щит грифони, обереги «Замку». Вни-
зу щита девіз: «Пожнуть плоди твої нащадки», 
що вплетений в графічну пластику символічно-
го зображення київських каштанів.

Опрацьовані  метафізичні  аспекти  з  систе-
мою «оберігів» було талановито втілено на мор-
фології будинку й прилеглій до нього ділянки. 
Прибуткове житло ХІХ ст. в чітко визначених 
межах історичної морфології трансформовано 
на сучасне клубне житло. Принциповий автор-
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ський  підхід  [4]  базувався  на  аналізі  шехо-
нінського  проектного  задуму:  самодостатній, 
заглиблений  відносно  вулиці,  головний  фасад 
у  стилі  українського  модерну  і  —  «замковий 
стиль»  внутрішнього  дворового  фасаду  з  еле-
ментами  українського  модерну.  Будинок  має 
короткий головний фасад, основний об‘єм роз-
ви нуто  всередину  ділянки.  Завдяки  унікаль-
ному  розпланувальному  рішенню  сонячне 
світло охоплює будівлю впродовж всього ден-
ного циклу.

Дизайнерськими  розробками  збережено 
і  під силено  історичний  морфотип  будинку 
з сис темою трьох дворів. Відчуття приватності 
у «Замку» виникає з самого початку — з паліса-
ду перед будинком. Далі рух спрямовано через 
вхідну  арку  до  центрального  подвір‘я,  звідки 
організовано два входи до будинку. У тилово-
му  дворі  розвинуто  рекреаційні  функції.  Роз-
планувальним  акцентом  центрального  двору 
є фонтан та бруківка у вигляді солярного знака 
(сонця, що біжить), а композиційним — майо-
ліка  шостого  поверху  та  вертикальний  сад, 
що  створений  на  підпірній  стіні,  з  фонтаном 
і  маскароном  лева.  Поруч  —  парна  бронзова 
група грифонів — оберегів будинку.

Тема підпірної стіни з мальовничими тера-
сними садами сповна розкрита у рекреаційній 
зоні. Тут локально, для втілення образу павича 
(символу радості життя) застосовано майоліку. 
Оздоблення  дворових  просторів  —  з  різно-
манітного  натурального  каменю  українських 
родовищ,  котрий  створює  романтичну  атмос-
феру.  Вертикальні  поверхні  —  різнокольо-
ровий  сланець,  бруківка  дворів  —  піщаник 
та крупна річна галька. Детально опрацьовано 
малюнки  кованих  огорож  —  від  простих  гео-
метричних форм на вході — до більш мальов-
ничих у внутрішніх двориках.

Майоліка  на  надбудованому  шостому  по -
вер сі  —  кульмінаційний  момент  авторського 
сценарію. Надбудова змінила пропорції бу дин-
ку,  і  для  їх  гармонізації  автори  застосували 
фризову  майоліку,  котра  добре  проглядаєть-

Головний фасад по вул. Паньківській

Великий герб «Замку на Паньківській»
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ся  з  різних  точок.  Провідна  ідея  композицій 
—  ідея  відродження  національної  самосвідо-
мості. Аналогія з замковою стіною обумовила 
трактування  площин  чотирьох  стін,  що  роз-
ділені  між  собою  напівкруглими  баштами, 
як місцями для охоронників, небесних покро-
вителів.  З  заходу  на  схід  сюжетна  лінія  роз-
горнута  від  цитати  з  хоругви  війська  Запо-
різького  («Чайка»  з  запорожцями)  до  образу 
вершника на білому коні. Між ними найвищий 
рівень духовного захисту — архангел Михаїл, 
що отримує благословення Серафима, а також 
—  український  мушкетер  з  гравюри  XVII  ст. 
та малий герб «Замку на Паньківській». Вікон-
ні  прорізи  підкреслюють  багатоплановість 
композиції.  З  одного  боку,  вікна  є  прорізами 
у стіні, а з другого — це є щільність між мину-
лим  і  майбутнім.  Персонажі  оберегів  ніби 
ховаються за вікнами і, водночас, з них виска-
кують. Цю багатоплановість саме й підкресле-
но таким образотворчим засобом.

Докорінних  змін  зазнало  розпланування 
по верхів:  на  будь-якому  поверсі  одного  з  двох 
під‘їздів  —  по  одній  квартирі.  Заздалегідь  пе -

ред бачалося  розміщення  комунікацій,  камінів, 
панорамних  ліфтів  тощо  з  метою  подальшого 
опрацювання розмаїття варіантів розплануван-
ня помешкань. Родзинкою інтер’єру є безперерв-
ний розпис  (28 та 24 м) ліфтових шахт на теми 
історії  людського  роду  та  світового  мистецтва. 
Швидкістю руху панорамних ліфтів передбачена 
можливість детального огляду розписів. В оздо-
бленні вестибулів відтворено первісні елементи 
у стилі українського модерну,  здійснено розпис 
падуг за мотивами італійської природи.

На  стадії  проектування  було  визначено 
функ цію одного з приміщень першого поверху 
(120  кв. м)  —  галерея  образотворчого  (сучас-
ного)  мистецтва  й  антикваріату.  Опрацьовано 
сценарії  відкриття  галереї,  виставок  за  участю 
мешканців будинку, з залученням внутрішньо-
го двору для театральних постановок. Врешті-
решт й це було реалізовано: зараз тут міститься 
відома  галерея  «Колекція»,  що  оснащена  про-
фесійним  виставковим  освітленням  та  спеці-
альними  стендами.  Тут  експонуються  твори 
художників  України,  пострадянських  країн, 
Західної Європи.

Внутрішній двір. Майоліка «Павич»
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Фахова преса прореагувала на появу «Зам-
ку  на  Паньківській»:  в  результаті  здійснених 
робіт  «простір  інтер’єрів  отримав  нове  життя 
и почав розвиток у часі. <…> Мешканців будин-
ку,  напевне,  чекає  постійне  залучення  до  сві-
тової  історії  та  мистецтва,  про  що  свідчить 
не  лише  унікальна  панорама  та  наповнення 
"Замку на Паньківській" різними історичними 
свідоцтвами,  але  й  спеціально  розроблений 
герб з девізом "Пожнуть твої плоди нащадки", 
в якому головним елементом є книга, що сим-
волізує трансляцію знання» [5, с. 33–36].

Час  підсилює  романтичну  ауру  «Замку 
на  Паньківській»:  крізь  каміння  пробивається 
трава,  мідь  мансарди  покривається  патиною. 
І  навіть  у  похмурі  дні  навколо  лунко  звучить 
сонячна  позолота  майолікового  фризу,  перегу-
куючись  з  золотими  банями  київських  церков 
та засвідчуючи позитивний настрій і величезний 
духовний  потенціал  українського  народу,  втіле-
ний архітектурно-дизайнерськими засобами.

Завдяки розширенню меж — від «простої» 
реконструкції  нерухомості  до  максимально 
можливого  охоплення  історико-культурних 
аспектів,  отримано  результат,  що  є  вагомим 
прикладом сучасного, цивілізованого ставлен-
ня до «нерухомого архітектурного антикваріа-
ту» — пам’ятки архітектури.

«Замок  на  Паньківській»  —  надзвичайно 
цікавий  артефакт  трансценденції  морфоло-
гічної  структури  українського  архітектурного 
модерну (УАМ). На переконання В. В. Чепели-
ка, «новітній український архітектурний стиль 
—  УАМ  <…>  повинен  був  входити  до  явищ 
європейського  модерну  поряд  з  англійським, 
бельгійським,  французьким,  німецьким,  чесь-
ким, польським, латвійським, фінським, росій-
ським  модерном,  посідаючи  своє,  не  менш 
почесне  і  важливе  місце.  Бо  в  ньому  витво-
рилася  своя  виразна  морфологічна  система, 
що охопила значну кількість соціально значу-
щих типів будинків (жител, шкіл, лікарень <…> 
навіть меблів), завдяки осягненню можливос-
тей, що були за  кла дені у сучасних конструкці-

Скульптура «Грифони»

Фрагмент підпірної стіни
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ях, вироблених в тектонічних чи декоративних 
прийомах,  котрі  виявилися  в  рішенні  вну-
трішнього простору і зовнішніх об‘ємах — сті-
нах,  дахах,  дверях  та  вікнах,  колонах  й  балю-
страдах.  Це  відбилося  у  прикрасах,  втілених 
у дереві, кераміці,  залізобетоні, металі, в осо-
бливій  і  своєрідній  колористиці,  сильветнос-
ті, в яскравій і вражаючій образності, у всьому 
тому, що становить сутність стилю, який вия-
вив  дух  народу  і  дух  часу,  стилю  щиронарод-
ного,  сучасного,  такого,  що  був  співзвучним 
пошукам, які було розгорнуто в інших країнах 
світу,  і в той саме час — глибоко самобутньо-
го» [3, с. 277].

Здійснені протягом 2001–2005 років робо-
ти  в  будинку  на  Паньківській  через  століття 
візуалізували величезний творчий потенціал 
УАМ, який довгий час знаходився в «неакти-
вованому»  стані.  Масштабні  ідеї  національ-
ного  самоусвідомлення,  втілені  на  початку 
ХХ ст. в морфології будинку на Паньківській, 
визначали  напрям  творчих  міркувань  архі-
текторів та дизайнерів ХХІ століття. Наталія 
Олексієнко, автор дизайн-проекту, зазначала, 
що  спочатку  обговорювалася  тема  для  майо-
лікового  панно,  яка  була  б  співзвучною  роз-
ташованому поруч Ботанічному саду. І дійсно, 
тема мальовничої рослинності, стилізованих 
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соняшників,  мальв  тощо  притаманна  УАМ. 
Але від цього швидко відмовилися. «Так, все 
це  можна  було  реалізувати,  проте  підсвідо-
мо  відчували,  що  треба  зробити  щось  інше. 
Башти  внутрішнього  двору  підкреслювали 
характер  замку,  надбудований  поверх  —  сті-
ну башти, місце для охорони. Тому і з‘явилися 
не  просто  охоронці,  а  обереги,  котрі  захи-
щають  на  всіх  рівнях  —  і  на  фізичному,  і  на 
духовному.  Візуалізація  ідеї  була  побудована 
на  цитатах  з  відомих  зображень  різних  пері-
одів  з  історії  України,  в  котрі  національна 
самосвідомість була на найвищому рівні» [6].

Таким  чином,  «Замок  на  Паньківській» 

засвідчив також факт трансценденції в діяль-
ності  архітектора,  яка  є  результатом  розумін-
ня  та  осмислення  професійної  реальності. 
Архітектура повинна повернути собі провідне 
місце серед мистецтв формування середовища 
життя  людини.  Арсенал  архітектури  складає 
величезне  розмаїття  як  актуальних  сучасних, 
так і історичних архітектурних форм. І питан-
ня  полягає  саме  в  тому,  щоб  повернути  істо-
ричним  формам  зміст,  повноту  життя,  актуа-
лізувати  потенціал,  який  довгий  час  лишався 
не  затребуваним.  Позбавитися  врешті-решт 
від  відчуття  захаращеності  та  занедбаності 
буття у Україні.

Майоліковий фриз шостого поверху
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«Замок на Паньківській»: «Мій дім – моя фортеця»
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Анотація. В статті розглянуто декілька змістів трансценденції в архітектурі, котра є формою 
суспільного  буття,  особливою  картиною  побудови  світу  в  функціональних  та  морфологічних 
структурах. А саме: трансценденції часу, минулого та культури. Проаналізовано артефакт транс-
ценденції  морфології  історичної  будівлі  у  сучасній  архітектурній  практиці  в  Україні.  Здійсне-
ні на початку ХХІ ст. роботи над колишнім прибутковим будинком у київському «латинському 
кварталі»  є  багатоплановою  реалізацією  проектного  підходу  до  морфології  українського  архі-
тектурного модерну.

Ключові слова:  Трансценденції  в  архітектурі,  проектний  підхід,  морфологія  історичної 
будівлі, український архітектурний модерн.

Аннотация. В статье рассмотрено несколько смыслов трансценденции в архитектуре, кото-
рая есть формой общественного бытия, особенной картиной мира в функциональных и морфоло-
гических структурах. А именно: трансценденции времени, прошлого, культуры. Проанализиро-
ван артефакт трансценденции морфологии исторического здания в современной архитектурной 
практике  в  Украине.  Осуществленные  в  начале  ХХІ  ст.  работы  над  бывшим  доходным  домом 
в  киевском  «латинском  квартале»  являются  многоплановой  реализацией  проектного  подхода 
к морфологии украинского архитектурного модерна.

Ключевые слова: Трансценденции в архитектуре, проектный подход, морфология истори-
ческого здания, украинский архитектурный модерн.

Summary. The article deals with the several senses of the transcendence in the architecture, which is 
a form of the social being, specific picture of the world within functional and morphological structures. 
There are transcendences of time, past and culture. The artifact of morphological transcendence of the 
historic building within the modern architectural practice in Ukraine was analyzed. Works taken in 
the beginning of the 21st century over the previously house for rent, situated in Kiev Latin quarter, are 
multifaceted realization of  the project approach towards the morphology of Ukrainian architectural 
modern.

Keywords: transcendences in architecture, project approach, morphology of the historic building, 
Ukrainian architectural modern.
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Звично  думати,  що  львівські  авангардо-
ві  віяння  співвідносні  з  групою  «АРТЕС»,  яка 
впродовж 20–30-х рр. стверджувала ідеї новиз-
ни в мистецтві, і його пропагандисти Л. Лілле, 
Отто  Ган,  Ежи  Яниш,  Олександр  Кривоблод-
ський, Павло Кожун і близький до них Р. Сель-
ский  працювали  тоді  в  стилі  сюрреалістичної 
абстракції.

Післявоєнна  ситуація  у  Львові  склалася 
по-іншому,  і  лише  з  кінця  50-х  рр.  абстракція 
в  цьому  місті  несміливо  пробивала  собі  доро-
гу  і,  можна  сказати,  підпільно,  консервативно. 
До  її  прихильників  слід  віднести  Кароля  Зві-
ринського (1923–1997).

Абстрактний  період  К.  Звіринського  при-
падає  на  1957–1964  рр.,  але  він,  безперечно, 
пов’язаний  з  тими  об’єктивними  причинами 
та закономірностями процесів демократичного 
оновлення суспільства, які переживали Європа 
і Америка у повоєнний період відновлення жит-
тя та культури 1945–1960 рр.

У  середині  40-х  рр.  в  Америці  і  в  Європі 
з’являється  чотири  різновиди  абстрактного 
живопису.  Перший  напрям,  який  очолив  Дж. 
Поллок, — жестуальний живопис — екшн пейн-
тинг, що створюється методом дрипінгу, — був 
названий  Клементом  Грінбергом  абстрактним 
експресіонізмом [1].

Це  перший  американський  продукт  куль-

тури,  який  згодом  справив  вплив  на  Європу. 
«Екшн  пейнтинг»  створювали  за  принципом: 
«Give  and  take»  —  бери  і  роби,  де  художник 
керувався  невловимими  творчими  імпульсами 
імпровізації.

Другий  напрям  повоєнної  абстракції  роз-
вивався  під  знаком  живописного  накладан-
ня  широких  пластів  кольору,  які  створювали 
враження  безкінечності  та  безвиході,  і  нази-
вався «живопис забарвленого поля» (color field 
painting).  Найвідомішим  представником  цього 
напряму є Марк Ротко (1903–1970), і період його 
активності припадає на початок 50-х рр.

Ротко  втирав  пігмент  у  полотно  —  для 
досягнення  ефекту  не-  субстанційного  кольо-
рового  повітря.  Його  живопис  стає  «паліа-
тивом  релігійного  мистецтва,  яким  Ротко 
і закінчує свою кар’єру в 1960-і, працюючи для 
капели в Х’юстоні. Оголена структура полотна 
як  нерукотворна  живописна  матерія  описува-
ла  процеси  божественного  зародження  життя 
і його зникнення [2]. До цього ж напряму нале-
жать  художники  Моріс  Луїс  (1912–1962),  Кен-
нех  Ноланд  (1924),  Юлес  Олицький  (1922),  які 
представляли «відгалуження» постживописної 
абстракції і виконували картини в техніці тон-
кого валерного живопису, прагнучи до мініму-
му засобів формальної виразності.

Третій  напрям  містичного  експресіонізму 
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було представлено творчістю Барнета Ньюмена 
(1905–1970).  Його  містико-контемплятивний 
абстрактний  експресіонізм  народжується 
1948 р. у творі «Onement 1», що входить в істо-
рію  мистецтв  як  «картини  блискавки»,  або 
zip-painting [3].  В  1954  р.  Ед.  Рейнхарт  (1913–
1967)  демонструє  ще  радикальніший  аскетич-
ний  підхід  під  назвою  блек  пейнтинг  (чорний 
живопис),  цю  аскетичну  тенденцію  на  початку 
60-х  продовжують  Б.  Ньюмен,  Френк  Стелла 
(1936),  К.  Ноланд,  адаптуючи  формат  картини 
до екстер’єру свого творчого задуму і називаючи 
це «формоване полотно» [4].

Четверта  тенденція  повоєнної  абстрак-
ції  виникає  в  Європі,  адаптуючи  американ-
ський  екшн  пейнтинг  в  європейське  середови-
ще  у  вигляді  ташизму,  мистецтва  інформелю, 
ліричної абстракції,  і цю версію європейського 
екшн  пейнтингу  представляють  Карел  Aппeль 
(1921),  Acгep  Джорн  (1914–1973),  П’єр  Сулаж 
(1919),  Марсел  Шафнер  (1931),  Еміл  Шумахер 
(1912–1999) [5].

У післявоєнний період для громадян Укра-
їнської  Радянської  Соціалістичної  Республіки, 
яка в той час була «невід’ємною» територіальною 
часткою  СРСР,  «момент  істини»  настав  лише 
після  викриття  наслідків  сталінізму,  з  прихо-
дом  хрущовської  «відлиги».  Демократичний 
вітер свободи Заходу  і оновлення людства, яке 
звільнилося  від  фашизму,  частково  перетнув 
кордони СРСР, у 1957 р., під час проведення IV 
Міжнародного фестивалю молоді, де радянські 
громадяни вперше у повоєнні роки змогли поба-
чити всю різноманітність сучасного мистецтва, 
яке загалом цілих сорок років було відгородже-
не залізною завісою совєтської політики. 1959 р. 
в Сокольниках у павільйоні американської наці-
ональної виставки в Москві одночасно з новин-
ками  масової  культури  типу  кока-коли  можна 
було  побачити  виставку  абстрактних  картин 
Дж.  Поллока,  М.  Ротка,  А.  Олбарайт,  І.  Тангі, 
О.  Калдера,  Де  Кунінга.  Захоплення  і  розчару-
вання  від  украдених  років  «невідання»  наза-
вжди  залишились  у  серцях  цілого  покоління 

шістдесятників, багато з яких негайно змінили 
своє образотворче «віросповідання».

Для  львів’янина  К.  Звіринського  культурні 
події  зі  столичного  московського  життя  1957–
1959 рр. не стали одкровенням. Географічне роз-
ташування Львова між Європою і СРСР робило 
його  пограниччям  ідей,  що  вільно  мігрували, 
без  печатки  в  паспорті.  Тому  саме  тут  жили 
і працювали колеги К. Звіринського, випускни-
ки  Відня,  Кракова,  Варшави  і  Парижа.  Родина 
Сельських  згрупувала  навколо  себе  культурну 
еліту міста, куди були вхожі «на основі особис-
тої  довіри»  К.  Звіринський,  Р.  Турин,  Я.  Музи-
ка,  І.  Севера,  Г.  Захаріясевич,  Л.  Левицький, 
О. Кульчицька, Г. Смольський [6].

Таємне  дисидентське  товариство  Львова 
насамперед намагалося бути в курсі всіх новин 
із  ПНР,  яка  в  період  «відлиги»  переживала 
культурне  піднесення  і  високу  експозиційну 
активність.

Особливе  піднесення  спостерігається 
в  галузі  традиційного  конструктивізму,  гео-
метричної  абстракції,  оптичного  мистецтва, 
напрямів,  які  виходили  з  принципів  раціо-
нальних  засад  і  мали  багаті  традиції  в  особі 
Малевича,  Кайрюкштиса  і  Стшемінського  — 
лідерів  авангарду.  Особливості  національного 
конструктивного  напряму,  пов’язані  з  пробле-
мами  часу  і  простору,  втілились  у  творчості 
шанованого  в  Польщі  художника  Генріха  Ста-
жевського (1894–1988).

1959 р. у Варшаві відбулась виставка Г. Ста-
жевського, про яку, безперечно, знав К. Звірин-
ський.  В  інтерв’ю  Г.  Стажевський  висвітлював 
основні  домінанти  творчості:  використання 
найпростіших  елементарних  форм,  побудову 
синтезу  з  допомогою  ідентично  повторюваних 
елементів, групування анонімних форм певним 
чином для упорядкування простору в картині.

На  1957  р.  К.  Звіринський  був  давно  під-
готовлений  до  безпредметної  творчості.  Пер-
шим  по-справжньому  революційним  кроком 
для К. Звіринського стало введення у площину 
картини тривимірного об’єму. Творення форми 
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формою  породжувало  ефект  гібридної  репре-
зентації,  поєднання  живопису  і  скульптури. 
Для  урівноваження  глядацького  сприйняття, 
додаючи  у  твір  об’ємність  форми,  К.  Звірин-
ський  віднімав  від  неї  яскраву  барвистість 
кольору.  Художник  коментує  свій  відхід  від 
поліхромності  Р.  Сельського  як  продуманий 
і усвідомлений крок [7]. У першій серії предмет-
ної абстракції 1957–1959 рр. К. Звіринський лік-
відує  колір  і  залишає  виступаючі  рельєфи,  які 
прочитуються завдяки грі світла і тіні. У компо-
зиціях «Вертикаль — 1» (1957), «Рельєф. Короб-
ки» (1957), «Рельєф — 1» (1958) скульптурність 
форми  переважає  над  монохромністю  колори-
ту. Роботи цього періоду декларують схильність 
до  тривимірної  лінеарної  геометрії,  бездоган-
ності  форми,  пуристичного  формізму,  де  всі 
просторові елементи водночас є плоскими, від-
далене прочитується як близьке, складно дифе-
ренційоване виявляє свою елементарну просто-
ту,  а  роз’єднане  на  багато  частин  є  складовою 
загального  синтезованого  цілого.  Візуальне 
порівняння  творів  К.  Звіринського  1957–1958 
рр.  з  роботами  Г.  Стажевського  цього  періоду 
виявляє  аналогії  в  постановці  творчої  пробле-
ми, але методи їх реалізації унікальні для кож-
ного з художників.

Сувора зваженість робіт К. Звіринського,  їх 
скромність,  радикальність  і  простота  свідчать 
про  близькість  до  аскетичних  поглядів  З.  Гос-
томського  та  унізму  Г.  Стшемінського.  Напри-
кінці  50-х  спостерігається  загальна  тенденція 
до  сплощення  фактури,  мінімізації  її  висоти, 
що  виступає  над  рівнем  полотна.  В  абстракції 
«Бляха»  (1959)  художник  презентує  неообраз, 
який за художньо-образотворчими характерис-
тиками  нагадує  автентичну  кору  сосни.  Штуч-
на  срібна  «кора»  рівномірно  заповнює  простір 
полотна,  що  відбувається  завдяки  послідовно-
му накладенню «внахльост» сегментів із мета-
левих  листів.  Абстракція  «Бляха»  підсумовує 
сугестивні значення мегапам’яті про структуру 
дерев, про луску риб і змій, про фактури підвод-
них мушлів і створює уявлення про недоведену 

спорідненість  усіх  піделементів  Природи,  яка 
підпорядковує  весь  світ  єдиному  закону  від-
повідності.  Стан  «єдиного  організму»  перей-
шов  К.  Звіринському  у  спадок  від  його  учите-
ля  Р.  Сельського,  який,  у  свою  чергу,  всотав 
цю  якість  від  Ф.  Леже.  Можна  констатувати, 
що  ідея  «біологічного  організму»,  яка  зароди-
лася в «Оголених у лісі» (1909–1911) у творчос-
ті Ф. Леже, набула у другому поколінні «учнів» 
парадоксального трактування першоджерела.

1960 р. К. Звіринський звертається до пере-
осмислення  досвіду  американського  експре-
сіонізму  Дж.  Поллока.  Цей  факт  підтверджує 
і  український  мистецтвознавець  Наталія  Кос-
молінська [8].  Абстракції  К.  Звіринського  1960 
р.  «Рельєф»,  «Рельєф-V»,  «Рельєф-VI»  візуаль-
но нагадують твори Дж. Поллока, однак мають 
принципову  відмінність,  яка,  по  суті,  безод-
нею  відділяє  українського  абстракціоніста  від 
американського.

Ця  відмінність  полягає  у  факторі  «формо-
утворюючому»,  завдяки  якому  безпосеред-
ньо  з’явилась  методика  дрипінгу  Дж.  Полло-
ка.  Як  відомо,  американський  експресіоніст 
розстилав  полотно  на  підлозі,  ходив  по  ньо-
му  і  розпліскував  із  банок  на  полотно  фарбу, 
що лилася трасуючими потоками. Потоки емалі 
лавою падали зверху вниз «подібно до зірваних 
пут» [9].  «Автоматичний»  метод  роботи  був 
викликаний  не  інфантильною  безвідповідаль-
ністю художника, а мужнім бажанням подолати 
і  відійти  від  усталеної  рутини  художнього  від-
творення  європейської  традиції.  Непідконтр-
ольний  інтуїтивний  метод  письма  виявляв 
«усю силу принципу життя» і підводив до розу-
міння нового ліризму, так що «обриси особис-
того  жесту  розширились  до  розмірів  фрески, 
яка захоплює дух» [10]. Застигла лавами емаль 
акумулювала  в  собі  потоки  психічної  енергії, 
що всотала динаміку та масштабність сучасних 
мегаполісів.  Визнаною  інновацією  Дж.  Полло-
ка  і  стала  демократизація  творчого  процесу, 
яка  дала  йому  змогу  жити  власним  життям 
і  за  власними  законами.  Художник,  у  випадку 
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з  Дж. Поллоком,  ставав  не  «автором»,  а  тран-
слятором  і  глядачем  «дійства»,  що  йшло  «зго-
ри» «саме-по-собі».

У цьому й полягає принципова відмінність 
між  дрипінгом  Дж.  Поллока  і  абстракціями 
К. Звіринського, який цього методу в творчості 
не застосовував, а використовував як «натуру» 
у  своїй  роботі.  Із  творів  К.  Звіринського,  які 
збереглися,  видно,  що  художник  попередньо 
наклеював  фактурні  джгути,  можливо,  алюмі-
нієвий  дріт  і  тільки  пізніше  прописував  його, 
тобто  метод  роботи  був  протилежним.  Цей 
факт вказує на те, що у творчості Дж. Поллока 
К.  Звіринський  сприйняв  сучасність  «моти-
ву»,  але  не  усвідомив  рушійної  першопричини 
дрипінгу,  не  сприйняв  його  внутрішньої  суті, 
зупинившись лише на зовнішній декорації про-
цесу.  Художник  прагнув  піти  далі  і  подолати 
інертність  класичної  живописної  традиції,  але 
не зміг відмовитися від раціонального усвідом-
леного  формування  кольороповерхні.  К.  Зві-
ринський реалізує ідею тотальної перманентної 
деструкції  Дж.  Поллока  шляхом  формувания 
особистого  зорового  досвіду,  що  йде  від  візу-
альних особливостей твору, опускаючи драма-
тургію внутрішньо змісту. Сам метод дрипінгу 
не  відповідав  природі  стриманого  К.  Звірин-
ського,  який  не  міг  «покластися  на  випадок», 
оскільки вважав би це для себе розпущеністю. 
Консервативна  європейська  школа  живопису 
поставила  талант  К.  Звіринського  виключно 
на  класичну  колію.  Твір  К.  Звіринського  міг 
бути  «створений»  роботою  його  духу,  але ніяк 
не зробитися «сам-по-собі».

Туго  сплетені  прутики  на  абстракціях 
К.  Звіринського  нагадують  хмиз  у  лісі  і  бага-
то  засушених  гілочок  дерев,  які  хрустять  при 

ходьбі  під  ногами.  Це  ж  відчуття  викликають 
«Рельєфи»  60-х  у  Н.  Космолінської,  яка  точно 
визначає, що внутрішні інтенції художника від-
творювали  улюблений  образ  лісу [11].  Живо-
пис  К.  Звіринського  не  «широкоформатний», 
а  камерний,  затишний,  навіть  домашній.  Цей 
живопис зовсім не намагається вийти за грань 
невідчутного  і,  власне,  подолати  межі  не  лише 
живописні,  як  у  Дж.  Поллока.  Навпаки,  твори 
К. Звіринського відзначаються самодостатньою 
замкнутістю, і ця зосередженість на собі,  їхній 
настрій  близькі  до  бажання  увійти  всередину 
свого єства, затаїтися. В абстракціях К. Звірин-
ського відсутні фібри і динаміка сучасного міста, 
а навпаки, панує зачаєна несходженість природ-
ного  космосу.  Притулені  прутики  К.  Звірин-
ського створюють казкові лабіринти «павутин», 
заглиблюючись у фольклорну наповненість міс-
тичного гоголівського Вія. В абстракція К. Зві-
ринського присутній дух не макрокосмосу, як у 
Дж. Поллока, а мікрокосмосу, самодостатнього 
у своїй фактурній плоті, що набуває несподіва-
ної для себе категорії — «чуттєвості» і навіть — 
«сексуальності» в «Рельєфі-VI».

Останні  абстракції  К.  Звіринського  1960–
1964 рр. доводять, що художник все більше від-
чував ностальгію за світом реалій, і це привело 
його пізніше до повернення у «фігуративність». 
Абстрактний період у творчості К. Звіринського 
мав  для  автора  пошуковий  самопізнавальний 
характер.

Творчість  К.  Звіринського  стала  яскравою 
сторінкою в історії сучасного українського мис-
тецтва другої половини ХХ ст. і була оформлена 
під  знаком  взаємодії  передових  міжнародних 
тенденцій Америки та Європи з кращими тен-
денціями української живописної школи.
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Анотація. У статті досліджуються витоки абстрактної творчості львівського художника Кар-
ла Звіринського (1923–1997). Доведено, що сувора зваженість робіт К. Звіринського, їх скромність, 
радикальність і простота свідчать про близькість до аскетичних поглядів З. Гостомського та унізму 
Г. Стшемінського. Наприкінці 1950-х спостерігається загальна тенденція до сплощення фактури, 
мінімізації її висоти, що виступає над рівнем полотна.

Ключові слова: Карл Звіринський, абстрактна творчість, художній аскетизм, фактура.

Аннотация. В статье исследуются истоки абстрактного творчества львовского художника Кар-
ла Зверинского (1923–1997). Доказано, что строгая взвешенность работ К. Зверинского, их скром-
ность,  радикальность  и  простота  свидетельствуют  о  близости  к  аскетическим  взглядам  З.  Гос-
томского и унизма Г. Стшеминского. В конце 1950-х наблюдается общая тенденция к уплощению 
фактуры, минимизации ее высоты, которая выступает над уровнем полотна.

Ключевые слова:  Карл  Зверинский,  абстрактное  творчество,  художественный  аскетизм, 
фактура.

Summary.  In  article  sources  of  abstract  creativity  of  Lvov  artist  Karl  Zverinsky  (1923–1997)  are 
investigated.  It  is  proved  that  strict  suspension  of  works  of  K.  Zverinsky,  their  modesty,  radicalism  and 
simplicity testify to affinity to Z. Gostomsky’s ascetic sights and unism G. Stsheminsky. The general tendency 
to plans invoices, minimization of its height which acts over cloth level is in the late fifties observed.

Keywords: Karl Zverinsky, abstract creativity, art asceticism, the invoice.
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Культура  є  ознакою  життєздатності  нації 
і вагомим чинником формування національної 
ідеї та впливу на національну свідомість. Саме 
культура створює впізнаваємість нації у світі, 
її  імідж.  Нехтування  культурою,  культурною 
політикою призводить до втрати національно-
го  культурного  простору.  Ці  прописні  істини 
вимагають  постійної  артикуляції,  бо  концеп-
ція української національної  ідеї залишається 
несформованою,  а  стратегія  культурної  полі-
тики України — невизначеною.

Українська  національна  ідея  знаходиться 
у процесі об’єктивного становлення і розвитку 
разом  зі  становленням  і  розвитком  України. 
Хочеться долучити декілька думок до дискусії 
стосовно наповнення цієї важливої для націо-
нальних інтересів категорії.

В  ідеалі,  українська  національна  ідея  має 
формуватися  і  розглядатися  як  українська 
об’єднавча  ідеологія,  сприйматися  як  наці-
ональна  мета,  українська мрія  (Ukrainian 
Dream),  позитивне  самоусвідомлення  себе 
у світі, де вже існують успішні American Dream, 
Русская идея, Японське диво.  Сьогодні  епоха 
електронних комунікацій безпосередньо впли-
ває і на зміст та суть національної ідеї, яка спи-
раючись  на  національно-історично-героїчну 
складову  та  самобутність,  водночас  має  бути 
включеною в світовий контекст  і продукувати 

світовий  контент.  У  цьому  полягає  специфіка 
становлення національної ідеї у сучасному гео-
політичному вимірі.

Для  конкретизації  української  національ-
ної  ідеї  необхідне  раціональне  усвідомлення, 
що Україна не була, не є і не буде супердержа-
вою.  Її  світоглядною  моделлю  має  бути  вива-
жено  і розумно окреслений та комфортабель-
но  простір.  ЇЇ  метою  як  держави  —  достойне, 
творче і вільне існування особистості у цьому 
просторі, можливості її повної і всебічної реа-
лізації  за  сприяння  громадянського  суспіль-
ства  і  держави,  де  держава  існує  для  особис-
тості і суспільства, а не навпаки.

Ми  пропонуємо  вживати  також  термін 
українська мрія,  Ukrainian dream  для  під-
креслення  позитивного  наповнення,  зміни 
притаманної  українству  парадигми  страж-
дання та красномовного оспівування власних 
поразок на парадигму щастя. Ukrainian dream 
несе в собі успіх у житті, втілює облаштування 
конкретного  простору:  квітучого саду  —  для 
життя конкретної людини та  її родини, тобто 
України.

Символ саду — садок вишневий коло хати 
— є беззаперечно важливим для масової свідо-
мості в Україні. Архетип саду проходить через 
мистецтво знакових фігур української культу-
ри: Тараса Шевченка та Олександра Довженка, 
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котрі уявляли Україну як квітучий сад. У тех-
нократичному  20-му  столітті  такій  концепції 
бракувало популярності. Проте сьогодні, у сто-
літті 21-му, за неминучо-вимушеного зростан-
ня  ваги  екологічного  мислення,  вона  набуває 
нового  звучання  і  прочитання.  Йдеться  про 
Україну як про державу, що може, наразі, вико-
ристати  технологічну  відсталість  як  екологіч-
ний позитив.

Ukrainian dream має перетворити на пози-
тив  негативні  риси  українства,  недоліки  зро-
бити  перевагами,  поразки  використати  для 
перемог. Наприклад:

• Установка — моя хата скраю — перетво-
рюється на здатність до консенсусу  і  злагоди. 
Байдужість  і  пасивність  —  на  позитивну  спо-
кійну конструктивність.

• Хуторянство  —  на  здатність  облашту-
вання своєї долі і долі своєї сім’ї на своїй зем-
лі.  Адже  завдяки  новітнім  технологіям  21-го 
століття  світ  перетворюється  на  глобальний 
хутір,  про  який  писав  канадський  філософ 
Маршал Маклюен, де поняття хутора втрачає 
ознак  надмірної  ізольованості.  Завдяки  масо-
вим  комунікаціям  хутір  стає  достойним  міс-
цем для проживання і реалізації людини.

• Комплекс меншовартості,  обумовлений 
невмінням  вождів  від  Богдана  до  сучасних 
політиків  використовувати  свої  перемоги, 
а  також  непослідовністю  у  боротьбі  за  наці-
ональні  інтереси,  треба  перетворити  на  усві-
домлення  достойного  та  реалістично  окрес-
леного  місця  українців  серед  інших  народів 
та етносів.

Постає  питання  про  засоби  використання 
та  поширення  таких  думок.  Національна ідея 
є  категорією  серйозною  та  відповідальною, 
а отже, традиційною є точка зору, що вона про-
дукується  культурою  високою  та  класичною, 
високочолою  елітою,  бачення  якої  виперед-
жає  суспільні  процеси.  Проте,  крім  культури, 
яку  прийнято  характеризувати  як  серйозну, 
впливовим  фактором  у  формуванні  націо-
нальної  свідомості  є  культура  масова.  Зрозу-

міло, що спроба виявити вплив на національну 
(високу) ідею масової (низької) культури може 
сприйматися як приниження першої і обража-
ти елітарні художні кола. Традиційним є гани-
ти продукцію масової культури та звинувачу-
вати її у всіх гріхах.

Поняття  масова культура  від  своєї  появи 
несе на собі елемент елітарної зневаги до цьо-
го явища, розуміється як товар, поява, масо-
ве тиражування та споживання якого стало 
можливим завдяки новим масовим комуніка-
ціями 20 століття. Масова культура асоці-
юється з  низькими смаками, спрощеними 
сюжетами, банальними творами, які швидко 
поширюються і добре продаються.

Проте,  як  вірно  зауважив  культуролог 
Олександр  Генис,  саме  електрогітара  і  маг-
нітофон,  телевізор  і  Голлівуд  вийшли  пере-
можцями  зі  зіткнення  19-го  з  20-м  століт-
тям.  Маскульт  не  став  брати  участі  у  вічній 
суперечці  романтизму  з  класицизмом  —  він 
просто  став  новою  рушійною  силою  історії. 
Геніс  наводить  цікавий  приклад:  він  запитав 
у  американця,  хто  більше  змінив  світ:  Ленін, 
Гітлер чи Сталін. Співрозмовник знизав пле-
чима і відповів, що єдину революцію здійсни-
ли «Бітлз»… [2. 165].

Негативне  ставлення  до  масової культу-
ри  має  низку  об’єктивних  причин:  історич-
них,  соціальних,  художніх.  Елітарні  та  масо-
ві  полюси  культури  існували  за  різних  епох, 
у  різні  часи  та  різні  соціальні  формації.  20-те 
століття з новими технічними видами мисте-
цтва  і  необмеженими  можливостями  тиражу-
вання створює масову культуру в її сучасному 
розумінні. Термін масова культура ввів філо-
соф Франкфуртської школи Макс Хоркхаймер 
у 1941. А пізніше американський учений Дуайт 
МакДональд запропонував скорочений термін 
маскульт.

Феномен  масової культури  викликав 
і  викликає  різні  реакції:  від  занепокоєння 
до  гострої  критики.  На  початку  20  століття 
іспанський філософ Хосе Ортега-і-Гассет вба-
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чає  спасіння  культури  від  масовості  у  прин-
циповій  непопулярності  нового  елітарного 
мистецтва і створення «мистецтва для худож-
ників,  а  не  для  мас;  мистецтво  касти,  а  не 
демосу» [6. 226].

Критика  жанрів  масової культури  20  сто-
ліття: фантастики, поліцейської драми, комік-
сів,  мильних  опер,  гострий  антагонізм  з  боку 
художників, нерідко призводить до відчайдуш-
ної війни, яку останні ведуть на чужій терито-
рії  за  нав’язаними  їм  правилами.  Проте  най-
краще в сучасному мистецтві якраз і живиться 
цим конфліктом масового мистецтва з твор-
чою  особистістю.  Без  однією  з  частих  цього 
рівняння не буде й другої.

Один  за  найпопулярніших  акторів  кіно, 
Чаплін  зауважував,  що  не  боїться  штампів, 
якщо  вони  правдиві:  адже  всі  люди  живуть 
і помирають, їдять тричі на день, закохуються, 
розчаровуються. Люди роблять те, що робили 
і раніше, але, якщо уникати штампів — ризику-
єш стати нудним.

Художній  процес  20  століття  свідчить  про 
заміну антагонізму масове — елітарне в куль-
турі  на  їх  пришвидшену  дифузію.  Завдяки 
новим  технологіями  і  тиражуванню  витвір 
елітарної  культури  може  бути  миттєво  роз-
тиражованим,  і  навпаки,  посилюються  зво-
ротня  тенденція  естетизації  кічу.  Цей  процес 
вивчають  культові  філософи  середини  20-ого 
століття:  Теодор  Адорно,  Макс  Хоркхаймер, 
Герберт  Маркузе,  які  розглядають  масову 
культуру як соціальну кризу. Адорно вводить 
поняття індустрії культури, щоб підкреслити 
негативне  наповнення  феномену.  Неможли-
вість  знайти  вихід  з  проблеми  масової куль-
тури та одномірної людини, яку вона створює, 
приводить цих філософів до висновку смерті 
культури  (концепції, що має велику філософ-
ську  традицію).  Вчені  різних  філософських 
напрямків,  які  досліджують  масову культуру 
і шукають їй альтернативу, констатують також 
її неоднорідність. Дослідник масової культури 
Едвар  Шилз  [6.  61–84]  вказував  на  різні  рівні 

масової культури. Він виділяв вишукану, посе-
редню,  та  вульгарну.  Представники  функціо-
нальної концепції аналогічно виділяють арт-
культуру, мідкультуру та кіч.

Взаємодія, дифузія культури масової та елі-
тарної,  яка  існувала  завжди  стала  однією 
з головних ознак нашої епоху пост [4. 148–155]. 
Вихід з дихотомії масового та елітарного про-
понує в кінці 20 століття естетика та художня 
практика постмодернізму, де зникає межа між 
елітарним  мистецтвом  та  масовою  культу-
рою, мистецькі табу відкидаються, а нові ЗМІ 
створюють віртуальну реальність, без якої вже 
не мислить себе сучасний індивід [5. 83–89].

Багато  черпаючи  в  естетиці  авангарду, 
мистецтво  постмодерну  разом  з  тим  позбу-
вається  обов’язковості  новацій,  включаючи 
в себе все, що було напрацьовано, найчастіше 
в його іронічній інтерпретації. Культура і мис-
тецтво  минулого  стає  матеріалом  вільної  гри 
та  іронічного  переосмислення.  Гуру  постмо-
дернізму  Жан  Бодрійяр  вводить  поняття 
симулякр  —  псевдоріч,  при  сприйнятті  якої 
зникає  відмінність  між  реальним  і  уявним. 
Естетиці симулякру притаманне перебільшен-
ня, гіпертрофування ігрового начала в мисте-
цтві, прагнення перетворити весь світ на Діс-
нейленд,  зняття  принципового  протистояння 
між  огидним  і  прекрасним  [1.  20].  Конфлікт 
масового  та  елітарного,  який  лежить  в  основі 
й негативному розумінні терміну масова куль-
тура,  практично  знімається  його  іронічним 
переосмисленням.

Набоков стверджував, що найкращі росій-
ські  книжки  нічим  не  відрізняються  від  най-
кращих  європейських,  адже  і  ті,  і  ті  написа-
ні  європейцями.  Основна  різниця  полягає 
в  задньому  плані,  в  декораціях.  Саме  в  тім 
і  річ  —  в  задньому  плані,  в  декораціях  того 
спектаклю, який запропонував культурі народ, 
що  став  у  ХХ  столітті  масовим суспільством. 
Власне кажучи, все найважливіше відбуваєть-
ся на задньому плані, між стіною та екраном, 
де розгортається картина культури в її первіс-
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ному  вигляді.  Для  того,  щоб  зрозуміти  мову 
масового  мистецтва,  треба  навчитися  читати 
його задній план [2. 199].

Сьогодні варто розглядати певні культурні 
явища  і  виконавців  саме  як  постмодерніст-
ські,  оцінювати  ступінь  іронії  та  самоіро-
нії,  яка  є  однією  з  головних  ознак  мистецтва 
постмодерну. Популярність масової культури 
необхідно  досліджувати,  бо  вона  є  не  тільки 
інструментом, але й найкращим індикатором 
підсвідомих  комплексів  та  рефлексів  людей, 
створює міфологію, яка орієнтована на бажан-
ня людей. Ми погоджуємося з думкою Маршала 
Маклюена, який охарактеризував масову куль-
туру як фольклор індустріальної людини [3. 5]. 
Тексти масової культури легко класифікують-
ся і розшифровуються методами, що склалися 
під  впливом  роботи  визнаного  фольклориста 
і  одного  з  засновників  сучасної  теорії  тексту 
Володимира Проппа «Морфология волшебной 
сказки»,  а  також  за  методологією  естетики 
ототожнення, що її розробив відомий вчений 
Тартуської школи Юрій Лотман. Казкові сюже-
ти  в  їх  численних  варіаціях  завжди  успіш-
но  перекладалися  різними  жанрами  масової 
культури,  а  терапевтично-лікувальний  вплив 
казок  сьогодні  використовується  у  сучасному 
психоаналізі.

У  демократичних  державах  масова куль-
тура  в  більшості  своєї  залежить  від  ринку. 
На  цій  основі  йде  постійне  продукування 
шоу-безнесу,  масової  літератури,  телесеріалів, 
тощо. У тоталітарних країнах держава повніс-
тю  контролює  цей  процес  і  продукую  міфи 
на  замовлення.  (Аналіз  масової культури 
тоталітарних  країн  20  столітті:  радянської 
та  німецькою,  її  вплив  на  становлення  їхніх 
національних ідей — є темою окремого деталь-
ного  дослідження).  Важливо  розумно  поєдна-
ти державно-регулятивний та ринковий аспект 
культурної політики. У демократичних країнах, 
наприклад, таких як Франція та Канада, існує 
і  виправдовує  себе  державний  протекціонізм 
національної культури і мистецтва, у тому чис-

лі й масових  (де поняття масове позбувається 
ознаки  низької  якості).  Говорячи  про  регуля-
тивність  французької  чи  канадської  культур-
ної  політики,  маємо  пам’ятати,  що  йдеться 
про  розвинуте  громадянське  суспільство 
з  діючим  інститутом  громадського контролю. 
Це  допомагає  дотримуватися  балансу  іннова-
цій  та  творчих  експериментів  з  професійною 
добротною масовою продукцією.

Категоричних  критиків  масової культу-
ри можна  заспокоїти  висновками  з  нового 
дослідження американського соціолога Елвіна 
Тоффлера, який констатує у 21-му столітті нові 
процеси  демасофікації  суспільства,  завдяки 
продовженню  зростання  середнього  класу 
та його культури, що тяжіє до індивідуальнос-
ті  на  противагу  одноманітності  [8.  120–124]. 
Україна  для  включення  в  означені  процеси 
потребує  спочатку  сформувати  такий  серед-
ній клас.

Поза  окреслених  вище  суспільних  тенден-
цій, фактом є те, що у 20-му столітті під впли-
вом масової культури змінилася вся культурна 
парадигма:  від пізнавальної до  розважальної. 
Марно  витрачати  сили  у  боротьбі  з  масовою 
культурою.  Можна  намагатися  очолити  про-
цес  її  створення,  позитивного  національного 
наповнення  телесеріалів,  шоубізнесу,  масової 
літератури,  тощо.  Очевидно,  що  масова куль-
тура є часткою культури національної,  (а вже 
потім  —  глобальної).  Вона  впливає  на  масову 
свідомість, а, отже, на формування національ-
ної ідеї.

Аудиторію  можна  і  потрібно  виховувати, 
підвищувати  її  рівень,  але  не  зневажливою 
елітарною  негацією  того  чи  іншого  занадто 
простого,  чи  занадто  провокативного  явища 
масової культури,  а  продукуванням  власної 
якісної масової культури. Варто взяти до ува-
ги  класику  маскульту  —  романи  Олександра 
Дюма,  що  і  сьогодні  користуються  постійним 
успіхом. А сучасники ставилися до нього так, 
як  завжди  до  маскульту  —  критики  сварили, 
а  читачі  читали.  Ідейний  борець  з  банальніс-
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тю Гюстав Флобер запитував: звідки казковий 
успіх  цих  книжок.  І  сам  відповідав  —  коли  їх 
читаєш,  не  потрібно  жодної  підготовки.  Поки 
їх  читаєш  розважаєшся,  а  як  закриєш  книгу, 
можна  спокійно  повертатися  до  своїх  справ. 
Це  й  робить  до  сьогодні  «Трьох  мушкетерів» 
позачасовим бестселером.

Сучасній  масовій культурі  України  бра-
кує  саме  зрозумілої  комунікації  з  її  спожи-
вачами,  що  веде  до  їх  втрати.  Національному 
чиннику масової культури  заважають компо-
ненти  глобальної масової культури.  Точніше 
сказати  —  конкурують  з  ним.  Адже  масова 
культура  має  в  собі  комерційну  складову,  її 
конкурентоспроможність  є  необхідним  фак-
тором.  До  продукування  вітчизняної  масової 
культури,  (якісної  демократичної,  зрозумілої, 
широко тиражованої) треба ставитися надзви-
чайно уважно. Якщо такої не існує, цей простір 
на  наших  очах  агресивно  і  швидко  заповнює 
продукція зарубіжного маскульту (як близько-
го так  і далекого). Зрозуміло, що вона не про-
понує  українському  суспільству  національної 
самоідентифікації.  Нехтування  і  недооцінка 
необхідності  національної  масової культури 
дає негативні результати.

У процесі продукування та аналізу масової 
культури варто зважати на такі категорії як:

• Міра,  що  завжди  була  найскладнішою 
у філософії

• Іронія, що її плекали німецькі романтики, 
принципові елітарісти, твори яких стали осно-

вою масової літератури 19-го століття, потім — 
елітарний авангард 20-го століття, твори якого 
теж поглинулися масовою культурою, а наразі 
— сучасний постмодерн 21-го століття.

Національна ідея  має  бути  виразною 
та  зрозумілою,  привабливою  та  позитивною, 
конструктивною  і  відкритою  —  саме  тоді 
вона  і  стає  національною  ідеєю.  Національна 
ідея  зріє  і  народжується,  як  усе,  у  свій  строк, 
на базі певних архетипів народу. Сучасні архе-
типи  створюються  і  поширюються  масовою 
культурою.

Національна ідея  як  ідеологема  одночас-
но  користується  масовою культурою  та  надає 
матеріал  для  її  творів.  Постмодерна сучасна 
масова культура висміює тих, хто її зневажає, 
і витісняє їх з культурного поля впливу, у тому 
числі, на національну ідею.

Ясна позитивна національна ідея та конку-
рентоспроможна  позитивна масова культура 
сприятимуть  покращенню  іміджу  України 
в  світі,  і,  що  є  найважливішим  і  першочерго-
вим,  —  іміджу України в  Україні,  створенню 
української  мрії  Ukrainian dream.  Для  реа-
лізації  Ukrainian dream  треба  мати  позитив-
них,  зрозумілих  широкому  загалу  українства, 
лідерів. Саме від ступеня і рівню ідентифікації 
з  ними  українців  і  залежить  успіх  Ukrainian 
dream. Тоді Ukrainian Dream має шанс переста-
ти бути дрімотою і перетвориться на Ukrainian 
Miracle — українське диво.



2009, випуск шостийСУЧАСНе МиСтеЦтВо

1.  Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. — К., 2000.
2.  Генис А.  Швы  времени  //  Сочинения:  В  3  т.  —  Екатеринбург,    2003.  —  Т.  2. 
Расследования. 
3.  McLuhan M. The Mechanical Bride. Folklore of Industrial Man. — Ind.: Routledge 
& K. Paul, 1967.
4.  Мусієнко Н. Мистецький фактор у типології європейських революцій в епоху 
ПОСТ. Сase study: Україна // Агора. — К., 2006. — Вип. 4. — С. 148–155.
5.  Мусієнко О.  Новаторські  тенденції  у  французькому  кінематографі  (друга 
половина ХХ століття) — К., 2005.
6.  Ортега-и-Гассет Х.  Дегуманизация  искусства  //  Эстетика.  Философия. 
Культура. — М., 1991.
7.  Shils Ed.  Mass  Society  and  Its  Culture/Mass  Culture  Revisited.  —  N.  Y.,  1971. 
P. 61–84.
8.  Toffler A, Toffler H. Revolutionary Wealth. — Knopf, 2006.

Анотація.  Стаття  присвячена  прочитанню  національної  масової  культури  як  складової 
у формуванні національної ідеї України в контексті 21 століття.

Ключові слова: масова культура, національна ідея, іронія.

Аннотация. Статья посвящена прочтению национальной массовой культуры как составляю-
щей в формировании национальной идеи Украины в контексте 21 столетия.  

Ключевые слова: массовая культура, национальная идея, ирония.

Summary. This article is dedicated to analysis of the national mass culture as a component in the 
national idea formation in Ukraine of 21st century. 

Keywords: mass culture, national idea, irony.



377

У  побудові  будь  якого  зображення  необ-
хідним  компонентом  має  бути  світло.  Насам-
перед,  у  створенні  художнього  твору  викона-
вець повинен майстерно володіти грою світла, 
щоб донести свій задум до глядача. Структура 
світлотональної палітри є базою для компози-
ції  живопису,  де,  з  одного  боку,  вона  виконує 
образотворчу  функцію,  тобто  формує  зобра-
ження,  а  з  іншого  —  впливає  на  емоційно-
чуттєве сприйняття художнього образу, вико-
нуючи виразну функцію.

Аспект кольору визначався у галузях філо-
софії,  психології,  естетики,  мистецтвознав-
ства  та  інших  напрямках  культури,  не  зважа-
ючи  на  виразну  домінанту  світлотональності. 
Вперше  була  акцентована  увага  на  вивченні 
зв’язку  «світло  —  колір  —  емоції»  у  творчос-
ті  німецького  поета  і  теоретика  мистецтва 
Й. В. Гете. Він вважав дійсним майстром того, 
хто  спіймав  тон,  який  простежив  у  природі, 
і тон добре освітлених предметів [1, 127]. Прав-
диве копіювання звичайно надає майстернос-
ті, але для створення художнього образу цього 
замало.  Потрібна  структура  побудови  компо-
зиції.  На  думку  М. М.  Волкова:  «Конструкція 
(побудова)  виконує  функцію  подачі  сенсу» [2, 
27].  Тому  композиційне  розташування  світла 
на площині має неабияке значення у створенні 
художнього образу.

Метою  статті  є  виявлення  виразної  функ-
ції  світло-тональності  у  створенні  композиції 
художнього твору.

Стиль тенебрізм як найкраще сприяє про-
яву  світла  у  побудові  композиції.  В  перекладі 
з  італійської  мови  він  означає  темний,  мряч-
ний [3].  Для  роботи  майстри  використовува-
ли  темні  фони.  Зображення  на  картині  про-
являлось  у  струмі  світла  так,  наче  на  нього 
було чітко спрямовано ліхтар. Розподіл світла 
формував  не  тільки  зображення  предметної 
площини,  а  й  виконував  головну  роль  у  ство-
ренні  образу.  Здебільшого  сенс  теми  твору 
був  центром  уваги,  бо  єдине  джерело  світла 
спрямоване  лише  на  одну  кульмінаційну  сце-
ну.  Освітлення,  зосереджене  на  події,  додава-
ло  виразного  емоційного  забарвлення.  Таким 
чином  створювалась  чуттєва  ілюмінація,  яка 
мала певний психологічний вплив на глядача.

Світлотональна  структура  стилю  тене-
брізм  має  характерні  особливості.  На  думку 
М. В. Алпатова, «ця світлотінь, як би створю-
вала  самостійну  композицію  і  заповнювала 
композицію  об’єму  та  ліній» [4,  60].  Створен-
ню  композиції  сприяв  контраст  між  світлом 
і  тінню.  Явище  контрасту  використовувало-
ся  художниками  з  виникненням  живопису, 
але  першим  його  описав  Леонардо  да  Вінчі: 
«З  кольорів  рівної  білизни  та  рівно  віддале-
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них  від  ока  той  буде  найбільш  чистим,  який 
закруглений найбільшою темнотою, і навпаки, 
та  темнота  здаватиметься  найбільш  похму-
рою, яка буде видна на найбільш чистій «білиз-
ні», кожен колір краще розпізнається на своїй 
протилежності» [5, 145].

Художники-тенебрісти мали справу з яви-
щем світлотного контрасту, сенс якого полягає 
в тому, що світла пляма на темному фоні зда-
ється світлішою, ніж вона є насправді. Такий 
контраст  називають  позитивним,  а  зобра-
ження,  яке  оточує  фон,  в  даному  випадку 
темний,  називають  «реагуючим  полем»,  тоді 
як сам фон — «індукуюче поле». Дослідження 
одночасного  світлового  контрасту  виявили, 
що  реагуюче  поле  завжди  змінює  свою  світ-
лоту  помітніше,  ніж  те  що  індукує,  а  також, 
чим менше реагуюче поле, тим сильніше воно 
висвітлюється.  У  кожному  конкретному  тво-
рі  домінують  певні  чинники  контрастності. 
Фігура,  що  ясно  виділяється  на  плоскості 
картини,  обов’язково  викликає  явище  фону. 
Контраст світлого й темного, глибини й плос-
кості,  хроматичного  й  ахроматичного,  роз-
риву  й  безперервності,  статики  й  динаміки 
і так далі. У всьому є контраст — це основний 
закон композиції.

За твердженням М. М. Волкова, є два осно-
вні композиційні принципи, які властиві будь-
якому  окремому  композиційному  чиннику. 
Це  аналогія  і  контраст.  В  образах  мистецтва 
—  це  вираз  діалектики  буття  та  пізнання. 
Контраст  образно  виражає  суперечність,  але 
він,  тим  самим,  встановлює  і  міцний  зворот-
ний  зв’язок.  Форми  іносказань  найчастіше 
покояться  на  аналогіях.  Аналогія  та  контраст 
підтримують  один  одного.  Розвинені  аналогії 
підсилюють контрасти. А в розвиненій системі 
контрастів виступає аналогія.

Тенебрісти  використовували  в  своїх  тво-
рах могутній світлотональний контраст. Кож-
на конкретна композиція — це певна сторона 
його  змісту,  чи  то  сюжетна,  чи  емоційна,  або 
символічна. Контраст допомагав донести гля-

дачеві певний філософський або ж світогляд-
ний зміст.

Стиль  тенебрізм  почав  своє  формування 
при переході між XVI та XVII сторіччям. Почи-
нають з’являтися характерні роботи, здебільш 
виконані  іспанськими  майстрами.  Сімнадця-
те  сторіччя — в усіх  відношеннях золоте сто-
ліття  Іспанського  живопису.  Звичайно,  вплив 
Італійського мистецтва був, але в значній мірі 
знехтуваний на користь стилю тенебрізм, який 
використовував світлотінь не заради театраль-
ної  естетичності,  а  щоб  створити  істинний 
сенс драми. Поза сумнівом, це було глибоким 
реалістичним  мистецтвом [6,  128–123].  Це  — 
стиль,  який  встановлює  досконалий  баланс 
між графікою та живописом. Художники цього 
періоду  ставилися  більш  стримано  до  вибору 
кольорів.  Використання  обмеженої  палітри 
спонукало  майстрів  збільшувати  світлотні 
градації  на  формі,  що  сприяло  вишуканому 
світлотональному  виконанню  зображення. 
Відточувалась  майстерність  у  формотворенні 
світла, яке набувало трансцендентної функції.

Першим  іспанським  живописецем,  при-
четним  до  нового  реалістичного  стилю,  був 
Франциско  Рібальта  (1555–1628),  каталонець; 
він отримав навчання у Толедо, роки станов-
лення його творчої зрілості пройшли у Вален-
сії.  Шукання  Рібальти  набули  закінченого 
характеру в його зрілій творчості — в творах 
з  життя  св.  Франциска  для  монастиря  капу-
цинів  поблизу  Валенсії  і  в  картинах  карте-
зіанського  монастиря  в  Порту  Коелі.  Різкі 
контрасти  світлотіні  підкреслюють  матері-
альність промовців на темному фоні крупних 
монументальних  фігур  («Апостол  Петро»; 
Валенсія,  Музей).  Зображення  навколишньо-
го середовища майже відсутнє, деталі зведені 
до мінімуму. Особливо виразні особи, в яких 
ретельне вивчення натури поєднується з вну-
трішньою  силою  відчуттів,  що  досягає  іноді 
великої  напруги  («Євангеліст  Лука»,  1627–
1628;  Валенсія,  Музей).  Мистецтво  Рібальти, 
сповнене  відчуття  реальності  і,  одночасно, 
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аскетично  суворе,  часом  не  вільне  від  місти-
цизму, що виявляється в одному з самих його 
відомих полотен — «Бачення св. Франциска» 
(Мадрид, Прадо).

Творчість  Рібальти  була  співзвучна  кара-
ваджизму,  хоча  остаточно  не  встановлено,  чи 
був  натомість  Франциско  Рібальта  знайомий 
з  творчою  манерою  Мікеланджело  Карава-
джіо.  У  Рудольфа  Віттковера  є  припущення, 
що ці майстри працювали незалежно один від 
одного,  їх  пошуки  йшли  паралельно  і  мали 
схожість  у  розподілі  світлотіні  на  площи-
ні. [7]  Формування  реалістичних  тенденцій 
в  іспанському  живопису  йшло  в  своїй  основі 
незалежно  від  Караваджіо,  будучи  викликано 
внутрішніми  закономірностями  національно-
го  мистецтва,  а  не  зовнішнім  запозиченням. 
Але  не  можна  заперечувати  того,  що  могутня 
сила дії та творчі ідеї Караваджіо прискорили 
процес  складання  художніх  принципів  світла 
та тіні в образотворчому мистецтві [8].

Світлотінь,  доведена  до  граничної  вираз-
ності,  стала  у  Караваджіо  найважливішим 
композиційним  чинником.  Фон  у  його  кар-
тинах, як правило, занурений в глибоку тінь, 
а  вся  енергія  світлового  потоку  направлена 
на  героя  і  його  наочне  оточення.  Живопис 
Караваджіо часто створює враження глибоко-
го, бездонного простору, проте воно будується 
на іншій основі, аніж далекий простір у живо-
пису  попередньої  епохи.  Свій  експеримен-
тальний метод Караваджіо упровадив у свята 
святих образотворчого мистецтва — історич-
ний  жанр.  Сцени  священних  діянь  він  пере-
творює  на  свого  роду  «натурну  постановку», 
додає  їм характер застиглої миті  і насичує  їх 
начебто  документальною  переконливістю. 
Наочним  втіленням  цього  методу  є  «Покли-

кання  Матвія».  Діагональ  світлового  потоку 
разом  з  перстами  трьох  рук,  (Христа,  апос-
тола  Петра  і  самого  Матвія)  концентрує  ува-
гу  на  головному  героєві  зображення.  Світ-
ло  акомпанує  дії,  але,  разом  з  тим,  набуває 
властивості  наділеного  душею  руху,  жесту, 
вказівки  та  заклику.  Оптичний  ефект  стає 
основним чинником творення сенсу. Дія світ-
ла рівносильна дії слова. «Слідуй за мною» — 
це не тільки веління Христа, але й буквальне 
прояснення словом [9, 106–108].

Новаторський метод, який використовував 
італійський художник, перекликається з таким 
же використанням світла й тіні в  іспанському 
живопису. Загальне прагнення майстрів у піз-
нанні  природи  світла  шляхом  мистецтва  зна-
йшло  відображення  в  єдиному  стилі  —  тене-
бризм,  який  вплинув  на  подальший  розвиток 
живопису.  Його  основою  є  могутній  контраст 
абстрагованого  фону  і  гранично  натурально-
го, відчутного оком предмету. Композиційний 
розподіл  світла  як  прояв  образного  рішення 
втілювали у своїх творах Рембрандт Ван Рейн, 
Дієго  Веласкес,  Ян  Вермеер,  Якоб  Рейнсдал, 
Пітер  Пауль  Рубенс,  Франсуа  Буше,  Нікола 
Пуссен,  Жан  Огюст  Домінік  Енгр,  Джовані 
Батиста Тьеполо, Карл Брюллов, Франциско де 
Гойя, Ежен Делакруа та багато інших майстрів 
пензля,  які  успадкували  світлотональну  палі-
тру тенебрістів.

При  вивченні  явищ  контрасту  з  наукової 
точки  зору  виділяють  два  аспекти  проблеми 
—  психофізіологічний  і  естетичний.  Висно-
вки,  отримані  при  вивченні  явищ  контрасту 
психологами  і  фізіологами,  можуть  служити 
об’єктивною  науковою  основою  для  вивчення 
теорії світлотного контрасту в художній прак-
тиці, як одного із засобів художньої виразності.
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Анотація. У статті розглядається стиль  живопису, якому притаманний контраст між світлом 
та тінню, де світлотональність досягає особливої виразності.  

Ключові слова: контраст, світло, тінь, світлотональність,  виразність, тенебрізм.
 
Аннотация. Светлотональность как способ выразительности художественного произведения 

стиля тенебризм. В статье рассматривается стиль живописи, в котором присущ контраст между 
светом и тенью, где светлотональность достигает особенной выразительности.  

Ключевые слова: контраст, свет, тень, светлотональность, выразительность, тенебризм.

Summary:  Chiaroscuro  as  a  mean  of  expressiveness  of  artistic  work  of  style  of  tenebrism.  In  the 
article   a style of painting    is highlighted    is characterized which a contrast   between  light and shade, 
whereby chiaroscuro reaches peculiar expression.

Keywords:  contrast, light, shade, chiaroscuro, expression, tenebrism.
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Темою  доповіді  є  проблема  аналізу  творів 
художньої  фотографії  Києва  та  Львова  періо-
ду так званої перехідної доби. Прикладом для 
аналізу  виступають  твори  сучасних  україн-
ських  фотохудожників,  творчість  яких  при-
падає на період кінця 1980-х — початку 1990-х 
років. Безумовно, ці явища мають безліч спіль-
них рис зі світовим фотомистецтвом, але оче-
видні  відмінності  також  мають  місце.  Однак 
перш  ніж  довести  це,  треба  відповісти  на  ряд 
запитань,  а  саме:  що  собою  являє  фотографія 
Києва та Львова; з яким матеріалом вона пра-
цює;  на  основі  яких  принципів  відбувається 
робота фотографії; які особливості  її  існуван-
ня як творчого методу,  тобто в чому специфі-
ка  її  мови.  І  зробити  це  ми  намагаємось  саме 
в українському контексті. В ситуаії повної від-
сутності критики в галузі фотографії вважаємо 
за доцільне дослідити саме проблему аналізу, 
оскільки сучасна українська фотографія вима-
гає адекватної та професійної оцінки.

Фотографічний  твір,  як  і  будь-який  інший 
твір  мистецтва,  —  це,  перш  за  все  цілісність. 
Така  цілісність  досягається  шляхом  взаємо-
дії, контрасту, діалогу структурних складових 
фотографії.  Саме  через  це  відбувається  пере-
робка простору задля активізації змісту. Фото-
графія як самостійний вид образної творчості 
має  в  активі  свій  особливий  метод,  свою  тех-

ніку, свій власний спосіб образного мислення 
та  свою  систему  образів.  Отже,  фотографія 
формує своєрідну мову, властиву лише їй.

Справжнє  мистецтво  фотографії  в  Украї-
ні  —  це  «невидима»  сфера  сучасної  культури. 
Українські  фотомитці  створюють  іноді  уні-
кальні роботи, які не потрапляють до глядача, 
оскільки  фотохудожники  не  завжди  вважають 
за потрібне презентувати свої твори в галереях. 
Тому  дослідження  цього  величезного  доробку, 
аналіз, відокремлення справжнього фотомисте-
цтва від аматорського сміття є просто необхід-
ним. Першою проблемою, з якою ми стикаємось 
при дослідженні фотомистецтва Києва та Льво-
ва зазначеного періоду, є проблема аналізу тво-
рів.  Якщо  ми  говоримо  про  специфіку  фото-
графії цих регіонів в перехідну добу, то тут ми 
безумовно помітимо схожі процеси з тими, що 
відбувалися не тількі в Україні, але і в іших рес-
публіках колишнього Радянського Союзу. Пере-
хідна доба — це той відрізок часу, який можна 
вважати початком української фотографії доби 
Незалежності.  В  цей  час  відбуваються  складні 
соціальні  та  історичні  процеси,  які  безумов-
но мали вплив на мислення. Фотографія в цей 
період суттєво змінюється. Доба «перебудови» 
—  це  звернення  до  тих  жанрів,  які  вважалися 
забороненими.  Це  експеременти  з  технічни-
ми  можливостями  ручного  фотодруку,  експе-
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ременти  з  темами,  просторовими  рішеннями. 
Крім того, на перший план виступає соціальна 
проблематика.  Відомий  дослідник  фотографії 
радянського періоду Стігнєєв пише з цього при-
воду:  «Лидировала  социальная  фотография, 
отражавшая  тревогу  и  заботы  соотечествен-
ников.  Она  фиксировала  в  художественной 
фоме производственные и бытовые отношения 
людей,  показывая  без  прикрас  человека  эпохи 
"реального  социализма"»  [1;  с. 265]  Досить 
поступово  в  культурному  просторі  зявляється 
так  звана  «неофіційна  фотографія».  Перш  за 
все,  така  фотографія  була  прямим  протисто-
янням  радянським  штампам.  Адже  існували 
певні правила фотокадру, які мали утворювати 
зображення в руслі радянської естетики. Такої 
фотографії було достатньо у найвідоміших дру-
кованих виданнях радянської доби.

В  київському  та  львівському  культурному 
просторі  на  прикінці  1980-х-  початку  1990-х 
в  фотомистецтві  одразу  виділилися  дві  лінії: 
репортажна  фотографія  і  фотографія,  яка  була 
спрямована  на  пошук  естетичних  принци-
пив  виразності,  більш  емоційна,  поглиблена 
у  власну  поетику  та  іноді,  навіть,  удалена  від 
соціальних  акцентів.  Цей  розподіл  був  досить 
помітним.  З  одного  боку  виступили  фото-
графи,  творчість  яких  була  сконцентрована 
лише на підкресленні репортажних принципів 
в  фотографії  та  на  акцентуванні  гострих  соці-
альних тем (київськи митці Віктор Марущенко, 
Юрій  Нестеров).  З  іншого  боку,  свій  доробок 
презентують фотографи, творчість яких демон-
струє  поглиблення  у  метафоричність.  Прикла-
дом такої фотографії була творчість львів’янина 
Михайла  Французова  та  київського  митця 
Юрія Косіна. І саме в цьому контексті, за умов 
явного розподілу фотографії за концептуальни-
ми та формальними якостями виникає основне 
питання: яким чином проводити аналіз творів?

Оскільки фотографія створюється зовсім за 
іншими  принципами  ніж  живопис  або  графі-
ка вона має свої закони побудови та структури 
зображення.  Виходячи  з  цого,  можемо  ствер-

джувати, що фотографія потребує більш доско-
налого  та  детального  аналізу,  ніж  класичний, 
так  званий  формальний  аналіз,  який  зазвичай 
застосовується в образотворчому мистецтві.

Взагалі  критика  початку  ХХ  ст.  (і  навіть 
пізнішого  часу)  схилялася  до  запровадження 
в  аналізі  фотографії  апарату  категорій,  визна-
чень,  термінів  класичного  мистецтва.  Оцінка 
фотографічного  твору,  яка  сприймалася  в  тра-
диційному руслі, спиралася на знайдені в ньому 
прикмети  художності.  Фотографія  вважалася 
художньою,  коли  була  виконана  за  правилами 
чіткої,  вірної  композиції.  Тобто,  методи  аналі-
зу  позичалися  із  критеріїв  естетики  пластич-
них мистецтв. Але згодом стало зрузімілим що 
подібні порівняння не зовсім коректні, а інколи 
навіть неможливі.

Фотографія  оперує  зовсім  іншими  засо-
бами  виразності  і  в  основі  своїй  має  суттєві 
відмінності  від  інших  видів  образотворчого 
мистецтва. Для аналізу фотографії може засто-
совуватися комплекс критеріїв естетичної тео-
рії класичного і посткласичного мистецтва, але 
і цей аналіз в контексті сучасної культури буде 
неповним.  Прикладом  подібних  складностей 
аналізу є творчість Юрія Косіна та Миколи Тро-
ха, у випадку яких так званий формальний ана-
ліз  не  спрацьовує,  оскільки  твори  цих  авторів 
дуже часто мають розгалужені змісти та досить 
складну формальну побудову.

У  Львові  картина  була  ще  більш  складною. 
Треба враховувати суто західний індивідуалізм, 
притаманний характеру львівського мистецтва. 
У  Львовській  фотографії  не  має  радикальних 
жестів, як це було наприклад, у Харкові. Львів-
ських  митців  майже  не  цікавить  репортаж 
гострого  соціального  спрямування.  Тому  ана-
лізувати львівську фотографію можливо, перш 
за все, через суто зображальні якості фотокадру 
та дуже своєрідну візуальну естетику. На кордо-
ні 1980-х та 1990-х років у Львові працює дуже 
вийнятковий  фотограф  Михайло  Французов, 
аналогів  творчості  якого  досить  важко  знайти 
в  Україні.  Його  фотографію  можна  розглядати 
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як  своєрідний  репортаж,  але  перенасичений 
багатозмістовними  знаками.  Французова  тур-
бують  суто  зображальні  принципи  фотокадру. 
Саме тому його цікавить, перш за все, співвід-
ношення форм та ракурсів, баланси диагоналей 
та  ритмічно  структуровані  маси  фотокадру. 
Львівський  фотограф  оперує  лише  візуальни-
ми  аспектами  фотографії.  Зміст  народжується 
у  Французова  через  аналіз  його  зображальних 
структур, за допомогою яких він  і сворює свій 
«культурний кадр».

Розглядаючи  детально  творчість  як  київ-
ських, так  і львівських фотографів перехідної 
доби,  треба  враховувати  всі  можливі  аспекти 
аналізу твору. Отже, існують базові субстанції, 
в умовах яких фотографія здійснює своє буття. 
Це  є  час,  простір,  рух  у  просторі,  ритм,  мить 
(ледь вловимий часовий проміжок)  і, нарешті, 
сама дійсність оточуючого світу, яка за суттю 
є своєрідною «матрицєю», матеріалом, на базі 
якого  проходить  перетворення  фотографом 
реальності. Категорія ритму — це майже най-
важливіший  аспект  фотографічної  творчості. 
Для багатьох фотографів минулих часів і часів 
сучасних ритм в фотографії залишається про-
відним формотворчим елементом. У літерату-
рі  ритмічно  структурований  матеріал  слова, 
у  фотографії  методом  ритму  структуровані 
не тільки лінії, плями чорного і білого, світлові 
та тонові маси, але й простір  і час, або, засто-
совуючи сучасний культурологічний термін, — 
хронотоп (час-простір) Фотографія несе в собі 
специфічне  відношення  до  часу  і  простору. 
У  просторово-часовому  ритмі  не  тільки  фік-
суються  основні  принципи  композиції  фото-
графічного твору, але і ведеться робота на роз-
криття змісту. Час у фотографії багатошаровий, 
і  це  пов’язано  не  тільки  зі  специфікою  розу-
міння  часу  сучасною  культурою.  Фотографія 
зупиняє і одночасно структурує час. Тобто, час 
і простір — це особливі субстанції, в діалекти-
ці яких полягає сила фотографічного образу.

Крім вищезгаданих категорій існують прин-
ципи аналізу зображення, які розробляв у сво-

їх  теоретичних  роботах  російський  дослідник 
Олександр  Лапін.  Він  стверджував,  що  кадр, 
перш за все, існує для порівняння його частин, 
тому  головним  в  фотографії  є  саме  її  структу-
ра, проте фабула як така зовсім не обов’язкова. 
Лапін  розробив  систему  аналізу  фотографіч-
ного  зображення,  в  умовах  якої  формальні 
якості  більш  важливі,  а  в  середені  фотокадру 
має  бути  та  міра  умовностей,  яка  дозволить 
зрозуміти  зміст.  Велику  роль  Лапін  відводить 
асоціаціям,  які  повинні  виникати  при  спогля-
данні  фотографії.  Крім  того,  він  говорить  про 
існування  трьох  типів  зв’язків  між  частинами 
фотокадру: зовнішні змістовні, внутрішні зміс-
товні, внутрішні зображальні. Він пише: «Если 
же  материал  фотографии  пластически  органи-
зован, а разнообразные структурные связи, воз-
никающие,  как  следствие  такой  организации 
(зрительные  геометрические,  тональные,  а  так 
же  связи,  буквально  невидимые  в  изображе-
нии  —  семантические),  образуют  сцепления 
и «созвучия», подобные таковым в поэтическом 
тексте,  —  тогда  эта  фотография  поэтическая 
по конструкции» [2; c. 88]

Цю  систему,  поряд  з  класичним  формаль-
ним аналізом, ми можемо застосувати  на при-
кладі  циклу  Юрія  Нестерова,  що  має  назву 
«Штерівська ГРЕС» (1992). Будь-яка фотографія 
циклу — це співвідношення структур зображен-
ня, що підкреслюють кофлікт їх співіснування. 
Крім  того,  вищезгаданий  цикл  є  показовим 
через  безліч  глибинних  змістів.  «Штерівська 
ГРЕС»  —  своєрідний  символ  перехідної  доби, 
коли  люди  існують  в  новій  країні,  але  умови 
та фон, в яких вони вимушені існувати, є радян-
ськими, як і ментальність цих персонажів.

В другий половині ХХ ст. картина радикаль-
но змінюється,  і змінюється не тільки в сфері 
фотокритики, але і в культурному середовищі 
взагалі.  Культура  ХХ  ст.  не  тільки  розробила 
новий підхід до питань аналізу мистецтва, але 
і дала поштовх для нового бачення культурно-
го  процесу  взагалі.  Твори  мистецтва  почали 
розглядатися зовсім з інших позицій.
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Теоретичної  бази,  якою  володіє  традицій-
не  мистецтвознавство,  недостатньо  в  умовах 
сучасної  культурної  ситуації,  тому  культуро-
логія  та  інші  міждисциплінарні  науки  розро-
бляють  нові  методи  аналізу  мистецтва.  Куль-
тура,  що  пройшла  фази  постструктуралізму 
та  постмодернізму,  намагалася  осягнути  куль-
турний процес за допомогою мовних структур. 
Виникає  одне  з  базових  понять  гуманітарної 
культури  ХХ  ст.,  а  саме,  поняття  тексту.  Кате-
горія тексту починає застосовуватися не тільки 
до літературного тексту як такого, але і до будь-
якого  іншого  об’єкту,  який  в  контексті  сучас-
ної  культури  може  бути  розглянутий  як  текст. 
Таким  чином,  текст  виступає  як  дуже  розгалу-
жене поняття, як об’єкт зі своєю власною струк-
турою, як реалізований феномен мистецтва.

Культурна  ситуація,  що  веде  відлік  при-
близно  з  кінця  Другої  світової  війни,  усклад-
нюється розвитком філософських течій, нових 
вимірів  естетики  і  теорії  мистецтва.  Це  є 
найяскравіші  явища  в  культурному  просторі 
ХХ сторіччя. І перш за все, треба зазначити, що 
з  розвитком  нової  естетики  і  ряду  напрямків 
в соціогуманітарному пізнанні ХХ ст. виникає 
новий підхід щодо критики мистецтва взагалі.

Критика  першої  половини  ХХ  ст.  здатна 
була оцінювати фотографію, і разом з тим, ана-
лізувати  її  в  межах  теоретичного  апарату,  що 
зазвичай застосовувався стосовно творів обра-
зотворчого мистецтва. В другій половині ХХ ст., 
разом зі зміною філософії, естетики і мислення, 
дослідники  висувають  нові  схеми  характерис-
тики  та  аналізу  творів  фотографії,  керуючись 
новими  естетичними  принципами  і  категорі-
ям,  та  застосовуючи  комплекс  нового  гумані-
тарного  знання  ХХ  ст.  В  літературі  існувала 
практика застосування для аналізу фотографії 
положення теорії  інформації та науки про зна-
кові системи — семіотики. С. Морозов в своїй 
книзі  «Творческая  фотография»  дуже  стисло 
торкається факту існування подібної теорії. Він 
наголошує на тому, що семіотичний підхід дає 
змогу  зробити  певний  відхід  від  традиційного 

розбору  побудови  фотознімків,  запозичений 
з естетики пластичних мистецтв.

Серед  радянської  літератури  цю  думку 
висловлювали  автори  тих  книжок,  що  було 
видано  у  1980-х  роках.  Це  були  майже  одні 
з  перших  спроб  пояснити  відмінність  фото-
графії від інших видів мистецтва і, в той же час, 
довести її тотожність пластичним мистецтвам. 
О. Г. Міхалкович та Є. О. Стігнєєв в своїй пра-
ці  «Поетика  фотографии»,  яка  до  цього  часу  є 
своєрідним  кодексом  для  деякіх  фотографів, 
намагалися  визначити  базові  поняття  тео-
рії  фотографії.  Вони  виділили  головні  позиції 
фотографічного твору: час, простір, образ, дина-
міка,  ритм,  цілісність.  Аналіз  вони  проводили 
на матеріалі радянської фотографії, приділяючи 
найбільшу увагу так званій прибалтійській шко-
лі. Але роботу Міхалковіча та Стігнєва не мож-
на вважати за таку, яка б розкрила певний метод 
аналізу фотографії, в великій мірі тому, що авто-
ри не ставили перед собою такої мети. Але авто-
рам все ж таки вдалося вивести певні орієнтири 
для  анализу  фотографічного  твору.  Наприклад 
вони  зазначають:  «Снимок  есть  лаконичная 
запись  выразительных  элементов»  [3;  c.  49]. 
І далі автори монографії стверджують, що ком-
позиція  фотокадру  є  ніщо  інше,  як  «уровень, 
на котором приводятся в движение смысловые 
массы материала» [4; c. 87].

Один  з  найвідоміших  авторів  радянської 
доби Г. К. Пондопуло розглядав проблеми тео-
рії фотографії, пов’язуючи її з кіномистецтвом. 
Від  цього  методу  згодом  відмовились,  оскіль-
кі  він  не  довів  своєї  життєздатності.  Пондо-
пуло  визначає  фотографію  як  нову  умовну 
реальність, та наголошує на принципі відбору, 
як основі фотографічної творчості. Але робота 
Пондопуло є цінною, перш за все, тим, що в ній 
для  аналізу  фотографічного  твору  пропонува-
лося застосувати зв’язки зі знаковими система-
ми, тобто спробувати ввести поняття з області 
семіотики.  Пондопуло  співвідносить  поняття 
«кадру»  з  поняттям  «замкнутого  віршованого 
рядка».  То  була  одна  з  перших  спроб  оперу-
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вання  для  аналізу  фотографічного  твору  тер-
міном  «знак».  Цей  метод  далі  активно  нама-
галися розвивати  інші дослідники, наприклад 
М. Ямпольський, С. Морозов. Так в літературі 
почала  існувати  практика  застосування  для 
аналізу  фотографії  положення  теорії  інформа-
ції  та  науки  про  знакові  системи.  Радянський 
дослідник  С.  Морозов  в  своїй  книзі  «Твор-
ческая  фотография»  дуже  стисло  торкається 
факту існування подібної теорії. Він наголошує 
на тому, що семіотичний підхід дає змогу зро-
бити  певний  відхід  від  традиційного  розбору 
побудови фотознімків, запозичений з естетики 
пластичних  мистецтв.  Але  і  цей  метод  не  був 
досконалим  для  вирішення  основної  задачі  — 
аналізу фотографії.

Ми  спробували  проаналізувати  фотогра-
фію як текст на прикладі творчості Юрія Косі-
на [7; с. 54–65]. Мова йде про його цикл «Тран-
сгресія» (1993–1995), де він руйнує зображення 
за допомогою лабораторних процесів. Цінність 
цих  прийомів  полягає,  насамперед,  у  тому,  що 
вони  створені  безпосередньо  в  лабораторії 
фотохудожника, «вручну», і, тим самим, несуть 
у собі авторський дотик, не маючи ніякого від-
ношення до комп’ютерної обробки.

Одним з найвідоміших творів Юрія Косіна 
є  робота,  що  має  назву  «Вечеря».  Композиція 
побудована за принципом фризу і являє собою 
ряд  постатей,  що  об’єднані  за  одним  столом. 
Примарні  обличчя  старих  жінок  вибудовують 
ритмічно  чіткий  ряд,  який  можна  уособити 
з  текстовим  рядком.  Стіл  —  це  знак  єднання, 
вікно на задньому плані — знак існування, так 
званого  медіативного  простору,  що  покликане 
також об’єднати, але замкнутий світ помешкан-
ня  та  світ  позамежний,  обличчя  жінок,  в  яких 
знищена  їх  реальна  форма,  але  виявлене  при-
ховане буття є знаками, що складають єдиний 
текстовий ряд, виступаючи носіями містичного 
значення вечері.

«Трансгресія» Юрія Косіна — це форма мов-
ного зображення. Вона спроможна перетворю-
вати реальний образ в знак. Тому всі трансгре-

сивні образи — це знаки реальності, але іншого 
порядку. Сутність цих образів, як  і зміст самої 
фотографії, можна перетворити в текст,  але це 
не вчить бачити зображення. Тому, за тверджен-
ням самого художника, для сприйняття глядача 
дуже  важливим  моментом  є  навчання  бачити 
так,  щоб  уникнути  моменту  промовляти  і  тим 
самим не заміняти бачене словом, але сприйма-
ти як щось суцільне, що не потребує аннотацій. 
Бачення  у  даному  випадку  повинно  виступати 
як  читання  тексту,  але  тексту  не  вербального, 
а метафізичного, якщо завгодно; тексту як інди-
відуальної проекції творчого мислення і свідо-
мості художника.

Підводячи  підсумки,  спробуємо  відповісти 
на запитання: в чому складність аналізу фото-
графії  Києва  та  Львова  кінця  1980-х-  початку 
1990-х  років.  По-перше,  аналізуючи  фотогра-
фічний  твір  треба  враховувати  регіональний 
аспект. Порівнюючи фотографію Києва та Льво-
ва  очевидними  стають  саме  ментальні  від-
мінності  фотографів,  обумовлені,  перш  за  все, 
регіональними  особливостями.  Другий  аспект 
при аналізі твору — це особливості часу, в умо-
вах  якогого  той  або  інший  твір  було  створено. 
Наступним кроком аналізу має бути урахуван-
ня двох абсолютно різних стратегій в фотомис-
тецтві Києва та Львова, а саме, існування репор-
тажної  фотографії  та  суб’єктивної,  естетично 
наповненої. Тому в кожному окремому випадку 
твір  вимагає  певного  підходу  в  залежності  від 
змістовних особливостей фотографії.

Таким  чином,  аналіз  повинен  включати 
в  себе  особливості  ментальності  та  часу,  осо-
бливості концептуального підгрунття, та голо-
вне — особливості структури кадру, яка включає 
в себе внутрішні зв’язки елементів зображення 
та баланс частин, через що, в решті решт, і роз-
кривається зміст фотографії.
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Анотація.  У  статті  досліджуються  проблеми  аналізу  творів  фотографії  у  контексті  фотомис-
тецтва Києва та Львова кінця 1980-х — початку 1990-х. Доводиться, що фотографія оперує зовсім 
іншими засобами виразності, і в основі своїй має суттєві відмінності від інших видів образотворчого 
мистецтва. Для аналізу фотографії може застосовуватися комплекс критеріїв естетичної теорії кла-
сичного і посткласичного мистецтва, але і цей аналіз у контексті сучасної культури буде неповним.

Ключові слова: фотографія, художня творчість, фотографи Києва і Львова.

Аннотация. В статье исследуются проблемы анализа произведений фотографии в контексте 
фотоискусства Киева и Львова конца 1980-х — начала 1990-х. Доказывается, что фотография опе-
рирует совершенно другими средствами выразительности, и в основе своей имеет существенные 
отличия  от  других  видов  изобразительного  искусства.  Для  анализа  фотографии  может  приме-
няться комплекс критериев эстетической теории классического и постклассического искусства, 
но и этот анализ в контексте современной культуры не будет полным.

Ключевые слова: фотография, художественное творчество, фотографы Киева и Львова.

Summary. In article problems of the analysis of products of a photo in a context of photoart of Kiev 
and Lvov of the end 1980 — the beginnings 1990 are investigated. It  is proved that the photo operates 
with absolutely other means of expressiveness, and at the heart of the has essential differences from other 
kinds of the fine arts. The complex of criteria of the aesthetic theory can be applied to the photo analysis 
classical and postclassical art, but also this analysis in a context of modern culture won’t be full.

Keywords: a photo, art creativity, photographers of Kiev and Lvov.
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Справжні мистецькі образи розкриваються 
не відразу. Вони поступово проникають у наше 
мислення  і  виявляють  себе  за  допомогою  асо-
ціацій,  часом  нівелюють  параметри  просто-
ру  і  часу,  у  які  введені,  і  формують  нові  зміс-
ти  у  людській  свідомості.  Такими  є  й  образи 
з вистави Андрія Жолдака «Ленін Love. Сталін 
Love»,  присвяченої  пам’яті  жертв  Голодомору 
1932–1933 рр., — у погляді  здалеку вони вияв-
ляються  інтегруючими  як  для  самої  вистави, 
так  і  для  вітчизняної  культури  загалом.  Тому 
й  завдання  даної  статті  —  через  проекцію 
візуального  образу  театрального  мистецтва 
у виміри  іншого мистецтва — у даному випад-
ку  образотворчого  —  виявити  дієвість  образів 
сучасного  актуального  мистецтва  і  довести 
закономірність виникнення цих образів.

Завданням статті не є вичерпний аналіз ані 
театрального  твору,  ані  сучасного  образотвор-
чого  мистецтва,  а  лише  окремих  образів,  які, 
на нашу думку, формують «метазмісти» сучас-
ності, є інтегруючими між мистецькою візуаль-
ністю і культурою загалом.

Чимало моментів вистави натякають на міс-
терійне  дійство  —  у  тому  сенсі,  в  якому  бачив 
театр як містерію ще Лесь Курбас [1, 51]. Окремі 
сцени наштовхують на можливість «прочитан-
ня» вистави як традиційного міфу, що розгорта-
ється через особливі ступені ініціації: життя — 

страждання — смерть — переродження — зміна 
статусу.

Окрім  того,  що  вистава  розгортається 
як  містерійне  дійство  —  проходить  за  ступе-
нями посвячення стародавньої містерії — у ній 
є  ще  багато  моментів,  які  можна  засоціювати 
з  символікою  самих  містерій.  І  розшифрову-
ються ці образи за принципом «карнавальнос-
ті» — наприклад, те, що виголошував ієрофант 
при переході учня на інший ступінь, тут вико-
нує стрілочниця, яка з’являється перед потягом 
щоразу у іншому стані — вона мусить перевести 
стрілки,  ознаменувати  новий  етап  «ініціації». 
Невипадково також глядач уже з перших кроків 
до вистави мусив проходити червоним коридо-
ром,  усіяним  тирсою,  —  це  був  перший  натяк 
на  те,  що  явлене  глядачеві  матиме  містерійне 
значення.  Те,  що  розгортається,  можна  також 
читати  як  боротьбу  містерії  з  «антимістері-
єю». Тому, насправді, у виставі задіяно складну 
сюжетну лінію — складно розписану партитуру 
боротьби «сил світла» і «сил темряви».

Звертання  до  містерії  у  даному  випадку 
здатне  відіграти  особливу  інтегруючу  роль, 
оскільки  містерійність  завжди  зорієнтована 
на  глобальну  дію  у  світі,  взаємодію  мікрокос-
му людини і макрокосму. Містерія — одночас-
но таємниця і таїнство — в даному разі робить 
таємне  явним.  Тому  в  такому  дійстві  для  гля-

лІлІАНА ВеЖбоВСькА
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дача повинна розкритися не стільки сама подія 
(історично  чи  ілюстративно),  скільки  те,  що 
за  нею  приховано:  її  причини,  її  неминучість 
і  можливості  для  розвитку  нового,  воскресін-
ня і переродження. Подібне явище притаманне 
давньогрецькій трагедії: у ній дії однієї людини 
призводять до фатальних наслідків, які надалі 
людина  намагається  розв’язати  й  спокутувати. 
Наприклад, коли Едіп дізнається про справжні 
причини лиха, яке спіткало мешканців його міс-
та, — він бере на себе відповідальність за скоє-
не у світі, — навіть знаючи, що його злочин був 
спричинений  фатумом.  З  Голодомором  ситуа-
ція інша — це не фатум, а сплановане винищен-
ня і викорінення самого єства народу; це, перш 
за все — у містерійному контексті прочитання 
— зазіхання на вготовану Богом духовну місію 
цього народу й бажання вписати її у чужий міф. 
І в цьому «чорномагічному» задумі Голодомору, 
введеному  в  дію,  якраз  і  прочитується  «анти-
містерія»: вирішальною стає заздрість чужорід-
ної спільноти, об’єднаної під гаслом більшовиз-
му  й  інспірованої  «двоголовим»  драконом  (чи 
«триголовим», як було це у первинному задумі 
Жолдака — і в містерійному розшифруванні цієї 
«третьої  голови»  таки  не  вистачає).  Ця  спіль-
нота з «антимістерійним» завданням у виставі 
покликана  умертвити  і  підмінити  не  що  інше, 
як справжню людяність.

Важливо  те,  що  Жолдак  свою  концепцію 
вистави  формує,  звертаючись  до  суті  трагедії, 
якою  вона  виникла  в  своїх  основах  (це  власне 
той  момент,  який  дуже  цікавив  Курбаса).  Але, 
разом з тим, звертання до стародавньої форми 
містерії  є  не  звичайним  перекиданням  мос-
ту  із сучасності в архаїку, а намаганням вийти 
з лабіринту сучасності, увібравши сутнісне, зна-
йдене попередниками на цьому шляху — онов-
лення  театру  і  візуального  образу.  Свого  роду 
«матриця» заданої форми не є новою, але міфо-
логема  про  можливість  нового  народження, 
про проходження через смерть, переродження, 
завжди  доступна  для  розуміння  дітям  і  бого-
шукачам, ніколи ще не втрачала своєї актуаль-

ності: у кожну епоху вона здатна наповнюватися 
новим змістом.

І  ще  одне:  містерія  не  передбачає  умисної 
символізації  як  імітації  певної  дії.  Містерія 
і  є  сама  дія,  яка  завжди  розгортається  «тут» 
і «зараз», і її метою є породження нового «сакру-
му»  —  у  кожну  історичну  епоху  по-новому. 
У наш час — у свідомості людини.

Таким  чином,  у  контексті  сучасності  Жол-
дак створює новий містерійний продукт, у який 
вкладає  дуже  конкретний  зміст.  Через  тако-
го  роду  містерійний  міф  він  показує  значення 
трагедії  для  України,  для  людства.  І  те,  чого 
у  повісті  Василя  Барки  «Жовтий  князь»  (за 
якою  поставлено  виставу)  немає  —  це  акцен-
товані  самим  Жолдаком  містерійні  моменти, 
і  їх уведення виправдане режисерською і влас-
не  театральною  мовою,  яка  покликана  не  ілю-
струвати,  а  власними  засобами  творити  нове. 
Наприклад,  форма  знищення  самого  Катран-
ника  —  розп’яття  на  хресті.  Тут  не  йдеться 
про  прирівнювання  до  Христа  —  а,  швидше, 
проходження  Його  шляхом  і  з  продовжен-
ням  у  воскресінні.  Інший  момент:  Катранник 
є  батьком  Андрійка.  Але  хто  ж  є  Андрійко? 
Важливим є саме його  ім’я, яке до кінця самої 
вистави розвиватиметься як «андрос»- людське 
начало.  (переважно  імя  Андрій  виводять  від 
давньогрецького andreios, що означає «мужній, 
хоробрий» [2,38], а також від грецького andros, 
що  означає  чоловік;  але  окрім  того  це  слово 
у перекладі з грецької означає ще й саму люди-
ну, «людське начало» — на це вже звертав увагу 
Л.  Плющ,  досліджуючи  подібні  образи  у  твор-
чості М. Хвильового [3, 37]).

Після смерті батька, щоб не вмерти від голо-
ду,  це  маленьке  «людське  начало»  —  спочатку 
у масці — вирушає у подорож з матір’ю. У коло-
вороті часів, у хаотичному русі потягів він втра-
чає свою матір. Мати (основа, мудрість) вмирає 
під час його пошуків, але Андрійко нічого про 
це не знає. Він ховається від більшовиків і втікає 
з їхньої пастки (і тут можна розглядати більшо-
визм як явище не лише політично-ідеологічне, 
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але  й  психологічне  —  і  тому  дуже  сучасне 
й актуальне сьогодні: адже за «більшовизмом» 
голосів губиться людина і  її голос — Андрійко 
—  «andro»).  Тому  хлоп’я  дичавіє  у  самотності, 
все більше стає схожим до тваринки, але раптом 
в один момент пробуджується. Щось до Андрій-
ка відлунює ізсередини — і він скидає свою мас-
ку, «вибиває» з голови усі «шори», намагається 
щось пригадати. Він був тим, хто колись заховав 
святу Чашу на ставкове дно — у нетрі підсвідо-
мості.  Тепер  він  пригадує,  чи,  можливо,  чаша 
сама  своєю  «ґраальною»  дією  починає  ожив-
ляти  «людське  начало»  —  Андрійка  —  andro 
— повертати до людяності. Він скидає маску (а 
щоб  скинути  маску,  треба  спочатку  зрозуміти, 
що ти її носиш — тобто, віднайти самого себе). 
Він  пробуджується  через  бунт  свідомості  (і  це 
акт  неминучий  для  повного  «пробудження») 
—  він  вчиняє  бунт  проти  «двоголового  чудо-
виська» — і тільки тоді пірнає у нетрі — брудні, 
холодні  і мокрі —  і дістає чашу. Андрійко смі-
ється: так сміється дитина у Ніцше («Так сказав 
Заратустра»). Так збувається міф про оновлен-
ня  світу,  про  відкриття  дитиною  істини,  про 
те, що вічно оживає. Оживає у даному випадку 
«andro» — людське у людині.

Тепер, власне, час перейти до іншої частини 
нашої  статті,  яка  стосується  сучасного  обра-
зотворчого  мистецтва.  Дещо  дивним  є  таке 
перехрещення  мистецтв,  але  це  викликано 
асоціативним  рядом,  спровокованим  назвою 
самої  конференції  «Сучасне  мистецтво:  транс-
ценденції майбутнього», як і вибраною секцією 
— «Мистецька візуальність: трансфузії відобра-
ження і відображення трансфузій».

Сучасні  мистецькі  твори  змушують  нас 
переглянути  своє  ставлення  до  мистецтва 
як такого: що власне, є мистецтвом? Чи тільки 
краса його визначає? Чи варто відразу «ставити 
діагноз»  самому  художнику,  чи,  радше,  поба-
чити у його витворі віддзеркалення свідомості 
масової у її сучасному прояві?

Відразу  зазначимо,  яке  саме  мистецтво 
мається  на  увазі,  оскільки  однозначного  трак-

тування  його  на  сьогодні  немає.  Мається 
на  увазі  радикальне  або  активно  спрямова-
не  у  соціум  мистецтво,  яке  інакше  називають 
актуальним або contemporary art. Для прикла-
ду  назвемо  лише  два  імені  з  цього  ряду,  які  за 
останній  рік  мали  значний  розголос  —  при-
наймні, у вітчизняному мистецькому просторі: 
це англійський митець Демієн Герст і польська 
художниця Катажина Козира. Це справді ради-
кальне  мистецтво,  яке  у  багатьох  викликає 
запитання: чи може взагалі таке явище назива-
тися мистецтвом?

Тому сьогодні важливо виробити науковий 
підхід  для  пошуку  відповідей  на  запитання, 
поставлені  часом,  відкинувши  емоційні  зви-
нувачення,  які  закидаються  сучасному  мисте-
цтву,  і  неупереджено  проаналізувати  причини 
появи такого мистецтва. До речі, у вітчизняно-
му мистецтві ще немає настільки радикальних 
проявів,  як  це  є  у  мистецтві  сусідньої  Польщі. 
Але це також не означає, що такого мистецтва 
не  буде.  І  певною  мірою  це  залежить  від  самої 
науки  —  її  готовності  (чи  неготовності)  неупе-
реджено  дивитись  на  відтворене  мистецькою 
візуальністю.

На  початку  ХХ  століття  філософ-містик 
Рудольф  Штайнер,  який  захопив  своєю  антро-
пософією  багатьох  митців,  сказав  стосовно 
мистецтва:  «Цінність  має  тільки  те,  що  спри-
чиняє  біль,  коли  це  повідомляєш»  [4,  251]. 
І  творчість  сучасних  йому  митців,  які  були 
не  байдужі  до  ідей  антропософа,  була  справ-
ді  перейнята  саме  цим  болем,  саме  пошу-
ком  невимовного:  це  творчість  письменників 
і  поетів  Г.  Гессе,  А.  Штеффена.  Х.  Морґенш-
терна.  М.  Хивльового,  П.  Тичини;  художників 
В. Кандинського, Ф. Марка, П. Клеє, М. Шагала, 
К. Малевича, О. Явленського; режисера Л. Кур-
баса і драматурга М. Куліша. Про такі тенденції 
у мистецтві 20–30-х є вже дослідження у вітчиз-
няному  мистецтвознавстві  [5–6–7]  та  літе-
ратурознавстві  [8].  Як  бачимо,  серед  шукачів 
«болю»,  хвороби  і  кризи,  яка,  за  Г.  Гессе,  стає 
передумовою не смерті й занепаду, а одужання 
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[9, 254], є й українські митці, які здійснили зна-
чний поступ в українській культурі.

Сучасне  ж  мистецтво  Герста  й  Козири  — 
не для домашнього вжитку. І хоч мистецькі тво-
ри обох художників дуже відрізняються, у обох 
ці  твори  є  шокуючими  для  масового  глядача. 
І  якщо  сам  Демієн  Герст  не  заперечує  свого 
комерційного  підходу  до  мистецтва  [10,  92],  то 
мистецтво Катажини Козири має яскраво вира-
жений соціальний зміст  і спрямоване на вияв-
лення  хворих  ділянок  соціальної  свідомості 
(особливо, її цикли «Кровні зав’язки», «Пірамі-
да звірів», «Чоловіча лазня» тощо).

У  даному  випадку  з  експериментальною 
метою  спробуємо  вдатись  до  рефлексії.  Якщо 
проаналізувати  власне  сприйняття  такого 
мистецтва, то виявиться, що при всій неодноз-
начності  образів  Катажини  Козири  виникає 
симпатія  до  цієї  художниці  через  сміливість 
порушених  у  її  мистецтві  сучасних  проблем 
і  знайденої  для  них  форми  (є  відчуття  подо-
ланого  матеріалу).  Щодо  Герста  —  це,  можли-
во,  й  талановите,  але  надто  «низькочастотне» 
випромінювання,  —  «позитивом»  може  бути 
лише згадка, що шматки м’яса у вітринах мага-
зинів мали б викликати подібне відчуття. Тому 
не дивно, як спародіював реакцію глядача укра-
їнський  контемпорарист  В.  Цаголов  у  своїх 
полотнах «Убити Герста» і «Убити Герста 2». Але 
науковець  повинен  аналізувати  свої  симпатії 
і антипатії  і робити з них висновки. Можливо, 
варто  цьому  мистецтву  ставити  інші  запитан-
ня.  Очевидно,  що  це  мистецтво  не  покликане 
«насолоджувати»  нас,  прикрашати  те,  що  ми 
називаємо  навколишнім  середовищем.  Воно 
навіть не повинно подобатись (бо й не ставить 
собі такого завдання): таке мистецтво створю-
ється  не  для  того,  щоб  лоскотати  чиїсь  смаки. 
Воно  має  більш  глобальний  характер:  фіксує 
стан  нашої  свідомості  —  розтерзаної,  втомле-
ної нав’язуваними змістами і такої, що втратила 
відчуття цілісності.

Тут  є  ще  одне  питання:  коли  ми  стаємо 
на таку точку зору, чи не боїмося бути ошукани-

ми  просто  чиїмось  експериментом?  Адже  ціл-
ком  імовірно,  що  художник  зовсім  не  вкладав 
у твір те, що ми в ньому знаходимо (як, напри-
клад,  насміхався  зі  своїх  шанувальників  Енді 
Вархол).  Тут,  звичайно,  виникає  спокуса  аргу-
ментувати дану тезу теорією «історії мистецтва 
без імен» Г. Вельфліна [11] — тобто, ствердити, 
інтерпретуючи теоретика, що художник втілює 
те,  що  є  формотворчим  у  самому  часі  й  таким 
чином  сама  форма  несе  і  втілює  в  собі  певну 
есенцію  часу,  той  зміст,  який  культивує  сучас-
ність.  Але митець є  не  просто  медіумом цього 
духу  історії,  який  поза  волею  митця  вилива-
ється у його твір. Все виглядає  інакше: в  інди-
відуальному  мистецькому  акті  митець  піді-
ймається до певного трансцендентного потоку, 
в якому йому відкриваються нові змісти — але 
проходять вони через свідомість митця — і ось 
це  нове  навантаження,  не  завжди  усвідомлене 
митцем,  власне,  й  фіксує  стан  свідомості  люд-
ства у сучасності. Тому, на нашу думку, сьогод-
ні  варто  пильніше  придивитися  до  мистецтва 
як історії свідомості людства.

Мистецтво — старе і нове — дає нам багато 
розгадок  щодо  нас  самих.  Заперечуючи  сучас-
не  мистецтво,  ми,  фактично,  припускаємось 
тієї  ж  помилки,  що  й  Вайльдівський  Доріан 
Ґрей,  який,  убиваючи  відображення  на  полот-
ні,  убив  самого  себе.  Сучасне  мистецтво  лише 
фіксує  образи,  викинуті  у  реальний  простір 
із  нетрів  підсвідомості,  далекої,  незважаючи 
на всі хвилі гуманізму, від самої людяності. Тут 
у  самому  творчому  методі  прослідковується 
апокаліптичний  мотив:  це  виплеск  апокаліп-
тичного чудовиська з моря підсвідомості у світ 
реальності. Позитив цього явища лише в тому, 
що  більше  воно  не  ховається  у  «морських 
нетрях» — воно вийшло назовні — і з’являється 
шанс його подолати. Не митець його насправді 
випустив, не Катажина Козира чи Демієн Герст, 
—  художник  як  надчутлива  людина  лише  фік-
сує  стан  нашої  свідомості  у  сучасності.  Допо-
ки  кожен  не  візьме  на  себе  відповідальність  за 
те, що такі змісти в свідомості є — неможливо 



391

Ґрааль із Жолдакової чаші, викопаної із нетрів підсвідомого лІлІАНА ВерЖбоВСькА

йти далі: художня культура нам вперто нагадує 
про  це  безкінечними  повтореннями.  І  допоки 
ми не наберемося мужності  і не визнаємо самі 
перед собою, що це таки мистецтво, бо тут при-
сутній власне мистецький акт творення, що фік-
сує реальний стан речей, — ми не зможемо піти 
далі. Ми не зможемо звільнитися від того балас-
ту  свідомості,  який,  як  Ніцшевський  дракон 
на ім’я «Ти повинен», говорить нам: «Усі ціннос-
ті всіх речей виблискують на мені. Всі цінності 
вже створені,  і кожна створена цінність — це я 
сам. Воістину, «Я хочу» не сміє більше існувати!» 
[12, 25].

Отже,  наука,  навіть  мистецтвознавча, 
не може ставити рамки самому мистецтву, як не 
можуть їх ставити і громадські смаки: саме цю 
аксіому  справжнє  мистецтво  вперто  доводить 
упродовж усього свого існування. І цим самим 
констатує  й  зміни,  й  одночасно  можливості 
нашої  свідомості  на  даному  етапі.  Не  до  сма-
ку  були  свого  часу  Рембрандт,  Ван  Гог,  Мале-
вич  (їхній  ряд  можна  сміливо  продовжувати 
в минуле і у сучасне), а тепер вони великі — так 
би  мовити,  пройшли  естетизацію.  Але  мисте-
цтво щоразу пропонує нам складніші формули 
для  вловлення  суті  —  і  на  сьогодні  це  справді 
те,  що  неможливо  просто  естетизувати,  що 
справді  вимагає  нового  підходу  до  виявлення 
мистецького  елементу  і  його  дії  у  сучасності. 
Бо час і в науковій сфері створювати мости від 
консонансного  мистецтва  минулого  до  дисо-
нансного (хай навіть радикально дисонансного) 
сучасного.  Мистецтво  іде  тим  шляхом,  що  іде 
ним  і  людина:  і  воно  мусить  увести  в  людську 
свідомість  як  найвищі,  так  і  найнижчі  точки 
людського буття — зробити їх візуально види-
мими і поставити як питання свідомості. Лише 
згодом в історичному контексті буде встановле-
на  неминучість  такого  мистецтва  та  з’ясована 
його  роль  у  світі,  адже  мистецтво  повсякчас 
окреслює зрізи свідомості на межі узвичаєного 
(«закону»)  і  знайденого  («благодаті»).  Сучасне 
мистецтво  засвідчує  необхідність  неуперед-
женого підходу до його розгляду, воно ставить 

перед  нами  питання  про  необхідність  пошу-
ку власне мистецької суті — того, що визначає 
мистецтво у кожну сучасну йому історичну епо-
ху.  І  те,  що  нам  може  відкритися  у  результаті 
такого пошуку, — може виявитися справді най-
актуальнішою проблемою сучасності. А відшу-
кати проблему –вже наполовину розв’язати її.

Але ще одна теза з назви даної статті зали-
шилася  нерозкритою:  про  авангардні  «транс-
фузії» у мистецтві майбутнього. На нашу думку, 
однією  з  головних  функцій  сучасного  мисте-
цтва  залишається  деконструкція  «законсерво-
ваного»  змісту  —  певна  руйнація  «криштале-
вих палаців», вибудуваних із наших ілюзій. Але 
у  цьому  мистецтві  закладений  ритм  перехід-
ності — і важливо вловити ту мить, коли ритм 
прагне  змінитися  з  руйнівного  на  творенос-
ний.  Саме  авангардне  мистецтво  —  особливо 
в його українському варіанті — з концепціями 
К.  Малевича,  Д.  Бурлюка,  О.  Екстер,  О.  Бого-
мазова,  В.  Єрмилова  та  багатьох  інших  —  вже 
посіяло такі формотворчі можливості — побу-
дову  нових  змістів  з  «нуля  форм»,  з  «виходу 
в мінус» (К. Малевич), з «порожнього простору» 
(О. Архипенко), з можливості розгортати живо-
пис  у  «кольорову  подію»  (В.  Пальмов).  Це  рів-
нозначно  заявленій  Йозефом  Бойсом  необхід-
ності «творити з нічого», який хоч і проголосив 
кінець авангарду, але й виявив себе справжнім 
послідовником  авангардистів  у  їхніх  духовних 
і  соціальних  пошуках.  Тому  здобуття  «Жолда-
кової чаші» є справжньою містерійною подією 
для нашої затьмареної свідомості — але живи-
тиме  вона  не  стільки  сучасне  мистецтво  (яко-
му  ще  довго  доведеться  залишатися  на  етапі 
«зривання  масок»).  Формотворчою  вона  стане 
у  мистецтві  майбутнього,  коли  на  звільненому 
місці  свідомості  почнуть  проявлятися  змісти 
нової духовності, рівнозначної самій людяності.

Тому, з одного боку, слушною є думка кура-
тора однієї з найвпливовіших у Європі вистав-
ки «Dokumenta-XII» Роджера М. Брюгера, який, 
спостерігши  при  проведенні  майстер-класу 
з  українськими  митцями  їхню  надмірну  заці-
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кавленість  «перетворенням  світу»,  висловив 
сумніви  щодо  того,  що  мистецтво  спромож-
не  «змінити  світ»  [13].  «Коли  говорити  більш 
формально  й  професійно,  мушу  сказати  про 
намагання української молоді знову стверджу-
вати модерність у мистецтві. Дивує відсутність 
бажання  —  принаймні,  в  тих  проектах,  пре-
зентацію яких я бачив, — залишити цей стиль 
радянській добі. Й у такий спосіб попрощатися 
з нею» [13]. Проте, з іншого боку, саме ця укра-
їнська  «модерність»,  яка  так  дивує  західного 
куратора,  цілком  може  виявитися  симптома-
тичною не у виявленні хвороби нашого мисте-

цтва, а саме у ствердженні появи нових орієнти-
рів у мистецтві, які б вели українську свідомість 
через  «чисті  мислеформи»  до  індивідуалізації. 
Невипадково  саме  Україна  виплекала  стількох 
непересічних  митців,  які  свого  часу  виступи-
ли  в  авангарді:  О.  Архипенка,  О.  Богомазова, 
М.  Бойчука,  Д.  Бурлюка,  О.  Екстер,  К.  Мале-
вича та багатьох  інших.  І цілком можливо, що 
«авангардні  трансфузії»  є  своєрідним  шансом 
для української свідомості в контексті її культу-
ротворчості: свого роду «Граалем», який в непе-
редбачених  обставинах  буде  здатний  оживити 
не лише українське, але й світове мистецтво.
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Анотація. У статті розглядається містерійний аспект вистави А. Жолдака «Ленін Love. Сталін 
Love», присвяченої пам’яті жертв голодомору 1932–1933 рр. Певні образи розглядаються як інте-
груючі не лише для всієї вистави, але й для сучасної вітчизняної культури. Через призму цих обра-
зів здійснена спроба виробити «свідомий» підхід до «дисонансних» образів сучасного візуального 
мистецтва — виявити їхню «катарсичну» роль у сучасності. Також здійснюється спроба відшука-
ти нові формотворчі тенденції у сучасному вітчизняному мистецтві й доводиться, що  їх витоки 
ведуть до українського авангардизму.

Ключові слова: Андрій Жолдак, містерійність, формотворчі тенденції, авангардизм.

Аннотация. В статье рассматривается мистерийный аспект спектакля А. Жолдака «Ленин Love. 
Сталин Love», посвященной памяти жертв голодомора 1932–1933 гг. Некоторые образы рассматри-
ваются как интегрирующие не только для всего спектакля, но и для современной отечественной 
культуры. Через призму этих образов осуществлена попытка выработать «сознательный» подход 
к «диссонансным» образам современного визуального искусства — выявить их «катарсическую» 
роль  в  современности.  Также  осуществлена  попытка  отыскать  новые  формотворческие  тенден-
ции в современном отечественном искусстве и доказывается, что их истоки ведут к украинскому 
авангардизму.

Ключевые слова: Андрей Жолдак, мистерийность, формотворческие тенденции, авангардизм.

Summary. The article considers mystery aspect of Zholdak’s performance «Lenin Love. Stalin Love» 
devoted to the memory of Holodomor 1932–1933 victims. Proper  images are considered as  integrant not 
only for the whole performance but also for the modern national culture. Trough the prism of these images 
there was made an attempt to develop a «conscious» approach of «dissonance» images of contemporary 
visual art — to reveal their «cathartic» role in modernity. There is an attempt to and new forming trends 
in contemporary national art and a proof that their origins are in the Ukrainian avant-gardism.

Keywords: Andrew Zholdak, mystery aspect, forming trends, avant-gardism.
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Проблема ставлення Курбаса до російської 
сценічної  культури  була  і  лишається  актуаль-
ною  для  дослідників  його  спадщини.  Певної 
традиції  її  розв’язання  у  вітчизняному  теа-
трознавстві не існує. Немає претензії на ство-
рення такої концепції  і  у цьому виступі. Його 
мета значно простіша — зауважити прикметні 
ознаки ставлення Курбаса до російського теа-
тру,  виокремити  найбільш  виразні  симптоми 
таких реакцій.

Для формування сценічного досвіду митця, 
чия праця радикально вплинула на модерніза-
цію  вітчизняного  театру,  —  сфера  рефлексій, 
аналогій,  посилань  є  вкрай  важливою.  Адже 
художник апелює не лише до публіки, але й до 
тих  чи  інших  мистецьких  шукань,  традицій, 
новацій. Свідомо чи підсвідомо він обирає кон-
кретні мистецькі феномени, з якими, сказати б, 
вступає  в  «діалог».  Курбас  теж  цього  не  уник-
нув,  завдяки  чому  ми  дізнаємося  про  спосіб 
його  мислення,  уяву,  природу  різноманітних 
мистецьких  ініціатив.  Коло  його  зацікавлень 
було  чималим  і  не  обмежувалося  інтересом 
лише  до  однієї  національної  культури,  хоча 
багато хто із колег Курбаса апелював виключно 
до  російської  театральної  традиції.  За  радян-
ських  часів  визнання  саме  цього  пріоритету 
вважалося обов’язковим. Політична мотивація 
такої  вимоги  —  очевидна.  «Офіційне  театроз-

навство»  навіть  звикло  розподіляти  поміж 
українськими  (і  не  лише)  митцями  відповід-
ні  «ролі»:  кого  вважати  місцевим  «Станіслав-
ським»,  а  кого,  приміром,  —  «Мейєрхольдом» 
(як це і сталося саме із Курбасом).

Насправді  у  першій  третині  XX  ст.  вплив 
К.  Станіславського,  Вс.  Мейєрхольда,  Є.  Вах-
тангова небезпідставно визнавався досить від-
чутним на всьому мистецькому просторі Євро-
пи.  Однак  це  не  означає,  що  художній  досвід 
Курбаса  складався  саме  у  такий  спосіб.  Неда-
ремно  Ю.  Шерех  вважав,  що  «культурою  для 
нього  була  не  російська,  а  німецька,  включно 
з  тогочасним  німецьким  експресіонізмом»  [1]. 
Ця теза підтверджується всією практикою Кур-
баса. Однак цілком очевидні художні пріорите-
ти реформатора національної сцени не виклю-
чають його уваги до явищ іншої природи, у тому 
числі, приналежних російській культурі.

Треба  сказати,  що  у  середині  1920-х  років 
до  зближення  постатей  Курбаса  і  Мейєрхоль-
да  вдавалася  не  лише  пересічна  публіка,  але 
й  численні  рецензенти.  Провінційна  обмеже-
ність, віками вкорінене національне самопри-
ниження  не  дозволяло  їм  навіть  припустити, 
що  Курбас  може  цілком  самостійно  торувати 
мистецькі шляхи. Йому нерідко закидали упо-
слідження  й  навіть  прямі  запозичення  у  мос-
ковського  метра.  Провокативна  брутальність 
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таких  випадів  змушувала  Курбаса  публіч-
но  спростовувати  подібні  звинувачення.  Він 
не принижувався до пояснень, віддаючи пере-
вагу  співставленню  дат  своїх  і  мейєрхольдів-
ських  прем’єр.  Інколи  йому  доводилося  вда-
вався до «лікбезу», розтлумачуючи недолугим 
критикам,  «що  закони  мистецької  еволюції 
однакові для всіх…, що Крег і Рейнгардт, і кла-
сика, і Брам, і китайський та японський театри, 
і прийоми середньовічного балагану приступ-
ні не тільки Мейєрхольдові в Москві, але й для 
нас — у Львові чи в Харкові» [2].

Ще  правда,  і  в  українському  мистецько-
му  середовищі  траплялися  люди,  які  інакше 
розуміли  ситуацію.  Приміром,  Микола  Бажан 
у статті «Лесь Курбас і Всеволод Мейєрхольд», 
попри  задерикуватий  тон  і  дещо  безапеля-
ційний  висновок:  «Чемпіон  Києва  (Курбас) 
положив  на  обидві  лопатки  чемпіона  Москви 
(Мейєрхольда)»,  —  загалом  намагається  уник-
нути беззастережної апологетики українського 
режисера, закидаючи йому зовсім не дріб’язкові 
прорахунки.  Головним  тут  є  інше  —  Бажан 
зауважує  суттєву  різницю  стартової  ситуації 
кожного  із  них,  нагадуючи,  що  Мейєрхольд 
мав  ситуативні  переваги  на  момент  початку 
шукань. Але творча фаза, у який він перебував 
з 1923 року, на думку Бажана, свідчить, радше, 
про  «експлуатацію»  здобутків  попереднього 
десятиліття,  тоді  як  для  Курбаса  цей  період 
є початком нових експериментів. (Йдеться про 
час  постановки  першої  української  експресіо-
ністичної  вистави,  визнаного  шедевра  Курба-
са  —  «Газу»  Г.  Кайзера).  Центральною  тезою 
Панфутуриста  (такий  псевдонім  обирає  поет) 
було  твердження,  що  на  відміну  від  «форма-
ліста  і  деструктора  Мейєрхольда»,  Курбас  був 
«емоціональним і екстрактивним» будівничим 
нової художньої дійсності.

Різноманітні  свідчення  реакцій  Курбаса 
на  Мейєрхольдівську  практику  переконують: 
український  митець  намагався  виокремити 
його  постать  з  кола  решти  колег.  Найчастіше 
такі  порівняння  стосувалися  Є.  Вахтангова, 

який  був,  на  думку  Курбаса  «режисер  куди 
глибший,  значніший  Мейєрхольда».  Він  гово-
рив про останнього, що той «із своїм циркулем 
до того не додумається» [3], до чого додумував-
ся Вахтангов.

Ставлення до Мейєрхольда залежало у Кур-
баса  від  конкретних  театральних  вражень, 
і  майже  завжди  відбивало  процеси  його  влас-
них  рефлексій.  Так,  визначивши  постановку 
«Ревізора»  як  імпресіоністичну,  Курбас  вка-
зує  на  аналогічні  попередні  пошуки  видатно-
го  польського  режисера  —  Т.  Павліковського. 
Водночас  він  вирізняє  у  постановці  Мейєр-
хольда ознаки «стилізації» — суттєву прикме-
ту  більшості  експериментів  Молодого  театру. 
Коли Курбас «інтерпретує» окремі мізансцени 
«Ревізора»,  то  робить  це,  виходячи  із  власних 
методологічних  підходів.  Через  це  фінальна 
сцена  —  «паноптикум»  —  ним  визначається 
як «геніальне перетворення».

Ще більш показовою у цьому сенсі  є реак-
ція  на  виставу  «Ліс»,  де  конкретні  епізоди 
Курбасом  розглядаються  з  точки  зору  їхньої 
відповідності  образним  перетворенням,  що, 
однак, йому не заважає дистанціювати виставу 
Мейєрхольда досить радикально: «Грають її в 
принципі  побутового  театру,  але  театрально 
піднесено, не психологічно. Тло дається вели-
коруськими та мордовськими піснями. Та сама 
підкресленість  та  своєрідність  перетворення 
і  в  постановці:  в  любовній  сцені,  наприклад, 
Буланов  убраний  в  костюм  Ромео,  освідчення 
в кохання між другою парою проводиться під 
гармошку. В плані побутового театру (здійсню-
ється) і механічна дія, що її проводять персона-
жі, і яка має їх характеризувати — Гурмизькій, 
наприклад, роблять педикюр, або вона возить-
ся  з  кавунами,  грають  у  карти.  Буланов  гім-
настикується на стільцях і. т. п. В оформленні 
вистави  поруч  з  чисто  умовними  театральни-
ми  прийомами  —  прожектор  для  освітлення 
сцени,  висячий  місток  у  конструкції  —  йдуть 
і натуралістичні живі голуби у клітках, справ-
жня оранжерея і т. п.» [4].
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Два роки потому  (1926 рік), описую чи вра-
жен ня  від  перегляду  «Мандата»,  Курбас  ніби 
розсуває межі власних реакцій, додаючи вираз-
ного контекстуального аспекту. Тепер він вихо-
дить  із  загальної  оцінки  тодішнього  доробку 
Мейєрхольда, московської театральної ситуації 
в цілому. Для нього «Мандат» є дуже хорошим 
і єдиним живим спектаклем у Москві, але вод-
ночас «не являє ніякого кроку вперед у театрі, 
ні  кроку  Мейєрхольда  вперед.  Це  затримання 
на  певних  позиціях  тих,  що  він  взяв  у  «Лісі». 
Цікавий  своїм  майстерством  режисера,  акто-
рів,  до  речі,  дуже  близький  до  того,  над  чим 
ми працюємо весь час і зараз, принаймні в уста-
новці своїй, з відкиненням біомеханіки й імен-
но  на  праці  з  тими  перетвореннями,  як  вони 
у нас називаються у повному смислі цього сло-
ва. Коли можна говорити про яку-небудь спіль-
ність шляхів театру Мейєрхольда  і нашого, то 
тільки тепер» [5].

У наведеному пасажі увагу привертає кіль-
ка  сентенцій.  Окрім  принципово  важливо-
го  моменту  визнання  наявності  естетичного 
суголосся системного порядку, звертає на себе 
увагу  виокремлення  Курбасом  не  лише  режи-
серської,  але  й  акторських  робіт.  Тут  особли-
вої  актуальності  набуває  проблема  ставлення 
Курбаса  до  «біомеханіки».  Вона,  звичайно, 
потребує спеціального розгляду. Однак зовсім 
уникнути бодай її позначення теж не випадає. 
Спогади  З.  Пігулович,  датовані  серединою 
1920-х  років,  містять  таке  досить  симптома-
тичне  зауваження:  «Курбас  надавав  великого 
значення пластичній культурі. У цьому він був 
близьким до Мейєрхольда, але він не погоджу-
вався,  коли  тренування  тіла  «біомеханікою» 
перетворювалося  на  самоціль»  [6].  Підтвер-
джень цієї думки є чимало, серед принципових 
-зауваження  Курбаса  з  приводу  конкретних 
вправ  акторів  на  заняттях  із  так  званої  прак-
тики сцени — найважливішої форми березіль-
ського  тренінгу.  Курбас,  приміром,  говорив 
актрисі:  «Перша  хиба  цієї  роботи  —  ритм… 
Ритму, як чогось задуманого, як певної части-

ни  форми,  —  не  було…  Чесала  волосся.  Роби-
ла  біомеханічну  роботу.  Це  однозначно.  Воно 
не  викликає  в  нас  інших  асоціацій,  процесів, 
які мусить викликати перетворення» [7].

Закиди  Курбаса  дозволяють,  крім  усього, 
побачити,  що  він  шукав  можливостей  спів-
ставлення  категорій  «біомеханіка»  «перетво-
рення», програмних методологічних настанов 
Мейєрхольда  із  власною  методикою  та  мето-
дологією.  Дещо  спрощуючи,  можна  твердити: 
Курбас ніби намагався відокремити формальні 
пошуки  від  формалізму.  Наведене  зауважен-
ня, зроблене весною 1925 року, до певної міри 
допомагає  краще  зрозуміти  слова  Курбаса, 
які  він  виголосив  за  кілька  місяців,  на  почат-
ку  сезону  1925–1926  років.  Характеризуючи 
загальний  стан  справ  у  так  званому  «лівому» 
театрі,  він  декларує:  «На  лівому  фронті  здвиг 
у  бік  формалізму.  Постановки  Мейєрхольда 
«Бубус» і «Мандат» зав’язані зовсім поверхово 
і неглибоко, і вони головним чином розрішують 
чисто  формальні  проблеми.  Здається  у  цьо-
му  напрямку  Мейєрхольд  і  збирається  йти. 
Це помітно по тому репертуару, який на цей рік 
у нього намічений… Це вказує на певну здачу 
позицій» [8].

Відвідуючи Москву, знайомлячись із остан-
німи  прем’єрами,  Курбас  сподівається  на  нові 
творчі  стимули.  Вцілілі  щоденникові  записи 
змальовують досить драматичну картину реф-
лексій  митця.  Особливий  прецедент  утворює 
епізод пов’язаний  із переглядом «Ревізора» — 
єдиний зафіксований приклад творчої біогра-
фії Курбаса, який дозволяє простежити за його 
досить інтимними і нічим не закамуфльовани-
ми  реакціями.  Перший  запис  зроблений  ним 
ще  у  Москві,  наступного  дня  після  перегляду 
вистави,  другий  —  у  Харкові,  на  шосту  добу. 
Перший  —  зворушливо-емоційний,  другий  — 
прагматично-фаховий  і  навіть  дещо  різкий. 
«Вчора бачив «Ревізора» в театрі Мейєрхольда, 
а після вистави хотілося сісти посеред вулиці 
і  плакати.  Він  мене  нічому  навчити  не  може. 
За  виїмком  своєї  індивідуальності,  що  мені 
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непотрібна. Він не може дати чогось глибшого, 
аніж я. І проте — його театр — дійсно єдиний 
зараз у Союзі, про який варто і слід говорити, 
цікавитися ним і вивчати. Ми змушені тільки 
спішити  та  халтурити.  Взагалі  ж  спектакль 
сподобався.  Завтра  йду  перевірити  враження 
ще раз» (27. 01. 1927, Москва). «Ревізор». Коли 
дивився вдруге, більшість сцен здалося безко-
нечно  скучною.  Така  прозора  техніка  всього. 
Елементарно просто. А метод — «все навпаки» 
— вражає своїм несмаком. У великій мірі «рас-
судительний»  той  Мейєрхольд.  Тим  самим 
дешевий, хоч все з величезним почуттям міри 
і  музики.  Деякі  мізансцени  (наприклад,  пере-
біг дівчат під час взяток) — шедевр стилізації. 
Деякі сцени (наприклад, сцена брехні Хлеста-
кова)  —  зрілий  плід  великої  культури  й  май-
стерності,  кладуть  тавро  на  весь  спектакль 
(спілі  виноградні  грона  чи  яблуня  повна  чер-
воних  зрілих  яблук).  У  своїй  конструкції  вну-
трішній  —  виношена  річ,  хоч  ряд  сцен  дано 
ескізно» (3.01.1927, Харків) [9].

Безперечно  всі  ці  та  інші  приклади  звер-
тань Курбаса до опусів Мейєрхольда потребу-
ють  глибокого  аналізу,  а  не  позначень;  однак 
навіть  наведені  факти  дозволяють  зрозуміти, 
що для співставлень творчих постатей Курбаса 
і Мейєрхольда існує чимало серйозних підстав. 
І  що  ці  підстави  інспірувалися  у  тому  числі 
і самим Курбасом.

Його  увага  до  життя  театру  Мейєрхольда 
ніколи не зникала (як і до життя інших москов-
ських  театрів).  Це  стосувалося  не  лише  твор-
чих,  але  й  виробничих  проблем.  Характерним 
прикладом може стати його доповідь про підго-
товку того ж таки «Ревізора», з якою в останній 
київський сезон він виступив перед майстерни-
ками МОБ, себто, ще до переходу в статус дер-
жавного  театру,  до  отримання  жаданої  фінан-
сової  підтримки.  «В  театрі  Мейєрхольда  йде 
підготовка  «Ревізора».  Йде  страшенно  поволі, 
як усе у Мейєрхольда, з цілою низкою мертвих 
репетицій,  де  режисер  запалюється  і  починає 
робити.  Постановка  буде  дуже  дорого  кошту-

вати  —  близько  25–50  тисяч.  Ефект  виходить 
такий, як у «Мандаті». Його оформлення також 
коштувало 50 000 крб. Це може тільки Москва 
собі дозволити. Мейєрхольд з трудом вивозить 
дві постановки на рік. Нормально він дає одну 
постановку. Працює більш безпланово, як наші 
режисери. Актори нудьгують. Дуже велика тру-
па.  130  чоловік.  Усі  без  діла  тиняються.  Дуже 
неорганізований театр. Театр, який дуже легко 
одного дня може розвалитися, і ніяким чином 
його  не  наладиш.  Просто  тримаються  силами 
Мейєрхольда» [10].

Окреме місце у світлі заторкнутої проблеми 
належить враженням Курбаса від роботи най-
ближчих учнів московського метра. Ця сфера 
є  принципово  важливою,  через  питому  вагу 
його  власної  педагогічної  діяльності.  Ще  під 
час свого першого візиту до Москві, у 1924 році, 
Курбас  серед  решти  столичних  театрів  осо-
бливо виділяє, очолюваний С. Ейзенштейном, 
театр  Пролеткульту.  Повернувшись  до  Києва, 
він напише: «Найважливішим, найімпульсив-
нішим  театром  Москви  є  «Театр  Пролеткуль-
ту»  [11].  Курбасу  дуже  імпонувала  постановка 
Ейзенштейна  «Чуєш,  Москва?»  С.  Третякова. 
Сила впливу була такою, що одразу по повер-
ненні  Курбас  починає  терміново  працювати 
над  іншим твором цього драматурга — «Про-
ти  га зами»,  і  випускає  свій  спектакль  лише 
на  місяць  пізніше  за  московську  прем’єру 
Ейзенштейна.  З  приводу  рівня  інтенсивності 
праці Ейзенштейна тієї доби Г. Козінцев писав: 
«Він здійснював кожну роботу, навіть не всти-
гаючи  її  як  слід  обдумати,  і  йшов  уперед. 
«Протигази»  (п’єса  Сергія  Третякова)  грали 
вже  прямо  у  цеху  газового  заводу.  Спектакль 
не  народився.  Народився  великий  кінемато-
графіст» [12]. Цікаво, що і з Курбасом трапила-
ся  та  сама  історія.  І  його  «Протигази»  лиши-
лися  малопомітним  явищем,  і  він  саме  після 
цієї роботи розпочинає свою кінематографічну 
діяльність: за кілька місяців, влітку 1924 року, 
в  Одесі  на  ВУФКУ  створює  дві  кінокартини 
(«Вендета», «Пригоди Макдональда»).



398

2009, випуск сьомийСУЧАСНе МиСтеЦтВо

Якщо реакції Курбаса на Ейзенштейна мали 
опосередкований  характер,  то  з  В.  Інкіжи но -
вим  —  іншим  учнем  Мейєрхольда  і  водночас 
партнером  Ейзенштейна  по  викладанню  «біо-
механіки»  у  навчальних  закладах  Про лет-
культу — ця співпраця мала, сказати б, довго-
строковий характер. Їхнє знайомство відбулося 
у Києві, радше за все у 1925 році, коли В. Інкі-
жинов починає викладати у Вищому музично-
драматичному інституті ім. М. Ли сенка. Курбас 
пропонує  йому  здійснити  кілька  спектаклів 
вже  у  Харкові.  В  самого  Курбаса  на  момент 
переїзду  «Березоля»  до  тодішньої  столиці 
України  виникли  певні  проблеми  з  штатом 
постановників.  Частина  підготовлених  ним 
ще  у  Києві  режисерів  (В.  Василько,  Г.  Ігнато-
вич, Я. Бортник) пішла працювати у інші творчі 
установи.  Ф.  Лопатинський  та  Б.  Тягно  відда-
лися  роботі  у  кіно.  Нова  харківська  генерація 
режисерів:  Б.  Балабан,  В.  Скляренко,  Л.  Дубо-
вик, К. Діхтяренко, Р. Черкашин — дебютувати-
ме трохи пізніше. Якраз у цій ситуації у «Бере-
золі» з’являється Інкіжинов.

В історії «Березоля», за виїмком двох вис тав 
Інкіжинова,  не  було  жодного  випадку  запро-
шення  до  постановки  режисерів  іншої  школи 
(по аналогії із тим, як художниками всіх вистав 
колективу був або В. Меллер, або хтось із його 
учнів,  що  входили  до  складу  макетної  май-
стерні  МОБу;  виняток  лише  один:  Н.  Шифрін 
— художник однієї вистави «Березоля»). Ситу-
ацію із початком роботи Інкіжинова у Курбаса 
прокоментував  сам  Інкіжинов.  Він  це  зробив 
у  1954  році  на  прохання  І.  Костецького,  пере-
буваючи за кордоном вже майже чверть століт-
тя.  Його  спогади  й  роздуми  становлять  вели-
кий  інтерес.  Дарма  говорити,  що  Інкіжинов 
не  поминув  нагоди  порівняти  Мейєрхольда 
з  Курбасом.  І  хоча  ці  міркування  можуть  зда-
тися  занадто  емоційними,  вони  дозволяють 
побачити  суттєву  різницю  між  згадуваними 
персонами у сенсі педагогічних підходів, етич-
ного  змісту  стосунків  кожного  із  оточенням. 
(Інкіжинов, окрім того, був не лише учнем, але 

й співавтором Мейєрхольда у створенні «біоме-
ханіки»). За визначенням Інкіжинова, «Мейєр-
хольд був егоїстом у театрі, він не терпів вияву 
індивідуальності  поруч  із  ним,  і  геть  усі  його 
учні,  що  зажили  пізніше  слави,  Ейзенштейн 
та інші, досягай цього лише тим, що вирвалися 
з мейєрхольдівського кола… На протилежність 
до Мейєрхольда Курбас був одночасно батьком 
і  матір’ю  вистави  та  трупи.  Для  Мейєрхоль-
да  вистава  була  лише  приводом  грати  себе… 
Акторську  індивідуальність  він  підкорював 
собі  нероздільно.  Для  Курбаса  ж  актори  були 
автономними творцями. Він їх зачинав і поро-
джував,  але  з  моменту  народин  він  прагнув 
дати  їм  повне  творче  життя.  Навколо  очолю-
ваного Курбасом МОБ (Мистецьке Об’єднання 
«Березіль»)  гуртувалися  митці  всіх  ділянок 
творчості. Я був не раз свідком, як люди різних 
художніх цехів збиралися в Курбаса, аби… про-
сто погомоніти. Відходили вони завжди збага-
чені  з  його  шляхетності,  з  його  подиву  гідної 
вну тріш ньої  щед рос ти»  [13].  Інкіжинов  наво-
дить також при чи ни запрошення до співпраці 
із  «Березо лем»:  «Курбас  сказав:  «Театр  випо-
внюється  кур басівщеною.  У  праці  потрібен 
новий дмух, повий протяг. Інша воля, ініціати-
ва, навіть техніка повинна впасти на мій театр». 
Тим, що, як кажете, кинули мейєрхольдівщину 
із-за  бажання  бути  самим  собою,  ви  для  мене 
ідеальна людина. Я буду радий, коли мій театр 
стане  експериментальним  полем».  Коли  йому 
довелося  захищати  мою  кандидатуру  в  Нар-
коматі  освіти,  …  він  появив  той  самий  резон: 
«Я  хочу  у  своєму  театрі  поширити  дослідне 
поле» [14].

Полишаючи за межами цього виступу про-
блему стосунків обох майстрів із своїми учня-
ми,  варто  лише  зазначити:  у  театрі  Курбаса 
більшість  постановок  здійснили  саме  його 
учні, тоді як нічого подібного у театрі Мейєр-
хольда не відбувалося. Разом із тим, обоє мит-
ці  започаткували  самобутні  творчі  школи, 
утворивши  принципово  важливі  прецеденти 
у тогочасному радянському театрі.
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Всі  ці  уваги,  безперечно,  не  вичерпують 
зовсім  не  такої  простої  теми:  Курбас  і  Мейєр-
хольд,  а,  тим  більш,  —  Курбас  і  його  сучасни-
ки — видатні майстри російського театру. Адже 
відомі посилання Курбаса на К. Станіславсько-
го, Є. Вахтангова, О. Таїрова, Б. Фердінандова, 
М. Євреїнова, Б. Глаголіна, М. Чехова,  І.  Ільїн-

ського  і т. д. Звичайно, для нас важливим є не 
самі  лише  свідчення  уваги  реформатора  укра-
їнської сцени до російських колег, а можливість 
у такий спосіб наблизитись до його мистецької 
особистості. Час потребує подальшого вивчен-
ня  досвіду  Курбаса,  без  чого  наше  культурне 
самоусвідомлення ніколи не буде належним.
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