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АНОТАЦІЯ 

 

 

 

Пилипушко Б. А. «Внутрішня еміграція» митця в умовах тоталітарної 

дійсності (на прикладі досвіду Олександра Аксініна). — На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

за спеціальністю 26.00.01 — теорія та історія культури. — Інститут проблем 

сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України. — Київ, 2018. 

У дисертації проводиться дослідження «внутрішньої еміграції» митців за 

тоталітарних диктатур. Уточнено визначення «внутрішньої еміграції», виявлено 

політичні передумови її актуалізації та аспекти соціокультурної репрезентації. 

Феномен розглянуто в широкому історичному і культурологічному полі; 

залучено категорії «приватної» та «публічної сфери», введено поняття «буферної 

зони» приватно-публічних відносин. Творча рефлексія і духовні пошуки 

«внутрішніх емігрантів» інтерпретуються як прояви зміщеної активності. 

Витоки феномену «внутрішньої еміграції» відстежуються у другій 

половині ХІХ ст. У цей період політичний песимізм щодо можливості 

досягнення загального суспільного блага, а також розчарування в історії як у 

логічному та послідовному процесі підсилили тенденції творчого ескапізму. 

Мистецтву відводилася елітарна роль: воно сприймалося як один із імовірних 

шляхів досягнення внутрішньої свободи.  

Дослідження актуалізації «внутрішньої еміграції» потребує ознайомлення 

зі спектром реальностей, які визначають особливості художньої ситуації в 

умовах тоталітаризму. Ідеться про аналіз природи тоталітарної ідеології та 

засад двомислення, якими керується тоталітарна свідомість. Уваги потребує 

центральний досвід тоталітаризму: самотність, «атомізованість» і знеособлення. 

Досвід «внутрішньої еміграції» в умовах тоталітаризму передбачає 

неможливість висловлення публічної незгоди із політичною та ідеологічною 

кон’юнктурою через незворотність покарання репресивними органами 
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держави. Відбувається поширення державного контролю за всіма художніми 

процесами та примусове залучення мистецтва до обслуговування ідеологічно-

пропагандистських потреб. Специфіка «внутрішньої еміграції» залежить від 

жорсткості режиму та міри його присутності в особистому житті людини.  

Проведено аналіз «внутрішньої еміграції» митців у період нацизму 

в Німеччині, фашизму в Італії, франкізму в Іспанії і соціалістичної диктатури 

в СРСР. На основі джерельної бази та отриманих результатів сформовано 

типологічні характеристики «внутрішньої еміграції». Визначено, що для 

класифікації «внутрішньої еміграції» необхідно мати на увазі градацію її 

можливих значень залежно від локального історичного, соціально-

політичного та психологічного контекстів.  

Проведено аналіз актуалізації явища «внутрішньої еміграції» за доби 

«застою» в СРСР. Увага приділяється аспектам маргіналізації та соціальної 

мімікрії «внутрішніх емігрантів». На прикладі досвіду львівських неофіційних 

митців формується уявлення про «буферні зони» комунікації «внутрішніх 

емігрантів», впроваджується авторська теорія диференціації «буферної зони» 

приватно-публічних відносин на три кола локалізації автономних суб’єктів. 

Визначено, що за умов деспотизму, реальність існує лише там, де присутність 

влади є послабленою: наприклад, у побуті, приватному житті окремих 

громадян. У цьому контексті локалізація «внутрішньої еміграції» в умовах 

приватного простору зумовлена самою потребою забезпечення існування 

реальності. Натомість там, де влада залишає свій відбиток, реальність 

перетворюється на симулякр. У такій ситуації шукати істину в мистецтві, 

означає спробувати винайти «маленьку шпарину між двома тоталітарними 

можливостями» (В. Єрмоленко). 

Вивчення «внутрішньої еміграції» в Україні доби тоталітаризму 

здійснюється на основі біографії та візуальної творчості Олександра Аксініна, 

життєвий і мистецький досвід якого свідчить про виразну «внутрішню 

еміграцію». Залучаються відомості з раніше неопублікованих спогадів та 

інтерв’ю, відтворюються етапи біографії митця та його психологічний портрет. 
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Розглянуто філософські та мистецькі джерела, які впливали на формування 

творчих максим О. Аксініна. Особливу увагу присвячено аналізу графічного 

доробку митця, проаналізовано створену ним живу, автентичну візуальну 

мову — метаграфіку. Метаграфіка О. Аксініна — це світ малих форм, технічно 

довершений, філігранний, «урочистий», із багатоплановими структурами, 

тональною і лінійною ритмізацією. 

У творах О. Аксініна присутній додатковий вимір, своєрідний «допуск» 

до можливих інтерпретацій, який повідомляє про глибину та багатогранність 

внутрішнього світу автора. Виважена синтаксична структура, створена за 

принципом «гіперпалімпсесту», відкриває для читача можливість «умонтову-

вати» себе в цей насичений простір текстуальних посилань, алюзій і метафор, за 

якими резонує міцний нерв і драма життя. «Підвисання» змістів сприяє 

можливості інтерпретації творів відповідно до образного мислення глядача, 

його внутрішнього досвіду і тезаурусу. 

Обґрунтовано зв’язок «внутрішньої еміграції» і творчої парадигми митця. 

Доведено, що «ухиляння» від пастки полярних опозицій «совєтчик / дисидент» 

— особливість моделі поведінки радянської «внутрішньої еміграції». Вона 

зумовлена небажанням зайняти одну із протилежних ланок і прийняти 

найменування мовою системи і, тим самим, зізнатися в лояльності чи супротиві. 

Мистецтво О. Аксініна дозволяє візуально спостерігати цю поведінкову модель. 

Когнітивна функція його творів протилежна сповіщенню однозначних висновків: 

метаграфіка спонукає до започаткування внутрішнього діалогу. 

Підсумовано, що художні твори, які демонструють конотації соціального 

чи політичного ландшафту вирізняються тим, що відображають само-

усвідомлення людини в окремих історичних періодах, виступаючи 

трансцендентальною оптикою особистих рефлексій автора. Наслідком 

досвіду «внутрішньої еміграції» у мистецтві може бути переосмислення 

фігури автора, вторгнення мистецтва в нехудожню дійсність, перетворення 

творчої діяльності на засіб посттравматичної терапії, «непряме» вираження 

незгоди з ідеологічною та політичною кон’юнктурою через «вислизання» від 
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ідеологічного контролю та ігнорування жанрово-стилістичного канону. 

Визначено конструктивні й деструктивні чинники «внутрішньої 

еміграції» та її наслідки в посттоталітарному суспільстві. Як і будь-який 

захисний психологічний механізм, тривала «внутрішня еміграція» поставала 

причиною викривленого сприйняття реальності, історичної амнезії, нівеляції 

власного самоусвідомлення в контексті соціальних процесів та історичних 

подій. Інерційне тривання «внутрішньої еміграції» після краху тоталітаризму, 

про яке можуть свідчити політичний скептицизм і соціальна летаргія, 

постають тенденційними ознаками життя посттоталітарного суспільства. 

Вочевидь, у процесі віднайдення нових деталей культурного та 

мистецького життя за доби тоталітаризму проблематика «внутрішньої 

еміграції» зберігає дослідницькі перспективи. Динаміка наукового підходу до 

цієї теми дозволяє відстежити, як чинник ідеологізації поняття втрачає 

актуальність і поступається методологічному та біографічному аспектам у 

контексті індивідуального досвіду. Класифікація представників «внутрішньої 

еміграції» має відбуватися із докладним аналізом творчих робіт, текстів і 

біографій, які підтверджують мотиви й судження конкретної людини. 

Ключові слова: «внутрішня еміграція», тоталітаризм, зміщена 

активність, метаграфіка, Олександр Аксінін.  

  

SUMMARY 

 

Pylypushko B. A. «Inner emigration» of the artist in the conditions of the 

totalitarian reality (on the example of Oleksandr Aksinin’s experience). –– All rights 

of the manuscript reserved. 

Thesis for obtaining a scientific degree of candidate in Fine Arts Sciences (IE 

PhD) for the specialty 26.00.01 — Theory and History of Culture. — Modern Art 

Research Institute, National Academy of Arts of Ukraine. Kyiv, 2018. 

The thesis is devoted to the study of «inner emigration» of artists in the 

conditions of totalitarian dictatorships. The definition of «inner emigration» is 
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provided, political preconditions of its actualization and aspects of social and 

cultural representation are revealed. The phenomenon is considered in a wide 

historical and cultural field; the categories of «private» and «public sphere» are 

involved, the concept of a «buffer zone» of private-public relations is introduced. 

Creative reflection and spiritual searches of «inner emigrants» are interpreted as 

manifestations of the displacement activity. 

The article deals with the proto-concepts of «inner emigration», historical, 

political and epistemological prerequisites, the configuration of social and cultural 

representation and the main stages of its actualization. The thesis provides the 

analysis of «inner emigration» of artists in the period of Nazism in Germany, 

Fascism in Italy, Francoism in Spain and socialist dictatorship in the USSR. The 

exclusivity of the phenomenon of «inner emigration» in the period of «stagnation» 

is substantiated. The artists whose works did not meet the ideological requirements 

of the authorities and genre-stylistic canons of socialist realism could face the 

forced «inner emigration». The conscious choice in favor of «inner emigration» was 

in isolating the state from the ideologically hostile society, localization of artistic 

work in a private space in order to preserve creative individuality and free artistic 

expression. On the basis of the source base and the results obtained, the typological 

characteristics of «inner emigration» are formed, among them one should mention: 

actualization in the conditions of totalitarian dictatorships and localization of artistic 

practice in «buffer zones» (the so-called work «for the desk drawer») because of the 

ideological influence on the public sphere and the state control. 

It is proved that after the collapse of de-Stalinization and the beginning of the 

«stagnation» period the need to preserve personal boundaries arises as a 

manifestation of the instinct of artistic self-preservation. A peculiar way of 

resistance is the localization of creative and artistic searches in the private space and 

the formation of «buffer zones» of «inner emigration» («home exhibitions», 

«kitchens»), which turns into an important component of the ideology of the 

informal artistic community in its collective-communal and private-public 

implementations. 
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The study of «inner emigration» in Ukraine in the period of the 

totalitarianism is carried out on the basis of life experience and visual creativity of 

Oleksandr Aksinin. His life and creative path testify to a distinct «inner emigration», 

conditioned by a principled position, the rejection of Soviet ideology, and the invention 

of an individual strategy of existence: distance from social and political life and 

concentration on artistic work. The constant research attention is focused on the 

topic of metalanguage — the cornerstone in the search of O. Aksinin. This aspect of 

his work is interpreted in different ways: from the creation of a «graphic Esperanto» 

to the development of an «individual language» that can be understood only by the 

author. In the context of an ideocratic system with its repressive ideological 

discourse, the desire for the invention of a metalanguage acquires humanistic 

connotations. The connection between «inner emigration» and the creative 

paradigm of the artist is traced. O. Aksinin's cognitive metagraphics function is not 

to report the conclusions: it induces an independent thinking in order to resolve 

internal dialogue and intellectual reflections. 

Constructive and destructive factors of «inner emigration» are defined. For 

artists, it provided for the prospects of preserving creative individuality, contributed 

to the evasion of ideological control. On the other hand, communicative deprivation 

and the lack of contact between the «inner emigrant» and the audience make it 

impossible to exchange experience and ideas. It is concluded that during the period of 

totalitarianism not only separate figures of culture and art were in the «inner 

emigration»: a certain group of society coexists in this way with the regime. Among 

the negative consequences of «inner emigration» in post-totalitarian society is the 

historical amnesia and leveling of self-consciousness in the context of social 

processes and political events. 

The analysis of «inner emigration» allows building connections between 

internal experience of representatives of the unofficial art and their creative work. 

The definition of the main typological features of this existential condition proves 

the similarity of the experience of «inner emigrants» who lived and worked under 

different political regimes. Involvement of category of displacement activity to 
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characterize the artistic practice of «inner emigrants» creates new viewing position 

for scientific analysis of the cultural heritage of the XX century. List of constructive 

and destructive properties of «inner emigration» allows determining the impact of 

this experience on the life and creative expression of artists and on the society in 

which this phenomenon is updated. 

The research is based on the scientific works of H. Arendt, W. Benjamin, 

R. Caillois, H. U. Gumbrecht, R. G. Collingwood, V. Yermolenko, O. Ivanova, 

O. Rogotchenko; literary and artistic developments of C. Zweig, P. Klee, 

K. Kollwitz, H. Hoch, K. Jaspers, G. Morandi, G. Miro, K. Zvirynsky etc. The 

personality and art of O. Aksinin are described based on research and the memories 

by I. Vvedensky, G. Vysheslavsky, O. Koshovy, V. Kryvulin, V. Onusajtys, 

V. Petrushenko, M. Sokolov; attracted by the ideas of L. Wittgenstein, 

M. Heidegger, M. Foucault. 

The leitmotif of the study of «inner emigration» corresponds to social and 

cultural issues and the focus of modern art, its consistency with our time and the 

problem of self-awareness in the context of human relations and actions. 

Keywords: «inner emigration», totalitarianism, displacement activity, meta-

graphics, Oleksandr Aksinin. 
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ВСТУП 

 

 

 

Актуальність теми. Після краху Радянського Союзу, найбільш 

тривалого тоталітарного утворення, актуалізувалося осмислення досвіду, 

пережитого митцями в умовах диктатур ХХ ст. Очевидно, що «внутрішня 

еміграція» залишається недостатньо висвітленим аспектом текстури 

художнього життя доби тоталітаризму. Звернення до соціально-критичного 

аспекту, етичної рефлективності мистецтва «внутрішньої еміграції», його 

чуйності та уваги до індивідуального світу людини, на противагу 

насаджуваному наративу колективізму і масовості, сьогодні — завдання вкрай 

актуальне. 

У дисертації висвітлено протоконцепції «внутрішньої еміграції», історико-

політичні та епістемологічні передумови, відстежено конфігурації 

соціокультурної представленості та основні періоди її актуалізації. 

Компаративний аналіз історичних прецедентів «внутрішньої еміграції» дає 

підстави стверджувати, що досліджуване явище історично не поодиноке. 

Ознайомлюючись із біографіями і психологічним підґрунтям творів 

художників, котрі перебували у вимушеному чи свідомому «духовному 

вигнанні», можна відстежити певний паралелізм. Він підтверджує циклічність 

«внутрішньої еміграції» і сприяє виявленню її типологічних характеристик. 

Політичні витоки та мистецькі форми репрезентації «внутрішньої еміграції» 

звертають нас до зв’язку теорії та історії культури з політологією, соціологією і 

філософією, розширюючи проблематику питання до міждисциплінарного рівня.  

У європейській і американській бібліографії «внутрішня еміграція» зде-

більшого розглядається крізь призму німецької неофіційної культури часів 

нацизму. Очевидно, дається взнаки інформаційний вакуум навколо цього 

явища в Україні доби тоталітаризму. Термін переважно уживається як 
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поетична метафора на позначення стану ізоляції, відчуження та ескапізму 

індивіда в умовах диктатури. Акценту потребує методологічний аспект 

«внутрішньої еміграції», виявлення її конструктивних і деструктивних 

властивостей. 

Суміжний аналіз біографії із творчістю митців відповідає сучасним 

тенденціям у дослідженні «внутрішньої еміграції». На прикладі творчої 

біографії львівського графіка О. Аксініна здійснюється вивчення української 

«внутрішньої еміграції». Його життєвий і творчий шлях свідчать про 

«внутрішній відхід», зумовлений принциповою позицією, неприйняттям 

радянської ідеології та винайденням індивідуальної стратегії існування: 

дистанціювання від суспільно-політичного життя і зосередження на художній 

праці. Акцентовано незмінну дослідницьку увагу до теми метамови — 

наріжної у пошуках О. Аксініна. Цей аспект його праці інтерпретується 

дослідниками по-різному: від створення «графічного есперанто» до розробки 

«індивідуальної мови», доступної для розуміння лише автором. У контексті 

ідеократичної системи із її репресивним ідеологічним дискурсом прагнення 

винайдення метамови набуває гуманістичних конотацій. Актуальним видається 

відстеження зв’язку між «внутрішньою еміграцією» і творчою парадигмою 

О. Аксініна. Лейтмотив дослідження відповідає соціокультурній проблематиці 

і сфокусованості сучасного мистецтва, його суголосності нашому часу 

і проблемі самоусвідомлення в контексті людських відносин і вчинків. 

Зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до плану наукових досліджень Інституту проблем сучасного 

мистецтва НАМ України щодо напрямків і течій у сучасному мистецтві, 

культурологічних проблем з теорії та історії культури за темою «Сучасне 

мистецтво» (держ. реєстр. № 0108U004903). 

Мета дослідження –– розглянути мистецький досвід Олександра Аксініна 

на основі комплексного дослідження явища «внутрішньої еміграції» в умовах 

тоталітаризму. 
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Для досягнення мети поставлено такі завдання:  

– сформулювати визначення і типологічні характеристики «внутрішньої 

еміграції» на основі її дослідження за тоталітарних диктатур; 

– обґрунтувати особливість феномену «внутрішньої еміграції» у період 

«застою» в СРСР, розглянути формування «буферних зон» приватно-

публічних відносин «внутрішніх емігрантів»; 

– проаналізувати духовні та ідейні джерела інспірації радянських 

«внутрішніх емігрантів», ознайомитися із теоретичними підвалинами візуальної 

філософії О. Аксініна; 

– визначити основні художньо-стилістичні, жанрові та гносеологічні 

характеристики графічної метамови О. Аксініна; 

– дослідити методологію і творчу концепцію «позажиттєвої активності» 

О. Аксініна в контексті його досвіду «внутрішньої еміграції»; 

– узагальнити чинники конструктивного і деструктивного впливу 

«внутрішньої еміграції» на художній і життєвий досвід митця, відстежити 

наслідки тривалої «внутрішньої еміграції» у посттоталітарному суспільстві; 

– ввести до наукового обігу відомості про «внутрішню еміграцію» 

митців в умовах тоталітарної дійсності. 

Об’єкт дослідження — «внутрішня еміграція» митця в умовах тоталітар-

ної дійсності. 

Предмет дослідження — художній досвід і біографії «внутрішніх еміг-

рантів» за тоталітарних режимів, зокрема О. Аксініна. 

Методи дослідження. Відповідно до поставлених завдань було застосовано 

методи дослідження, які висвітлюють культурологічний і мистецтвознавчий 

аспект: хронологічний аналіз і синтез — для відстеження протоконцепцій і 

періодів актуалізації феномену «внутрішньої еміграції»; компаративний — 

для аналізу зразків мистецьких праць і біографій «внутрішніх емігрантів»; 

стилістично-семантичний — для визначення інтелектуальних і духовних 

джерел творчості, особливостей художньої мови і творчої парадигми 

«внутрішніх емігрантів», зокрема О. Аксініна; крос-культурний — для 
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структуризації джерельної бази щодо соціокультурної репрезентації 

«внутрішньої еміграції» за тоталітарних диктатур. 

Джерельну базу дослідження становлять наукові праці і статті 

Х. Арендт, В. Беньяміна, Р. Гримма, Г. У. Гумбрехта, В. Єрмоленка,О. Іванової, 

Ж.-М. Пальміра, В. Сидоренка, О. Роготченка. Залучено мемуари і творчий 

доробок «внутрішніх емігрантів» К. Звіринського, П. Клее, К. Кольвіц, 

Т. Манна, Ж. Міро, Дж. Моранді, Ш. Саломон, С. Цвейга, К. Ясперса та ін. 

Постать і мистецтво О. Аксініна висвітлено із урахуванням досліджень і 

спогадів І. Введенського, Г. Вишеславського, Л. Ілюхіної, О. Кошового, 

В. Онусайтиса, В. Петрушенка, Н. Пономаренко, М. Соколова, М. Шур; при 

аналізі метаграфіки О. Аксініна залучено ідеї М. Бахтіна, Л. Вітґенштайна, 

М. Гайдеґґера, М. Фуко. 

Наукова новизна полягає в тому, що в дослідженні зроблено комплексний 

мистецтвознавчий аналіз феномену «внутрішньої еміграції», визначено її 

типологічні особливості, досліджено життєвий і художній досвід О. Аксініна в 

контексті соціально-політичної проблематики.  

У дисертації вперше: 

– висвітлено раніше не акцентовані аспекти «внутрішньої еміграції» 

завдяки встановленню зв’язків між явищами соціополітичного життя і 

культури;  

– розглянуто «внутрішню еміграцію» у контексті основних тоталітар-

них режимів ХХ ст. та сформовано на підставі отриманих відомостей 

типологічні характеристики феномену;  

– уведено в науковий обіг поняття «буферної зони» приватно-публічних 

відносин, яка наділялася діалогічними та експозиційними властивостями; 

– досліджено гносеологічні перспективи метаграфіки О. Аксініна, від-

стежено зв’язок його творчого методу і досвіду «внутрішньої еміграції»; 

– проаналізовано конструктивні й деструктивні наслідки «внутрішньої 

еміграції»; відстежено вплив тривалої «внутрішньої еміграції» на життя 

посттоталітарного суспільства. 
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Уточнено: 

– визначення поняття «внутрішня еміграція»;  

– періоди актуалізації феномену і специфіку його соціокультурної 

репрезентації. 

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дисертації 

поглиблюють уявлення про феномен «внутрішньої еміграції» та сприяють 

формуванню нової дослідницької платформи для аналізу мистецьких і 

культурних явищ за доби тоталітаризму. Висновки дослідження щодо 

«внутрішньої еміграції» за тоталітарних режимів можуть слугувати 

інформаційною базою для написання наукових монографій, статей, 

проведення лекцій, круглих столів, освітніх курсів, семінарів, виставкових, 

кураторських та інших наукових проектів. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації було 

оприлюднено у вигляді доповідей на наукових і науково-практичних 

конференціях: Всеукраїнських: «Молоде мистецтво України: сучасний вектор 

розвитку художньої освіти в умовах формування нової культурної 

реальності в суспільстві» (Київ, 2016), «Ювілей НАОМА: Мистецький 

контекст в Україні ХХ століття: традиції та новації мистецтвознавчої 

діяльності (до 100-річчя заснування Національної академії образотворчого 

мистецтва і архітектури)» (Київ, 2017), «Україна в гуманітарних і соціально-

економічних вимірах» (Дніпро, 2017); міжнародних: «Актуальні питання 

мистецтвознавства: виклики XXI століття. Присвячена 95-річчю заснування 

вищої художньої школи Харкова» (Харків, 2016), «Четверті Платонівські 

читання пам’яті академіка Платона Білецького (1922–1998)» (Київ, 2016), 

«Соціальна значимість мистецтва» («The Social significance of Art», 

Postgraduate student conference), The New School for Social Research (Нью-

Йорк, 2017) та на наукових семінарах аспірантів ІПСМ НАМ України. 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 9 публікаціях: 

із них 5 — у фахових наукових виданнях, затверджених МОН України за 

напрямом «мистецтвознавство», 1 з яких індексується в наукометричній 
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базі РІНЦ, а також 2 додаткові статті та 2 — у матеріалах наукових 

конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, 18 підрозділів, висновків і додатків. Загальний обсяг дисертації — 

215 с., із них основного тексту — 191 с., додатків — 46 с. Список 

використаних джерел містить 282 позиції (із них – 95 іноземні). 
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РОЗДІЛ 1. 

ІСТОРІОГРАФІЯ І ТИПОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

«ВНУТРІШНЬОЇ ЕМІГРАЦІЇ» 

 

 

 

1.1 «Внутрішня еміграція»: термінологія і особливості дослідження 

феномену 

Визначення поняття «внутрішня еміграція» передбачає певний дуалізм. 

По-перше, «внутрішня еміграція» — це фізичне перебування у державі, 

зумовлене неможливістю фізичної еміграції через об’єктивні або суб’єктивні 

причини. По-друге, це внутрішня незгода з політикою, ідеологією, діями 

держави і брак можливості, з огляду на репресивні заходи влади, 

безперешкодно цю незгоду висловити. «Внутрішня еміграція» супроводжується 

дистанціюванням від офіційного життя держави, підсиленням мистецької, 

інтелектуальної та духовної активності, локалізованої у приватному або 

приватно-публічному просторі. Ця діяльність може поставати проявом 

зміщеної активності й засобом посттравматичної терапії.  

«Внутрішня еміграція» актуалізується в умовах утисків прав і свобод 

індивіда, репресій, впровадження цензури, ідеологічної індоктринації соціуму, 

кризи довіри до політичної верхівки. Досвід «внутрішньої еміграції» 

зумовлений духовною ізоляцією індивіда та небажанням ідентифікувати себе 

із державою і суспільством. Даний стан може супроводжуватися активною 

інтелектуальною та мистецькою діяльністю у приватній сфері — так званою 

роботою «в шухляду». Як модель поведінки і життєва стратегія «внутрішня 

еміграція» набула поширення за доби тоталітарних диктатур ХХ ст. 

«Внутрішня еміграція» — соціальне явище і наділений повнотою 

соціальних властивостей та ознак елемент соціальної реальності. Відтак, її 

дослідження потребує аналізу соціальних, історичних та політичних реалій, у 

яких вона актуалізується. Основні лінії дослідження «внутрішньої еміграції» 
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передбачають: історичний та соціокультурний підхід, залучення понять 

«приватної» і «публічної сфери», висвітлення феномену «внутрішньої 

еміграції» як аспекту неофіційної культури та мистецтвознавчий аналіз 

творчих робіт «внутрішніх емігрантів».  

Відстеження динаміки семантичної трансформації поняття «внутрішня 

еміграція» передбачає аналіз відповідного історико-політичного контексту. 

«Внутрішньою еміграцію» в умовах тоталітаризму постають: 

– модель поведінки художників і письменників у Німеччині 1933–

1945 років, які не підтримували нацизм, але, здебільшого, не виказували 

публічного протесту диктатурі [14, с. 43]; 

– досвід митців, які проживали в Італії за доби правління Беніто 

Муссоліні, але не виказували підтримки фашизму та сторонилися політичного 

життя [202, c. 230];  

– альтернативна відкритій чи прихованій колаборації модель поведінки 

митців, які проживали в Іспанії та Каталонії у період диктатури Франсіско 

Франко та не демонстрували публічної незгоди із режимом [227]; 

– досвід громадян СРСР, які не приймали державної ідеології, не 

ідентифікували себе із радянським суспільством, але не виказували 

публічного протесту. Термін «внутрішня еміграція» належав до жаргону 

радянської публіцистики та використовувався у 1920-х роках, як маркер для 

цькування окремих діячів культури, які не виказували належної лояльності 

комуністичній владі [172, c. 341]. За доби «застою» «внутрішня еміграція» 

постає самоназвою частини суспільства, яка не ідентифікувала себе із 

державою та утримувала дистанцію із найбільш ідеологізованими сферами 

публічного життя. Вимушеними «внутрішніми емігрантами» були громадяни, 

які не сприймали радянської ідеології, але жили звичайним життям, 

активуючи номінальну ідентичність у публічному просторі, а реальну — у 

сфері приватних відносин, у колі родини та серед друзів. У «внутрішній 

еміграції» опинялися митці, чиї твори не відповідали жанрово-стилістичним 

та ідеологічним канонам соцреалізму. Свідома «внутрішня еміграція» 
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передбачала відмежування від життя держави та ідеологічного суспільства, 

локалізацію мистецької активності у приватному просторі для можливості 

збереження творчої свободи, за яку платилася висока ціна духовної ізоляції. 

У західному науковому дискурсі «внутрішній еміграції» присвячено 

низку наукових праць, публікацій, літературних дискусій. Теоретичним 

підгрунтям цієї роботи є праці таких дослідників «внутрішньої еміграції» як 

Нейл Донах, Рейнгольд Гримм, Йост Херманд, Гай Штерн, Френк Тромлер, 

Чарльз Гофман, Девід Батрік. Серед новітніх досліджень «внутрішньої 

еміграції», які залучено до наукового обігу, — розробки Жана-Мішеля 

Пальміра, Моніки Венке, Ганса Дітера Шафера, Девіда Баскера, Олени 

Іванової. Аналіз «внутрішньої еміграції» в Іспанії доби франкізму 

відбувається із залученням наукових праць Пола Іліє. Для висвітлення 

соціологічного та політичного аспектів «внутрішньої еміграції», залучаються 

наукові роботи Ханни Арендт, Карла Ясперса, Вальтера Беньяміна, Габріеля 

Тарда, Юргена Габермаса, Роже Кайуа, Еріха Фромма, Мартіна Гайдеґґера. 

Вивчення досвіду «внутрішніх емігрантів» крізь призму теорії та історії 

культури сприяє утворенню нової оптики в аналізі неофіційного, 

непідцензурного та нонконформістського мистецтва в умовах тоталітарних 

режимів ХХ ст. 

1.2 Протоконцепції та актуалізація «внутрішньої еміграції» 

Автором терміна «внутрішня еміграція» є французька письменниця та 

журналістка Дельфіна де Жирарден (1804–1855). До її доробку належать 

нариси про повсякденне життя Парижа 20–40-х років ХІХ ст.: красномовні 

та подекуди іронічні спостереження де Жирарден були світськими 

хроніками свого часу. Сюжети вона черпала в різних проявах столичних 

реалій, висвітлюючи такі теми, як придворні бали, міські плітки, соціальні 

віяння, культурні тенденції та літературні новинки. Бувши сучасницею 

Липневої монархії, де Жирарден використала термін «внутрішня еміграція» 

(«émigration intérieure») 15 березня 1838 р. в однойменному розділі своїх 
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«Паризьких листів 1836–1840 років». Із легкої руки французької літераторки 

з’явився термін, який набув поширення вже в наступному столітті [115, с. 250]. 

Дельфіна де Жирарден використовує його для характеристики способу 

життя та соціальної позиції представників старих аристократичних сімей 

Парижа, носіїв легітимістських переконань. Після Липневої революції 1830 р. 

легітимісти розірвали зв’язок із двором і бойкотували владу Луї-Філіппа І, 

вважаючи його узурпатором. Прихильники старшої лінії династії Бурбонів, 

вони вважали, що новоявлений «король-буржуа», як називали його сучасники, 
присвоїв владу після вигнання Карла Х,  який у письмовому вигляді відрікся 

від престолу на користь онука герцога Бордоського, призначивши Луї-Філіпа І 

тимчасовим регентом. Факт тимчасовості своїх повноважень Луї-Філіп І 

зберігав у таємниці. 

У праці «Париж у 1814–1848 роках» Віра Мільчина приділяє увагу Сен-

Жерменському кварталу — місцю проживання старих аристократичних сімей 

Парижа, плацдарму історичних подій, про які писала де Жирарден. Для 

парижан цієї доби факт проживання у Передмісті Сен-Жермен (саме на 

такому написанні наголошує В. Мільчина) слугував майже вичерпною 

характеристикою політичних переконань, соціального статусу та життєвого 

устрою людини. Епоха Людовіка XV сприяла розквіту Передмістя як 

аристократичної автономії, і до Великої Французької революції Сен-Жермен 

вважався одним із найбільш модних і видовищних європейських районів. 

 Французька революція 1789 р. ознаменувалася глобальною соціально-

політичною трансформацією, що спричинила знищення привілеїв знаті, 

ліквідацію та заборону використання дворянських титулів, масштабну 

еміграцію аристократичних родин. Ешафотом, націоналізацією та роз-

продажем власності закінчилася вона для багатьох представників старої знаті 

та духівництва, які не встигли полишити Францію. Після декретів Наполеона І 

Бонапарта 1806–1808 років титул дворянства було поновлено. Аристократичні 

родини поступово повертаються до Парижа, законодавство гарантує їм 

часткову компенсацію втраченого майна. До кінця Реставрації (1814–1830) 
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Передмістя було знову заселене стародавніми родинами, які не змирилися із 

втратою минулих скарбів та політикою Наполеона І Бонапарта. «Все, навіть 

нерівна бруківка, дихає гордовитим презирством до нововведень; варто вам 

тільки перейти один із численних мостів, і ви миттєво поринаєте в іншу 

атмосферу, вдихаєте повітря іншого століття», — так описує Сен-Жермен 

англійський письменник Едвард Бульвер-Літтон у 1828 р. [45, с. 61]. 

Територіально Передмістя вже давно було частиною Парижа, але 

панівний у ньому дух старого світу перетворював Сен-Жермен на місто 

всередині міста. Сен-Жермен вирізнявся не тільки як сповнена стародавніми 

палацами й маєтками локація на мапі Парижа: це місце уособлювало стиль 

життя, що сповідували двісті-триста паризьких родин із дворянськими 

титулами та шляхетною історією. Належність до Передмістя передбачала 

вірність Старому порядку, традиціям, привілеям, суспільному ладу та 

неприйняття післяреволюційних новацій і законодавчих нововведень. 

Зокрема, це стосується ганебного для старої аристократії Закону від 28 квітня 

1832 р., який скасовував кримінальне покарання за незаконне привласнення 

дворянського титулу, а також Закону від 12 травня 1835 р., який підважив її 

економічну захищеність, ліквідувавши право створення нових майоратів. 

Після Липневої революції легітимісти з родової знаті активно бойкотувати 

владу «короля-буржуа» Луї-Філіпа І. Продовжуючи відігравати значну роль у 

культурному та суспільному житті Франції, вони обірвали зв’язки із 

королівським двором, не обіймали придворних посад та не відвідували бали в 

палаці Тюїльрі. У нарисах Дельфіни де Жирарден «внутрішня еміграція» 

постає як добровільний акт самоусунення від активної участі в політичному 

житті країни, але не від активного публічного життя: «Молоді люди з 

найкращих кіл суспільства, нащадки найвідоміших родин збираються, щоб 

розтратити хоча б частину своїх сил та енергії, що є взагалі незатребуваною 

внаслідок їхньої внутрішньої еміграції та політичних антипатій: вони 

танцюють, вони скачуть галопом, вони вальсують із ентузіазмом, із 

пристрастю та запалом […] Вони не відвідують придворні бали, як це 
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можливо! Адже там вони ризикують зустріти свого нотаріуса чи банкіра, 

натомість вони надають перевагу [балам] Мюзара, де принаймні можуть 

зустріти камердинера та конюха» [212, c. 249]. 

Дельфіна де Жирарден дорікає, що представники аристократії 

займаються профанацією свого соціального призначення: «Згідно з новими 

поняттями про політичну педантичність, служити своїй країні як офіцер, 

дипломат або чиновник  означає зрадити віру батьків і честь свого роду; зате 

цілими днями курити, грати й пити до нестями, розривати шпорами канапе 

танцівниці […] холоднокровно вивергати найбрутальніші прокльони та, одне 

слово, відкидати служіння науці, любові, славі — все це називається зберігати 

свої переконання, зберігати вірність гідній справі» [212, c. 250]. 

Отже, первинний зміст поняття «внутрішня еміграція» був пов’язаний із 

перетвореннями в соціально-політичних відносинах після Французької 

революції, з якої пропонує починати відлік ідейної бази сучасної Європи 

Володимир Єрмоленко. Французька революція мислила себе розривом із 

порядком «Старого світу», і водночас тяжіла до засад глибинного минулого 

(грецької демократії, римської республіки) [73, с. 25]. Оксюморон «внутрішня 

еміграція» відображає контроверсійність соціальних явищ, які постали на 

цьому суперечливому теоретичному фундаменті. 

 «Внутрішній еміграції» передувала еміграція зовнішня наближених до 

двору родин і представників духівництва. Вона масово розпочалася із взяттям 

Бастилії у 1789 р. і різними темпами тривала до 1802 р., коли французьким 

емігрантам було оголошено амністію. Згодом відбувалася часткова реабілітація, 

яка, з багатьох причин, не була прийнятною для аристократії, зокрема, через 

створення Наполеоном І Бонапартом прошарку нового дворянства. Утім, за 

часів Імперії, Реставрації та Липневої монархії зникла загроза масових 

розправ, які відбувалися під час і після Великої Французької революції. 

Еміграція дворянства вже не мала масового характеру, натомість представники 

старих шляхетних сімей відсторонилися від участі в державотворенні та 

бойкотували двір. 
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Модель поведінки, властива вузькому соціальному колу паризької 

аристократії першої половини ХІХ ст., була привілеєм представників 

аристократії. Демонстративне ігнорування політичного життя та проведення 

часу в розвагах і насолодах було можливим хіба що для привілейованої знаті. 

Тому «внутрішня еміграція» легітимістів постає історичним прецедентом 

лише формально: як спосіб вираження незгоди з політикою через пасивну 

форму протесту — неучасть і бойкот офіційного життя держави. 

1.2.1 Семантичні витоки «внутрішньої еміграції»: політичний 

скептицизм і «внутрішня свобода» 

 Е. Фромм вважав, що історія людства є історією зростання людської 

індивідуації та свободи [182, с. 229]. Трансформація значення категорії 

«свободи» супутня динаміці самоусвідомлення людиною себе як незалежної 

істоти [182, с. 26]. Однак, зростання індивідуальної свободи має діалектичний 

характер: воно може супроводжуватися підсиленням відчуття невпевненості, 

ізоляції та віддаленості від суспільства. 

За античної доби серед критеріїв, які характеризували стан свободи, 

важливе місце відводилося чиннику незалежності від політичної діяльності 

(σxоλη) [13, с. 25]. Античні греки були переконані, що, хоч політична сфера і 

була місцем діяльного життя, вона не надавала простору для розгортання усіх 

вищих людських можливостей [13, c. 29]. 

За поодинокими винятками, професійна, економічна та особиста сторона 

життя людини Середньовіччя від самого народження була строго 

регламентованою та закріпленою у структурованому суспільстві. Людина того 

часу не була вільною в сучасному розумінні, але вона й не відчувала себе 

самотньою [182, c. 44]. Крах феодальної системи надав можливість діяти за 

власним вибором, проте ця свобода поєднувалася з відчуттям відірваності від 

світу [182, c. 97]. Подальша ліквідація політичних і економічних утисків 

визначає гуманістичні засади доби Відродження, яка принесла не тільки 

свободу, але й невпевненість через втрату спільності із соціумом [182, с. 63]. 

В епоху Реформації зароджуються ідеї свободи та автономії людини в 
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сучасному розумінні; водночас зберігається упевненість у гріховності 

людської натури, її безпорадності та необхідності підкорення зовнішній силі 

[182, с. 40]. Хоч велика надія XVIII ст. стосувалася майбутнього зростання 

свободи індивіда і суспільства пропорційно до технічного прогресу, цей 

період характеризується формуванням раціональних типів правління та 

еволюцією механізмів контролю. 

Злам ХVIII–XIX століть — це період народження концепції «великого 

соціального тіла», згідно якої кожен індивід має своє місце у соціальному 

ландшафті. Згідно філософії Фабра д’Олівє, індивід є лише «інтегральною 

частиною універсальної Людини». У 1830–1840 роках формуються нові 

соціальні релігії, сакральне місце божества у теоретичній структурі яких 

займають Народ, Пролетаріат і Людство [73, c. 97]. 

У другій половині ХІХ ст. відбуваються значні зміни в політиці та 

суспільних відносинах, які визначають становлення категорії внутрішньої 

свободи. Сподівання Французької революції, яка, здавалося, відкрила нову 

еру в історії людства, зазнали фіаско й завершилися прусською реакцією. 

Крах ідеалістичних сподівань визначив примирення суспільства із чіткими 

кордонами політичної практики та вплинув на суб’єктивацію розуміння 

категорії свободи. Відтепер свобода стала сприйматися як внутрішній стан, 

який можна зберігати незалежно від політичних змін [270, c. 21]. 

Разом із першими сплесками лібералізму, розвитком вільних ринків і 

зростанням можливостей швидкого пересування актуалізується проблематика 

замкненості людини в собі. Культурі цього часу властива особлива модель 

споглядання життя і всіх його негараздів як цінного матеріалу для рефлексій 

[68]. Оскільки доля революцій 1848–1849 років загострила  історіософську та 

естетичну рефлексію найбільш чуйних європейських авторів [102, с. 27], 

репрезентація набутого досвіду зчитується у літературних сюжетах і етапах 

біографій окремих письменників і філософів. 

Наприклад, під час «Весни народів» Шарль Бодлер проявляв неабиякий 

політичний ентузіазм, поділяючи із протестувальниками місце на барика-
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дах. Та після падіння Другої республіки в 1851 р., масових арештів і 

утвердження Другої Імперії поет відчуває зростаючу відразу до політики. 

Аналізуючи доробок 1852–1857 років, можна відстежити зміну його уваги від 

духотомії «суспільство — індивід» до проблеми внутрішніх, глибинних 

пристрастей людини, її меланхолії, страждання та диктату реальності, яка 

спотворює душу. У нарисі «Художник — людина великого світу, людина 

натовпу і дитя» (1863 р.) Ш. Бодлер пише про абсолютний аполітизм 

сучасних митців: «…той, хто живе у кварталі Бреда поняття не має про те, 

що відбувається у Сен-Жермен» [37]. У його словах спостерігаються 

властиві періодам реакції політичний скептицизм і конотації елітаризму 

мистецтва: «Поет не має партії: тоді він буде такою самою людиною, як і 

інші» [199, с. 386]. 

У кризовому для Європи 1847 р., напередодні «Весни народів», 

Олександр Герцен пише своїй дружині листа, у якому лунають ідеї про 

«внутрішній від’їзд»: «Думка зосередитися в собі, розірвати пуповину, яка 

пов’язує нас із Батьківщиною, із сучасністю […] вона з’являється у нас після 

кожної невдачі, після кожної втраченої віри» [60, с. 181]. О. Герцен зазначає, 

що досвід нинішнього покоління змушує зневіритися в можливості 

політичних змін: «Свідки всього минулого, ми не можемо мати надію наших 

попередників» [60, с. 182]. Книга О. Герцена «З того берега» присвячена 

осмисленню поразки Французької революції 1849 р., яка стала для 

письменника крахом просвітницьких ідей щодо історії. Ця праця свідчить про 

формування критичного ставлення до будь-яких уявлень про історію як про 

передбачуваний та послідовний розвиток подій [102, с. 27]. 

Серед письменників, які виразили настрої, психологію та духовний стан 

тогочасного суспільства, особливе місце посідає Федір Достоєвський. У його 

«Записках із підпілля» (1864) відображено «внутрішній відхід» зневіреного 

героя. Автор змальовує образ «підпільної людини», відлюдника на міській 

периферії, який не хоче миритися із реальністю та вдається до ескапізму 

літературних фантазій і недіяльності: «Зрештою, панове, краще нічого не 
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робити! Краще свідома інерція!» [70, c. 20]. 

Після придушення Травневого повстання 1849 р. у Дрездені, активний 

учасник революції Ріхард Вагнер перебуває в еміграції в Цюріху, де працює 

над утопічною теорією поєднання політичної та мистецької практики у 

контексті теоретичного осмислення побудови ідеального суспільства. Р. Вагнер 

уявляв світ, у якому запанує гармонія: але це можливо в руслі загальної 

світової катастрофи. Революція сприймається композитором із позицій 

утопізму: вона постає не просто кардинальною зміною суспільного устрою, 

але цілісним космологічним дійством [105, с. 745]. 

Для Рудольфа Штайнера питання внутрішньої свободи було тотожним 

духовному самовдосконаленню та саморозвитку людини. Він викладає свої 

погляди на досягнення внутрішньої незалежності у процесі мислення та 

творчої діяльності у ключовій праці «Філософія свободи» (1894). Релігійних 

конотацій набуває теоретичне осмислення творчої діяльності як шляху до 

спасіння у філософії Миколи Бердяєва. У «Смислі Творчості» він розмірковує 

про свободу від реакцій на світ як велике досягнення духу [32, с. 16]. 

На прикладі біографічних даних, фрагментів літературних творів і 

щоденникових записів письменників і філософів другої половини ХІХ ст. 

можна спостерігати тенденції відходу від політичної проблематики до питань 

внутрішньої природи людини, її духу, шляхів досягнення нею незалежності 

від зовнішніх несприятливих обставин, а також ролі мистецтва і творчої 

діяльності в процесі людського розвитку. На тлі поширення політичного 

скептицизму зростають ідеї ірраціоналізму, нігілізму та елітарності мистецтва. 

Переосмислення методологічного значення мистецтва, яке відбувалося на 

тлі соціально-політичних змін, свідчить про початок формування поведінкової 

моделі «внутрішньої еміграції», окремі ознаки якої спостерігаємо під час 

Першої світової війни, революцій та політичних криз. Повною мірою це явище 

актуалізувалося в періоди становлення диктатур у ХХ ст. 

1.2.2  «Внутрішня еміграція» за тоталітаризму 

Існують наукові розбіжності у визначенні поняття тоталітаризму. 
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Загальноприйнятим є уявлення про тоталітаризм (лат. totalis — повний, цілий) 

як систему державно-політичної влади, що контролює та визначає всі публічні 

та приватні сфери людської діяльності й презентує повний ідеологічний 

контроль суспільства за допомогою пропаганди та державного насильства 

[189, c. 341]. Відкидаючи незалежність людини, тоталітаризм умонтовує все 

людське в спорудження апарату влади, так що навіть особисті справи людини 

у приватному просторі мають відповідати лінії державного умонастрою [185, 

c. 99]. Тоталітарному режиму властива систематична уніфікація та обґрунтовані 

вищою ірраціональною метою утиски, арешти, переслідування та репресії. 

Безпрецедентність тоталітаризму як особливої форми державного правління 

ХХ ст. полягає в застосуванні терору для підпорядкування всього населення, а 

не лише для боротьби із супротивниками.  

Самозречення, яке раніше було ознакою зростання індивідуального 

ідеалізму, за тоталітаризму перетворюється на масове явище [12, с. 191]. 

«Внутрішня еміграція» зумовлена неприйняттям цього самозречення, яке 

передбачає не тільки єднання із ідеологічно-ворожим суспільством, а й 

колективне забезпечення функціонування режиму в цілому. 

— Двомислення та новомова 

У «Джерелах тоталітаризму» (1951 р.) Х. Арендт наводить аргументи на 

користь ідеї подібності тоталітарних режимів на прикладі особливостей 

ідеологій та принципів державного управління за нацизму та сталінізму. Те, 

що ззовні режимів здавалося божевільнею, у тоталітарних суспільствах 

сприймалося як цілком логічний і послідовний процес. Як тільки ірраціональний 

та абсурдний світ тоталітаризму зазнає краху, люди, які утворювали 

тоталітарний рух, залишаються так само самотніми й безпритульними, як і 

раніше. Причина в тому, що тоталітаризм, незалежно від політичного 

забарвлення ідеології, спирається на людей, які вже не мають спільного світу 

та поєднуються докупи лише за допомогою ідеології [140, с. 140–141]. 

Умберто Еко зауважує, що істина в умовах тоталітаризму проголошується 

раз і назавжди [181]. Вона засновується на недоведеному припущенні і логічно 
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виводить з нього всі інші висновки [140, с. 167]. Але, оскільки ця істина 

базується на брехні та домислах, що видаються за факти, вона змушена 

зазнавати постійних змін для теоретичного обґрунтування існування режиму. 

Для підпорядкування постійним змінам, які щоразу встановлюють нову 

непорушну істину, людина вдається до принципу двомислення, тобто 

одночасно дотримується двох протилежних поглядів на одну річ і 

погоджується з обома [253, с. 44]. Це поєднання протиріч і нічим не 

підкріплена віра зумовлює «магічне мислення» людини в тоталітарному 

суспільстві [93, с. 72–74]. Тоталітарна ідеологія має алогічний і невхопний для 

раціонального аналізу характер. Тому відданість цій ідеології базується на 

абсолютному зреченні від індивідуальної думки.  

За В. Беньяміном, мова — це середовище сповіщення [29, c. 65]. 

Середовищем сповіщення тоталітарної ідеології є новомова. Цій специфічній 

мові режиму властиве перенасичення ідеологічними та партійно-

бюрократичними лексичними зворотами, казенними словозростами та 

абревіатурами, умисна нівеляція значення слів. Патетичний дискурс новомови 

передбачає звернення до ірраціональних сторін свідомості для швидкого 

засвоєння та інтеграції до апарату мислення і мовлення слухача. Її дієвість 

забезпечується нескінченними повторами однакових словесних конструкцій і 

ритуальністю закликів [93, с. 72–74]. За спостереженням Віктора Клемперера, 

навіть серед тих, хто став жертвою нацистських переслідувань, навіть серед 

євреїв, було поширеним використання «всесильного та убогого LTI» (мови 

Третього Рейху), яка щоденно проникала у свідомість суспільства. Зиновій 

Зинник пише про вкоріненість радянської мови у свідомості російських 

емігрантів, яка часами поверталася до власного мовного минулого. За його 

словами, навіть запеклий дисидент після стопки горілки міг заспівати у колі 

друзів: «Сегодня мы не на параде, мы к коммунизму на пути!» [78, c. 40]. 

— Самотність та знеособлення 

Центральним досвідом тоталітаризму Х. Арендт визначає самотність 

(«die Verlassenheit»). У цій самоті людина схильна поринати у світ ідей, хоча 



31 
 
сам по собі логічний, але далекий від будь-якої реальності [193, c. 976]. 

Оскільки масова організація «атомізованих», максимально ізольованих 

індивідів найкраще забезпечує тоталітарний рух, тоталітарна ідеологія постає 

«організованою самотністю» [189, c. 478]. Абсолютна, тотальна відданість, 

яка вимагається в тоталітарному русі, може бути втілена лише цілком 

самотньою людиною, яка віднаходить себе у належності до цього руху. 

Соціальні ролі, які не передбачають ні самостійності, ні відпо-

відальності, найкраще вмонтовуються у сферу колективного [69, с. 338]. 

Колективна відповідальність в тоталітарній системі дозволяє зняти із себе 

моральний тягар, який бере на себе влада [15]. Масова мобілізація людей до 

тоталітарних рухів пояснюється потребою подолати самотність, яка виникає 

через роз’єднання з навколишнім світом. Ця втеча в пошуках вторинних 

зв’язків (для компенсації втрачених первинних) призводить до знеособлення 

через відмову від індивідуальності та цілісності людського «я» [182, с. 137]. 

Проблематиці знеособлення за тоталітаризму присвячено низку праць. 

Соціолог Р. Кайюа досліджує природу мімікрії (перетворення тіла на 

симулякр), яка призводить до злиття із простором і супроводжується 

послабленням особистості [86, с. 98]. Про аморфність симулякрів і спрощення 

їхніх внутрішніх структур пише К. Леонтьєв [183, с. 53]. Схожим шляхом йде 

М. Ямпольський, для якого перетворення на симулякр передбачає знищення 

структурності: «Наслідування, пластичність обов’язково супроводжується 

морфологічним спрощенням, тобто рухом у бік смерті» [183, с. 50]. 

Знеособлення, знищення індивідуальності (спрощення внутрішньої структури) 

і подальше залучення людини до «тіла» тоталітарного суспільства дозволяє 

владі самостверджуватися через канали її свідомості. У результаті цього 

злиття зникає імпульс вдаватися до політичної критики навіть у приватному 

просторі, адже людина більше не сприймає себе автономним суб’єктом. 

— Тоталітаризм і мистецтво 

Вільна мистецька і духовна ініціатива наражає тоталітаризм на більшу 

небезпеку, ніж політична опозиція. Цим пояснюється агресивне розповсюдження 
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державного контролю на всі сфери культури одразу після зміцнення влади. 

Після відсторонення від посад творчих і талановитих людей на їхнє місце 

ставлять «навіжених дурнів» (Х. Арендт), вірність яких гарантується їхньою 

обмеженістю [12, c. 193]. 

Аналогічні кадрові та інституційні прийоми використовували А. Гітлер 

та Й. Сталін після приходу до влади: заборонялися мистецькі угрупування, 

замість яких утворювалися державні відомства культури; впроваджувався 

тотальний контроль над розподілом художніх замовлень, проведенням 

виставок, запускався механізм репресій проти діячів мистецтва [150, с. 58]. 

Ці процеси супроводжувалися активацією численних репресивних органів та 

інституцій, завданням яких було затвердження непохитності загальної 

ідеологічної лінії через превентивні та каральні процедури.  

Прагматичний підхід спостерігається і в підході до мистецького твору. 

Олексій Роготченко зауважує, що для розуміння тоталітарного мистецтва 

категорія якості несуттєва: «Це питання психіки, а не професіоналізму […] В 

міру вибудовування структури управління й цементування стилю все менше 

залишається свободи дій» [142, c. 23]. 

Агресивним є ставлення тоталітаризму до будь-якої мистецької 

інтерпретації світу, відмінної від офіційної [65, c. 134–145]. Альтернативний 

погляд сприймається як посягання на монополію влади визначати цілісну 

концепцію світу. У масовому уявленні тоталітарного суспільства зв’язок 

зображуваного із зображенням є нерозривним. І зв’язок цей завжди 

зворотний: викривляючи річ на картині, художник викривляє її природу. 

Невідповідність загальноприйнятому уявленню про мімезис сприймається як 

інтелектуальне насильство [46, с. 221]. Офіційний стиль тоталітаризму не 

передбачає тривалих роздумів під час сприйняття мистецького твору: 

прагматичний підхід забезпечується десуб’єктивацією глядача. Бажано, аби 

реакція на твір була миттєвою, без тривалого та зосередженого осмислення 

естетичної форми та змісту. Засвоювання чітких і простих ідей має відбуватися 

на емоційному рівні, без зайвих рефлексій: мова тоталітарного мистецтва є 
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мовою риторики.  

Г. Лессінг вважав, що істина може існувати лише там, де вона була 

олюднена обговоренням: вона належить царині багатоголосся та існує у 

проміжках між людьми [14, с. 55–56]. Тому філософ не міг судити про твір «в 

собі», поза його розкриттям і дією у світі. Для нього справа полягала у впливі 

на глядача, який є «представником світу», точніше спільного простору, який 

утворюється між художником та іншими людьми [14, с. 29]. Контакт між 

митцем і глядачем за посередництвом мистецького твору передбачає діалог. 

Визначальним є досвід глядача, його художня уява, ерудиція, тезаурус. У 

свідомості глядача мистецький твір набуває нових обрисів, розкриває 

розмаїття власних перспектив. 

Проте мистецький твір може набувати деструктивного впливу на 

людську свідомість. Зокрема, якщо мистецтво починає виконувати 

пропагандистські функції та пригнічувати здатність людини до самостійного 

мислення. Концепція офіційного стилю не передбачає відображення 

аналітичної картини дійсності: через штучність зображуваної реальності, 

ідеться радше про міфологію, яка, використовуючи зображальні засоби 

реалізму, наслідує його зовнішні ознаки. Обслуговуючи ідеологічні потреби 

режиму, художник втрачає свою індивідуальність, адже змушений створювати 

стереотипні образи та використовувати ідеологічні штампи [150, с. 60]. У різні 

періоди існування диктатур митці, які відмовлялися обслуговувати владу, 

залишалися на маргіналіях суспільного життя та були ізольовані від художніх 

процесів [150, с. 61].  

На думку І. Кукуліна, корінною розбіжністю офіційного та неофіційного 

мистецтва є не так ідеологічна відмінність, як різниця у принципах уявлення 

про мімезис, у підходах до утворення реальності [102, с. 12]. В умовах 

монополії офіційного стилю на всі сфери культури, у мистецтві «внутрішньої 

еміграції» спостерігається утворення жанрово-стилістичної відмінності творів 

за принципом ігнорування канону. 

Як зазначає О. Роготченко, без ретельного вивчення і належної оцінки 
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періоду тоталітаризму рух уперед може виявитися надто повільним і 

безперспективним. Шляхом вирішення проблем епістемологічного характеру є 

аналіз історичного матеріалу із виважених, позаідеологічних позицій [142, c. 11].  

1.3 «Внутрішня еміграція» німецьких митців і письменників: 

соціокультурна репрезентація 

Термін «внутрішня еміграція» здебільшого використовується у західній 

науковій термінології на позначення досвіду письменників у Німеччині після 

1933 р., які не виказували лояльності до нацистського режиму, але й не 

демонстрували активної публічної незгоди. Вважалося, що ці люди емігрували 

«внутрішньо», духовно, а не фізично [216, c. 1]. Протягом другої половини 

ХХ ст. до проблематики «внутрішньої еміграції» зверталися літературознавці, 

історики та соціологи. Дослідження історичних подій, які передували 

становленню нацизму, дозволяє стверджувати, що симптоми і прояви 

«внутрішньої еміграції» спостерігаються задовго до встановлення диктатури. 

Модель поведінки, яка полягала у відмежуванні від політичного життя 

держави та відмові ідентифікувати себе з нею, демонстрували діячі культури 

вже за часів Першої світової війни. Причиною була велика спокуса перед 

обличчям нестерпної реальності віддалитися від світу у внутрішнє життя або 

ж просто ігнорувати навколишній світ [14, с. 44].  

Відстежуючи передумови «внутрішньої еміграції», варто звернути увагу 

на чинники політичних зрушень на зламі століть і супутньої трансформації 

світоглядної парадигми [150, с. 17]. Епістемологічні зсуви загострили 

проблему самоусвідомлення людини і підважили просвітницьку концепцію 

ходу історії, як логічного та послідовного процесу. Стрімкий технічний 

прогрес і залучення «маленької людини» до великих соціальних рухів 

вплинули на амбівалентне сприйняття сучасності. З одного боку, сучасність 

сприймалася із завзятістю, як період динамічного прямування у перспективне 

майбутнє, докорінно відмінне від минулого. У технічних винаходах і 

наукових відкриттях убачалася маніфестація людської могутності та свободи. 

Пристрасть до руйнації, естетизована в утопічних ідеях трансформації 
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суспільства, часто інтерпретувалася як творча пристрасть. «Епоха немов 

повертається до відчуття доби Французької революції: будування стає тісно 

пов’язаним з руйнацією, творення нового — з агресією, написання — зі 

стиранням старих традицій» (В. Єрмоленко) [73, c. 273]. 

З іншого боку, звільнення особистості від зв’язків із традиційним 

життєвим устроєм супроводжувало стан самотності та відчуття небезпеки з 

боку невідомих зовнішніх сил [182, с. 121]. Журналісти, філософи та 

соціологи захоплено сповіщали про безпрецедентну мобілізацію «людини 

юрби» в соціально-політичні процеси, як правило, ігноруючи факт того, що 

для самої людини цей досвід був безпрецедентним моторошним 

переживанням [102, c. 188]. Відчуття стресу підсилювали питання локалізації 

та самоідентифікації. Екзистенційна криза цілого покоління була зумовлена 

бажанням заперечити засади та норми минулого і супутнім почуттям провини 

за це символічне «батьковбивство». На тлі «нервозної епохи», як назвав її 

Ф. Кафка [228, с. 31], зростає популярність ідей З. Фройда [228, c. 48]. Нервове 

напруження у Європі досягло кульмінації напередодні 1914 р. Мистецьке та 

літературне життя цього часу постає сейсмометром суспільних переживань, 

тенденцій духовної ізоляції людини й тяжіння до самозаглиблення. 

1.3.1  Прояви «внутрішньої еміграції» після Першої світової війни 

Під час Першої світової війни через розгорнуту державну пропаганду і 

мілітаризм у внутрішньому вигнанні опинилися представники інтелігенції та 

діячі культури, які дотримувалися пацифістських і космополітичних 

переконань: «поразники», як їх називали, за словами австрійського 

письменника Стефана Цвейга [177, c. 224]. С. Цвейг, який також належав до 

цієї умовної групи, вважав, що найбільш правильним рішенням в умовах 

війни було оголосити себе «прихильником протилежних переконань», що в 

Австрії наражало на значні утиски [177, c. 204]. У автобіографії «Вчорашній 

день» він зазначав, що залишалося тільки «замкнутися в собі» та мовчати, 

доки навколо панує ненависть і лихоманить суспільство: «адже навіть в 

еміграції не так важко жити, як самому у власній країні» [177, с. 210]. Аби 
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дистанціюватися від ідеологізованого середовища, письменник на деякий час 

переїхав до сільського передмістя [177, с. 211].  

С. Цвейг писав, що в усіх небезпечних ситуаціях йому було притаманне 

«ухилення». Водночас, як людина, чиє покликання пов’язане зі словом, він 

відчував відповідальність і потребу поширювати свої антивоєнні переконання. 

Авторству С. Цвейга належить стаття «Закордонним друзям», у якій 

письменник привселюдно відмежувався від політики ненависті й закликав 

закордонних колег дотримуватися під час війни вірності товариським 

стосункам і професійної солідарності. Разом із листами ображених 

співгромадян письменник отримав записку від Ромена Роллана, в якому було 

написано: «Ні, я ніколи не полишу своїх друзів» [177, c. 213].  

У 1914 р., на відміну від письменників, які прагнули перевершити один 

одного в розпалюванні військової істерії, Р. Роллан написав збірку статей 

«Над сутичкою», де закликав митців до справедливості й людяності. Вона 

сприяла майбутньому зародженню дискурсу між інтелігенцією воюючих 

країн. Р. Роллан був ініціатором міжнародної зустрічі діячів культури на 

конференції в нейтральній Швейцарії з метою обговорення прийнятної моделі 

поведінки та можливого звернення до широкого європейського загалу. 

У мемуарах С. Цвейга є згадки про мережу європейських діячів культури, 

які підтримували між собою зв’язки, поділяли гуманістичні переконання та 

намагалися привернути увагу до праць один одного в умовах інформаційної 

блокади та пропаганди. Поширеним був прийом псевдокритичних публікацій, 

який дозволяв «експортувати» ідеї письменників із ворожої держави до 

внутрішнього дискурсу завдяки цитуванню витягів із їхніх праць. У такий 

«контрабандний» спосіб стаття С. Цвейга «Закордонним друзям», потрапила 

до видання «Меркюр де Франс», що зробило її доступною для французького 

читача. Усвідомлення того, що він перебуває не в інформаційному вакуумі, 

надавало сили надалі писати статті й відкривати та поєднувати роз’єднаних 

письменників [177, c. 217]. Хоча на хід військових подій такі вчинки мали 

незначний вплив, вони сприяли послабленню відчуття ізоляції та відчаю. 
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Під час війни значна частина німецьких і австрійських письменників і 

журналістів вважали за необхідне долучитися до спорудження фундаменту 

для війни та розпалювання ненависті до ворога. Саме представникам 

інтелігенції та культури під час масової істерії завжди відводиться особлива 

роль. Адже сильні та екзальтовані почуття важко підтримувати тривалий 

час в однаковому напруженні, як в окремому індивіді, так і в суспільстві [177, 

c. 205–206].  

І. Кукулін припускає, що монтажні методи в мистецтві стихійно 

актуалізуються, коли автор, який сподівається, що історія наділена сенсом, 

усвідомлює абсурдність подій у навколишньому світі [102, с. 28]. Прикладом є 

візуальна творчість дадаїстів, у центрі якої опиняється суб’єкт, не здатний 

відрегулювати свої зв’язки та стосунки у світі, що досі видавався знайомим і 

затишним, а тепер розбивається на друзки [166, с. 114]. Для дадаїстів монтаж 

постав інструментом динамічного зображення нової епохи, відмінної від усіх 

попередніх у антропологічному та психологічному вимірі. Її насиченість 

конфліктами та протиріччями зумовила переживання сучасності як 

психологічної травми: цей досвід визначив естетику та методологію монтажу 

[с. 39]. Звертаючись до його візуальних і семантичних можливостей, автор міг 

реструктурувати незадовільний світ, ретранслюючи результат власних 

рефлексій у поле візуальних комбінацій. Соціально-політичний підтекст цього 

моделювання передбачав переорганізацію застарілих ідеологічних знаків, 

елементів старого та нового порядку [102, с. 190]. 

За часів Першої світової війни звернення до мистецької практики з 

метою переосмислення політичних процесів, на які художник не може 

вплинути, відображає набуття монтажними техніками значення зміщеної 

активності. Зміщена активність передбачає реакцію через творчу діяльність на 

виклики, які постають у сфері політичного життя. Залучення аспекту зміщеної 

активності дозволяє розглядати еволюцію супутніх політичним і соціальним 

катаклізмам художніх практик як маніфестацію творчого методу в стані 

«внутрішньої еміграції».  



38 
 

Повсякденна близькість війни та політичної кризи визначила специфіку 

німецького дадаїзму. Для Георга Гросса техніка колажу стала засобом 

вираження протесту загальному мілітаризму в обхід військової цензури [187, 

с. 67]. У 1916 р. переконані противники Першої світової війни Г.  Гросс і 

Джон Хартфілд розрізали на окремі фрагменти військові плакати та 

оголошення і відправили листами на фронт склеєні з них колажі. 

Деконструйовані елементи набували нового значення, протилежного 

первинному: твір набирав антимілітаристського характеру і водночас зберігав 

анонімність авторів. Антивоєнна ініціатива дадаїстів здобула стільки 

послідовників, що згодом з’явилося припущення, ніби фотомонтаж був 

анонімним винаходом німецьких солдатів, а дадаїсти його просто 

вдосконалили [102, с. 61]. 

Спричинена війною екзистенційна криза вплинула на специфіку 

німецького експресіонізму (рис. 1.1). Панорама творів представників цієї 

мистецької та літературної течії свідчить про бажання втечі від навколишньої 

реальності. Усвідомлення швидкоплинності людського життя, нівеляція 

споконвічних цінностей, втрата ілюзій стосовно раціональності історичних подій 

загострювалися в умовах духовної ізоляції та самотності. Тяжіння до художніх 

утопій було зумовлене сприйняттям внутрішнього духовного простору як 

єдиного можливого місця збереження гуманістичних цінностей.  

Травматичний досвід, спричинений невідповідністю особистих ідеалів 

жорстокому навколишньому світу, зумовив тяжіння експресіоністів до 

елітарності й творчого ескапізму. Естетика експресіонізму протиставляла своїм 

засадам ідею мімезису як реалістичного відтворення дійсності. Імітація, 

симуляція, копіювання реальності — завдання минулого, які втратили для 

експресіоністів актуальність. Художній твір постав проекцією глибинного «я»: 

внутрішній стан і особисті переживання визначали оптику відображення 

навколишньої дійсності.  

Феномен німецького експресіонізму та його популярність свідчить про 

декілька важливих аспектів духовного життя німецького суспільства, а саме: 
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–   твори експресіоністів набули резонансу та популярності через масове 

розпізнавання в них аудиторією власних переживань; 

–   експресіонізм висловив зрослу суспільну потребу втечі від 

розтрощеного війною світу, тяжіння до самозаглиблення та ескапізму. 

Мистецтво німецького експресіонізму передусім пов’язане з іменами 

Кете Кольвіц, Ернста Людвіга Кірхнера, Ханни Хох, Ернста Барлаха, Оскара 

Кокошки, Макса Бекмана, Фріца Бейла, Карла Гофера, Франца Марка, Макса 

Пехштейна, Пауля Клее та ін. Етапи творчої біографії П. Клее є наочним 

прикладом для відстеження динаміки духовного усамітнення митців, яке 

передувало «внутрішній еміграції». Досвід П. Клее слугує підтвердженням, 

що формування механізмів «внутрішньої еміграції» відбувалося ще до 

утвердження тоталітаризму. 

У 1915 р. П. Клее робить нотатку в щоденнику: «Я вже давно ношу цю 

війну в собі. Ось чому внутрішньо вона мене не турбує». Більшість 

дослідників наводить процитований пасаж на доказ аполітичності митця [277]. 

Сюзанна Парч дотримується іншої позиції: за її словами, для П. Клее звично 

«коментувати» політичні події через неочевидні символи і натяки [124, с. 32]. 

Серед таких «коментарів» — літографія «Смерть за ідею» (1915 р.), яка 

супроводжувалася віршами Георга Тракля. Цитування палкого ентузіаста 

війни Г. Тракля може створити хибне враження стосовно мотивів П. Клее. 

Насправді, «Смерть за ідею» натякає на самогубство поета, який прийняв 

смертельну дозу кокаїну під час нервового зриву. П. Клее привертає увагу до 

того, який руйнівний вплив має війна на духовний стан людини [124, c. 32]. 

У 1915 р. гнітюча атмосфера війни змушує художника дедалі відходити 

від реалізму в творчості: «Ви розлучаєтеся із реальністю та переходите до 

того, що може бути загальним […] Чим жахливішим є світ (як, наприклад, 

сьогодні), тим абстрактнішим є наше мистецтво, тоді як щасливий світ 

утворює мистецтво із реальності» [235, с. 366]. 

У квітні 1919 р., після проголошення революційного керівництва в 

Мюнхені П. Клее дістає запрошення долучитися до Виконавчого комітету 
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революційних художників, яке з ентузіазмом приймає [124, с. 42]. Але 

працювати там йому так і не судилося. До цього періоду належить робота 

«Поглиненість» — автопортрет художника, який ілюструє його відхід від 

навколишнього світу. Твір відображає стресову реакцію П. Клее на повалення 

Баварської радянської республіки (події, яка вплинула на постутопічне 

сприйняття художником ходу історії) та сумніви в доцільності політичної 

практики. Міцно заплющені очі та стиснуті губи викликають асоціації із 

сандзару — образом уособлення буддистської мудрості, пов’язаної з ідеєю 

відчуженості: «Якщо я не бачу зла, не чую про зло і нічого не говорю про зло, 

то я захищений від нього» (рис. 1.3). 

Бажання заплющити очі перед навколишнім світом було характерне не 

тільки для П. Клее. Соціолог масової культури і кінокритик Зіґфрід Кракауер 

характеризував стан німецького суспільства в післявоєнний період як «параліч 

духовного життя» [99, с. 13].  Про відчуття ізоляції та самотності, поширене в 

1918–1921 роках, писав С. Цвейг: «…післявоєнна розруха, ненависть, яку 

викликав за кордоном кожен німець або німецькомовний, знецінення валюти 

— все було настільки катастрофічним, що змусило примиритися з думкою про 

те, що решту життя доведеться провести у тісних стінах рідного дому» [177, c. 

269]. Для мислителів К. Ясперса і Х. Арендт цей час втілював «заплутаність, 

невизначеність» [266, с. 753] і «розпад старого світу» [140, с. 50]. 

Властива повоєнному періоду втрата критеріїв істини визначалася не так 

класичною бінарною опозицією істинного та неправдивого, як розбіжністю 

між категоріями реальності та невизначеності [69, с. 370]. Особливо популярні 

серед німецьких інтелектуалів образи хаосу споріднювалися із метафорами 

хиткості й крихкості світу. Первинно образи хаосу та крихкості світу мають 

різну семантичну природу: йдеться про об’єктивний світ і його внутрішнє 

сприйняття. Але цього часу вплив навколишнього хаосу сприймається чи не 

як визначний для суб’єктивної оцінки дійсності. У середині 1920-х років 

публічно звучать мотиви екзистенційної тривоги, зумовленої політичною 

ситуацією: під сумнів ставиться можливість і цінність будь-якого аналізу, 
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проведеного на такому нестабільному епістемологічному підґрунті [69, с. 372–

373]. Ганс Ульрих Гумбрехт пояснює поширення метафор крихкості й 

нестійкості світу новими відчуттями, спричиненими дією тогочасної зброї. 

Втрата землі під ногами відбувається для тих, хто пережив війну не тільки в 

метафоричному, а й у буквальному сенсі. Та неможливо переоцінити вплив 

винайденої Альбертом Ейнштейном теорії відносності на відчуття фізичної 

відносності й екзистенційної нестабільності. Незважаючи на заяви фізика про 

відсутність зв’язків його розробки з ідеями релятивізму, аспект відносності 

сприяв стрімкому породженню колективної травми [69, с. 374]. 

У післявоєнних роках різко знизився авторитет інституту сім’ї, молоде 

покоління воліло діяти на свій розсуд, не переймаючись щодо підтримки батьків 

[182, с. 207]. Аналогічні процеси відбувалися в державних масштабах: будь-який 

заклик можновладців сприймався упереджено. Німецька молодь вважала 

політичну арену вульгарною сферою людських відносин і просто ігнорувала її 

[140, с. 59]. Чи не в усіх сферах культури розпочалася ера масштабного 

експериментування: ніби одним стрибком необхідно було залишити позаду все 

минуле і традиційне [177, c. 266]. У цих умовах відбувалося становлення 

Веймарської республіки — один із найбільш креативних періодів у німецькому 

мистецтві та літературі ХХ ст., але який передував подіям найбільш трагічним. У 

культурному житті Веймарської республіки дедалі виразніших форм набувають 

прояви й тенденції «внутрішньої еміграції», особливо, коли йдеться про першу 

половину 1920-х років. 

Цього часу німецький експресіонізм поступається новій мистецькій 

течії, яку Густав Гартлауб характеризує поняттям «нової уречевленості», як 

явище «пов’язане із загальною атмосферою цинізму й покірності долі, що в 

ній жила тогочасна Німеччина після того, як пішли за вітром райдужні надії 

німців на майбутнє» [99, с. 196]. Підхід експресіоністів до інтерпретації 

проблем і протиріч навколишнього світу як до внутрішньоособистісної драми 

індивіда поступається оптиці гострої соціальної критики представників «нової 

уречевленості». Замість трагічного екстатизму експресіоністів та їхньої 
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відмови від зовнішньої реальності, художники «нової уречевленості» 

демонстрували гірку правду повсякденного життя, зберігаючи водночас 

когнітивну дистанцію із зображуваним світом. Метод сардонічного 

висміювання суспільних вад, викриття його фізичного і морального каліцтва, 

яке вихлюпнулося на вулиці після закінчення Першої світової війни, 

відображає відмову від ескапізму, але й підносить митця над зображуваним 

дійством. Цинічний і відсторонений погляд на трагічні події повоєнного часу 

виявив ту особливу тональність гумору, яка властива людині після відмови 

ідентифікувати себе з навколишнім середовищем. Серед найвиразніших 

представників нової мистецької течії були художники Г. Гросс, О. Дікс, Георг 

Шольц, Альберт Бірклє та Жанна Маммен.  

Гротескні рисунки Г. Гросса відтворюють задушливу атмосферу 

абсурду, яка панувала після закінчення війни. Відображення митцем 

травматичних наслідків війни, економічної кризи та інфляції з епікурейством і 

розвагами привілейованого класу загострюють розуміння значної поляризації 

суспільства і крихкості встановленого миру (рис. 1.4, 1.5). 

Як експресіоністам, так і представникам «нової уречевленості» було 

притаманне звернення до теми ночі, відображення у творах динаміки стрімких 

міських вулиць, які роз’єднують людей і підсилюють самотність та 

відстороненість. Робота Г. Шольца «Німецьке містечко вночі» (1923 р.), 

здається, демонструє марність спроб ізоляції у межах приватного простору, 

який уже не здатен захистити нікого від небезпек пітьми публічності (рис. 

1.6). Робота «Нічна вулиця» Альберта Бірклє (1921 р.) передає настрій 

загальної спустошеності, зневіри та безнадії (рис. 1.7). Звертається до теми 

нічного життя і М. Бекман у одній із найвідоміших художніх робіт 

післявоєнної Німеччини. Його «Ніч» (1918–1919) сповнена каліцтва, 

брутальності та жорстокості, яке вершиться з абсолютною байдужістю та 

холоднокровністю (рис. 1.8). Якщо «Місто» експресіоніста Якоба Штейнхардта 

тільки акумулює тривогу (рис. 1.9) то «Ніч» М. Бекмана оголює найдрібніші 

нюанси вже усвідомлених і пережитих жахів. 
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У панорамі робіт О. Дікса спостерігається плавний перехід від 

зображення жахіть війни (рис. 1.10) до того екзистенційного знечулення душі, 

яке охоплює суспільство, що звикло до смерті і болю. Його герої, наче 

позбавлені душі тіла, вдивляються в порожнечу безнадії (рис. 1.11).  

Після 1924 р., у період стабілізації німецької економіки та повернення до 

звичного життєвого ладу, у мистецтві «нової уречевленості» спостерігається 

поступовий відхід від гротеску і сарказму: перевага надається експериментам 

із стилістичними рішеннями ( «Портрет Бертольда Брехта», Рудольф Шліхтер, 

1926 р.; портрети авторства Крістіана Шада другої половини 1920-х років). 

Німецьке суспільство поступово оговтується від воєнних та економічних 

потрясінь і шукає віддушини в публічному житті. Берлінське життя цього часу 

нагадує «танець на вулкані»: сферу культури та розваг представлено 

незліченними театрами, концертними залами, виставками, кабаре та барами  

[140, с. 72]. Бажання забути відчуття втрати непохитної землі під ногами 

реалізується, зокрема, через контрольований досвід втрати тієї самої твердої 

основи. За спостереженням Г. У. Гумбрехта, про це свідчить розповсюдження 

популярних танцювальних майданчиків, які дарують екзальтоване відчуття 

щастя та забуття земних турбот [69, с. 374], (рис. 1.12). Як зазначає Тетяна 

Бортнікова, нові, «декадентні» розваги допомагали полегшити тягар 

спустошеності та самотності, створюючи почуття спільності, поєднуючи 

людей загальними інтересами та цінностями [38, с. 40]. Масова культура 

перетворювала складні символи життя на прості й зрозумілі образи, 

дозволяючи вивільнити емоції на доступному для широкого загалу рівні. 

Літературне життя Веймарської республіки представлене такими 

постатями, як Бертольд Брехт, Альфред Деблін, брати Томас і Генріх Манни, 

Герман Гессе, Еріх Марія Ремарк, Анна Зегерс, Ернст Толлер, Йозеф Рот. 

Завдяки своїй праці публіцист і письменник Курт Тухольський став своєрідним 

голосом сумління Веймарської республіки. У численних статтях і сатиричних 

нарисах 1920-х років він попереджає про загрозу антидемократичного реваншу 

та небезпеку повернення мілітаризму. Антивоєнною тематикою вирізняються 
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романи представника «втраченого покоління» Е. М. Ремарка, який у прозі 

висловив власний військовий досвід і пацифістські переконання. 

Стан глибокої кризи німецького суспільства уособлює внутрішній 

конфлікт Гері Галлера, головного героя роману Германа Гессе «Степовий 

вовк» (1927 р.). За словами Г. Гессе, аналіз духовних процесів Г. Галлера був 

спробою зрозуміти та подолати велику хворобу суспільства, яка представляє 

собою «хаос затьмареної душі» [61, с. 28–29]. Герой Гессе є представником 

покоління, яке опинилося на зламі століть, між двома життєвими укладами, у 

період великого розриву традиції та наступності. Він глибоко переживає 

політичні катаклізми, але водночас усвідомлює власну безсилість перед 

незворотністю нових потрясінь: «І так буде й далі, тисячі людей день у день 

завзято готуватимуть нову війну. Відколи я переконався в цьому, мене охопив 

розпач, я став наче паралізований. Я більше не маю жодних ідеалів, не маю 

батьківщини — все це тільки декорація для тих людей, що готують нову 

різню» [61, c.179]. Нову «батьківщину» головний герой винаходить у 

маленькій орендованій кімнаті, у товаристві Новаліса, Федора Достоєвського і 

Фрідріха Ніцше. Для нього контакт із суспільством — травмівний досвід, але 

бездіяльність і усамітнення загострюють відчуття стресу через упевненість у 

власному конформізмі [62, с. 166]. У романі «Степовий вовк» Г. Гессе 

змальовує модель поведінки, яка за декілька років буде актуалізована як 

досвід «внутрішньої еміграції».  

В. Беньямін був одним із-поміж тих, хто, спостерігаючи загальну 

епістемологічну кризу та нестабільність, зосередився на критичному аналізі 

та не впадав у драматизм: «Світ підійшов загрозливо близько до самого тіла 

людського суспільства», — зауважує він у 1926 р. і спростовує можливість 

безсторонності у погляді на навколишню дійсність [201, с. 131–132]. Та як 

зауважує  Г. У. Гумбрехт, тон, із яким В Беньямін розмірковує про когнітивну 

дистанцію, може створити враження, ніби автор сам віддалився на значну 

відстань. Отож, не зовсім зрозуміло, чого тут більше: іронії чи ностальгії [69, 

с. 377–378].  
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На відміну від візуального мистецтва, у якому художник зберігає 

природну дистанцію щодо реальності, а часом відверто її ігнорує, оператор, 

навпаки, заглиблюється у її тканину [99, с. 1]. Тому кінематограф постає 

своєрідною оптикою, завдяки якій можна відстежувати психологічні зрушення 

в суспільстві. Аналізуючи панораму німецького післявоєнного кіно, 

З. Кракауер звертає увагу на панівні у фабулах кінострічок психологічні 

тенденції, зокрема, суспільні тривоги і розгубленість. У німецьких довоєнних і 

воєнних фільмах жахів фабула часто подається як приватний психологічний 

казус головного героя. У фільмі «Празький студент» (1913 р.) головний герой 

Болдуїн не є частиною світу: світ захований у ньому самому (рис. 1.13). 

Порухи душі головного героя демонструють страх самопізнання, проте дія 

фільму розгортається у вигаданій сфері, і це спрощує вимоги соціальної 

реальності [99, с. 37]. Двоїстість і соціальна напруженість трактуються як 

внутрішня психологічна роздвоєність, яка залишалася особистою проблемою 

кожного внаслідок її кваліфікації як приватної справи [99, с. 38].  

Поширення фільмів жахів і фантастичних стрічок пояснюється не тільки 

фінансовою прибутковістю: кожен масовий продукт має враховувати смаки 

свого глядача. Популярність цих жанрів відображає психологічне 

занепокоєння суспільства та бажання знайти відповіді в химерних історіях, 

які є проекцією суспільної розгубленості у форми завуальованих наратив. 

Серед найвиразніших прикладів кінострічок німецького експресіонізму, які 

свідчать про відповідні тенденції — фільми «Кабінет доктора Каліґарі», 1919 р. 

(рис. 1.14) і «Голем» (1920 р.) [99, с. 48]. 

У 1919 р. Віктор Пордес звернув увагу на те, що, з точки зору соціальної 

драматургії, питання громадської поведінки, суспільних відносин та активності 

індивіда в публічному просторі німецький кінематограф демонструє занадто 

гротескно та неприродно [257, с. 106]. З. Кракауер убачає в цьому зауваженні 

підтвердження власної гіпотези: до 1924 р. німецькі кінострічки є відвертим 

внутрішнім монологом, який розкриває нюанси найбільш герметичних шарів 

колективної свідомості [99, с. 72]. Посттравматичний досвід спричинив у 
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суспільстві порушення балансу між внутрішнім і зовнішнім існуванням. 

Масове самозаглиблення свідчило про колективне бажання позбутися 

обтяжливості проблем реального світу. Цінність аналізу З. Кракауера полягає в 

тому, що він фактично відстежує тенденції «внутрішньої еміграції», тяжіння до 

якої втілювалося у німецьких кінозалах. 

Кінець 1920-х років у Веймарській республіці характеризується 

зростанням протистояння в соціокультурній сфері ліберальної думки та 

демократичних цінностей і реваншистських ідей мілітаризму та містицизму. З 

одного боку, на колективність майбутнього покладаються великі надії. З 

іншого — сумнів у можливості створення такої структури сприяє зростанню 

потаємної мрії про породженого суспільним організмом ініціативного лідера, 

який поведе інших за собою [69, с. 339]. Колективна душа, якій було 

запропоновано наново себе відтворити, схилялася до перегляду архаїчних 

психологічних настанов [99, c. 53]. Вочевидь офіційна ідеологія націонал-

соціалізму не завоювала б стільки прихильників, якби шлях до цього не 

проклала багаторічна ірраціональна тенденція у культурі. Серед чинників 

поширення ідеології нацизму стояла криза довіри до раціонального мислення, 

руйнація віри людини в прогрес, звернення до міфологізації і теорії змов. 

Нацистський дух рясно розквітнув на руїнах суспільно-політичного 

життя після поразки в Першій світовій війні, в умовах зростаючої злоби на  

політиків, банкірів і промисловців, які роздмухували інфляцію. Зрештою 

світова промислова криза, яка прийшла після п’яти років плану Дауеса, 

практично знищила прошарок дрібної буржуазії та підірвала віру в 

демократію [182, c. 14]. Війна, незважаючи на свою трагічність, давала 

суспільству миті розради з її тріумфальними фанфарами, тоді як інфляція 

викликала відчуття несправедливого приниження та образи. Вона підірвала 

німецьку віру у принцип ощадливості та престиж держави [177, с. 207]. 

Примарні форми Веймарської республіки мали психологічний кістяк із 

фрустрації та загального розпачу від безробіття. Ціле покоління запам’ятало 

цей період і не пробачило його молодій республіці, добровільно схиливши 
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голову перед своїми майбутніми катами [177, c. 278]. Перевага була віддана 

галасливим обіцянкам, які лунали з боку нових маргінальних сил; авторитарні 

тенденції здобули дедалі міцнішу електоральну підтримку: народ наче не 

знав, що робити з набутою свободою, та шукав, кому б її віддати. Примарні 

фантазії колективного несвідомого, для якого «свобода була фатальним 

потрясінням, а незріла юність — вічною спокусою» (З. Кракауер), вийшли на 

арену політичного життя [99, с.331]. 

1.3.2 Актуалізація «внутрішньої еміграції» після встановлення 

нацистської диктатури 

Явище «внутрішньої еміграції» набуває виразних зовнішніх ознак після 

встановлення однопартійної диктатури НСРПН. Оскільки тоталітарний лад 

був для жителів країни безпрецедентним, на початку «внутрішня еміграція» 

здебільшого зумовлювалася індивідуальним травмівним досвідом після 

зіткнення із державними механізмами утисків, контролю та репресій. 

Відповідно, і реакція на цей досвід зумовлювалася суб’єктивними чинниками. 

Дослідники часто акцентують увагу на тому, що прихід нацистів до 

влади захопив багатьох німців зненацька. Дехто з тих, хто 1932 р. голосував за 

нацистів, можливо, й усвідомлював, що наступні вільні вибори можуть 

відбутися нескоро, але більшість населення про це не здогадувалася [154, 

с. 26]. Тому зазвичай у мемуарах свідків події 1933 р. відображені як 

короткочасне затьмарення. Тверезішої оцінки політичної ситуації в країні 

дотримувалися представники інтелігенції, зокрема, митці, чия творчість на той 

момент уже свідчила про схильність до «внутрішньої еміграції». Увечері 30 

січня 1933 р., одразу після призначення А. Гітлера рейхсканцлером, П. Клее 

написав у листі до дружини: «Я більше не вірю, що можна щось змінити. Маси 

не здатні до реальних дій і дурні у цьому відношенні» [124, с. 73]. 

У «Філософській автобіографії» К. Ясперс посилався на неочікуваний 

життєвий досвід, який необхідно було вмонтовувати в модель подальшого 

існування: «Починаючи з 1933 року несподівані відкриття стали неминучі. 

Наскільки людина здатна на жахливі діяння, наскільки духовно обдаровані 
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люди здатні на безумство, […] все це виявилося в таких масштабах, що знання 

про людину не могло не змінитися докорінно» [184, c. 231]. 

Водночас із репресіями, які розгорнулися одразу після підпалу 

Рейхстагу, розпочалася стихійна синхронізація культурного та мистецького 

життя із офіційною державною ідеологією. Для її впровадження було створено 

Імперське міністерство народної освіти і пропаганди та Імперську палату 

культури. Ці відомства відповідали, зокрема, за формування «офіційного 

стилю» режиму, який, згідно з концепцією «крові та ґрунту», уособлював 

героїчний пафос арійської нації [279, c. 197]. З 1933 р. німецьке радіо стало 

централізованим об'єктом, підпорядкованим міністерству пропаганди [255, c. 

37]. Розпочалися масові кадрові зміни, внаслідок чого багато науковців, 

письменників і художників втратили посади. Розпускалися всі мистецькі 

організації, спілки та об’єднання, а членство в Імперській палаті культури 

постало обов’язковою умовою для отримання замовлень і дозволу на працю. 

Одним із тривожних сигналів для діячів культури стала реорганізація 

авторитетної Прусської академії мистецтв. У 1933 р. оприлюднюють 

розпорядження, згідно з яким членам Академії заборонялося публічно 

критикувати нову владу. Президент академії, Макс фон Шиллінгз, 

запропонував Рікарді Хух підписати декларацію, у якій було б висловлено 

згоду на лояльне ставлення до режиму. Філософиня відповіла відмовою та 

полишила посаду професора на знак солідарності із А. Дебліном, якого 

напередодні позбавили членства в Академії [265, с. 84–85]. Вона продовжувала 

працювати в самотності, дотримуючись переконання, що «інша Німеччина була 

не тільки у вигнанні, а й могла бути знайдена всередині країни» [255, с. 128]. 

У 1933 р. кількість інтелектуалів, письменників і митців, які фізично 

мігрували, досягала тисяч людей [255, с. 1]. Масова еміграція була спричинена 

не тільки спробою врятувати власне життя, загроза якому була ще не до кінця 

усвідомленою. Ішлося про небажання, навіть у мовчанні, ставати 

співучасниками влади, яка легалізувала терор і садизм та індоктринувала 

публічну сферу ідеологією ненависті. У вигнанні опинилися ліберали, 
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консерватори, соціал-демократи, комуністи, письменники високого стилю 

(Т. Манн) і послідовники футуристичних та експресіоністичних течій 

(А. Деблін). Фізична еміграція сприймалася як тимчасовий від’їзд, який би 

надав можливість проінформувати світ про події в Німеччині. Клаус Манн 

писав: «Ми запевняли себе, але без дійсної переконаності, що це жахіття не 

буде тривалим. Декілька тижнів, декілька місяців… А потім німці прозріють і 

позбавляться ганебного режиму» [246, с. 286]. Такий погляд був доволі 

поширеним, і певна частина інтелігенції, яка відійшла у «внутрішню 

еміграцію», керувалася аналогічними судженнями. Реакцією на ідеологічну 

екзальтацію стала відмова ідентифікувати себе з державою та суспільством і 

внутрішнє, «духовне вигнання» — як називав «внутрішню еміграцію» 

письменник Йохен Клеппер [221, c . 31]. 

У 1936 р. розпорядженням А. Гітлера формується комісія, яка мала б 

займатися «очищенням» німецьких музеїв від творів, створених євреями або не 

відповідних офіційному канону. Ішлося, зокрема, про твори імпресіоністів, 

дадаїстів, кубістів, фовістів, сюрреалістів і експресіоністів. Для характеристики 

авангардного мистецтва впроваджувався пропагандистський термін 

«дегенеративне мистецтво». Експропріації підлягали полотна 112 художників, 

серед яких — О. Кокошка, Г. Гросс, М. Бекман, П. Клее, Ернст Людвіг 

Кірхнер, Василь Кандинський, Джорджо де Кіріко, Едвард Мунк, Марк Шагал 

та ін. Станом на 1937 р. із німецьких музеїв було вилучено близько 20 тис. 

художніх творів. До «дегенеративного мистецтва» віднесли твори музикантів, 

зокрема А. Шенберга, П. Гіндеміта, П. Хааса, режисерів Ф. Ланга та 

М. Офюльса. 

Виставка «Дегенеративне мистецтво» («Entartete Kunst»), яка відкрилася 

1937 р., зібрала близько 650 творів, конфіскованих із 32 німецьких музеїв. Під 

час експозиції картини висіли без рам і супроводжувалися знущальними 

підписами, глузливо імітуючи стилістику презентацій дадаїстів (рис. 1.15). До 

1941 р. експозиція об’їхала 12 міст Німеччини, її відвідало більше двох 

мільйонів глядачів [279, c. 189–190].  
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Для багатьох митців публічне знущання спричинило глибоку 

психологічну травму, яка залишила відбиток на все подальше життя. Після 

виставки «Дегенеративне мистецтво» у 1937 р. емігрує М. Бекман, 

усвідомлюючи, що для його мистецтва в Німеччині більше немає місця [256, 

c. 217]. Митці, які й далі залишалися в нацистській Німеччині, були змушені 

переживати кампанії цькування та утисків, що призводило до самоізоляції. 

Серед вилучених із музеїв 639 робіт Е. Л. Кірхнера певну частину 

попросту знищили; на експозиції «Дегенеративне мистецтво» було 

представлено 25 полотен художника. Наступного року Е. Л. Кірхнер працює у 

«внутрішній еміграції», але через потрясіння його моральний і фізичний стан 

дедалі погіршується. У 1938 р. після тривалої хвороби та виснаженості через 

морфійну залежність художник вчинив самогубство у власному будинку. 

«Внутрішнім емігрантом» був скульптор і графік Ернст Барлах. Через 

оптику зображення поразки Німеччини в Першій світовій війні художник 

почав зазнавати переслідувань одразу після приходу до влади нацистів. 

Частина робіт Е. Барлаха була вилучена з державних установ, а 1937 р. 

близько 400 творів класифікували як «дегенеративне мистецтво». Художник 

полишає Прусську академію мистецтв, зберігає дистанцію з публічним 

життям та усамітнено працює до самої смерті 1938 р. Цей життєвий досвід він 

описував як «життя емігранта на власній землі», [198, с. 730, 734], яке було 

«більш жалюгідним, ніж життя вигнанця» [207, с. 68]. 

Представниця експресіонізму мисткиня Ґабріель Мюнтер за доби 

нацизму відсторонилася від публічного життя та проживала в Мурнау в 

ізоляції. Живописна манера Г. Мюнтер була близькою до клуазонізму — 

художньої системи, розробленої Емілем Бернаром і Лії Анкетеном, розвинутої 

згодом Полем Гогеном. Сутність клуазонізму полягає у поділі площини 

візуального поля на різні кольорові фрагменти відповідно до складових 

предметів зображення, які окреслюються контурними лініями, імітуючи 

стилістику емалей і вітражів. Численні натюрморти і пейзажі свідчать про 

глибоку обізнаність Г. Мюнтер із японським мистецтвом. «Внутрішня 
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еміграція» мисткині сприяла збереженню значної кількості художніх творів 

від потенційного знищення (рис. 1.16). 

Професора Дрезденської художньої академії О. Дікса позбавили посади 

одразу в 1933 р. Через три роки він переїжджає разом із сім’єю в Рандегге, де 

пише пейзажі та картини на релігійну тематику, утримуючись від критики 

влади. Наприкінці війни, після оголошення тотальної мобілізації всього 

чоловічого населення, художника призвали до Фольксштурму — допоміжного 

військового угрупування, сформованого із цивільного населення [256, c. 217]. 

Згодом О. Дікс потрапив до французького полону, де перебував до 1946 р. 

У 1933 р. полишає посаду професора Прусської академії мистецтв 

художниця К. Кольвіц [233, c. 10]. Її твори вилучаються зі збірок Академії, а 

решту забороняють для експозиції. У 1936 р. роботи К. Кольвіц були 

кваліфіковані як «дегенеративне мистецтво». Як і у випадку із Е. Барлахом, 

причиною утисків мисткині була виражена гуманістична та антимілітаристична 

позиція, відображена в мистецьких працях (рис. 1.2). К. Кольвіц втратила сина 

на фронті Першої світової війни, була свідком повоєнної кризи і становлення 

диктатури, що визначило світоглядні принципи, яких вона дотримувалася в 

подальшому житті. У 1943 р. художниця вимушено полишає квартиру в 

Нордхаузені, яка згодом буде зруйнована під час бомбардування міста, та 

переїжджає до Моріцбурга на запрошення принца Ернста Генріха 

Саксонського, шанувальника її творчості. Там К. Кольвіц й доживала віку та 

померла за декілька тижнів до капітуляції Німеччини. 

Після приходу нацистів до влади попередній досвід «духовного відходу» 

П. Клее трансформується у внутрішню і (майже одразу) у фізичну еміграцію. 

Згідно із законом, який набув чинності невдовзі після приходу до влади 

нацистів, «неарійцям» заборонялося обіймати наукові посади. Тому П. Клее 

мав довести своє походження, щоб зберегти посаду професора в 

Дюссельдорфській академії мистецтв. Але, оскільки його попередня політична 

діяльність не гарантувала лояльності до нової влади, він не отримав 

відповідного дозволу. Після обшуків П. Клее заходилися цькувати у пресі, і 



52 
 
через знущання та утиски він був змушений втікати з Німеччини. Еміграція із 

родиною до Швейцарії, звідки художник був родом, була порятунком від 

репресій, але до кінця життя він так і не отримав швейцарського 

громадянства. Проблеми зі здоров’ям, нерозуміння його творчості у 

Швейцарії та ідеологічне затьмарення, яке відбувалося в Європі, вплинули на 

здоров’я П. Клее, але не на його продуктивність. Біографія художника дає 

підстави говорити про його чітку «оптичну позицію»: у найтемніші часи він 

залишався відданим власним творчим засадам. 

Як і в 1919 р., реакція художника на політичні події була виражена у 

творчій праці. В автопортреті «Викреслений зі списку» (1933 р.) П. Клее 

зображає власне обличчя із заплющеними очима та ротом; великий хрест 

перекреслює лоб і щоки, темні тони та фактура візуальної поверхні свідчать 

про глибоку внутрішню кризу [124, с. 75], (рис. 1.17). Останні праці П. Клее 

зазнають дедалі більших кодувань і наповнюються ієрогліфічними 

елементами. Страх і гіркота спостерігаються в багатьох картинах 1939 р. 

(«Спалах страху ІІІ», «Цвинтар») [124, c. 81]. До кінця життя П. Клее 

перебував у вигнанні. 

Тоталітарні процеси у Німеччині впливали на життєві стратегії та 

моделі поведінки не тільки тих митців і письменників, які проживали у цій 

країні. У 1930-х роках шведська абстракціоністка Гільма аф Клінт 

дистанціюється від мистецьких та езотеричних пошуків: у цей період вона 

зосереджується на каталогізації власних робіт. Активна учасниця спіритичних 

сеансів і містик, Гільма аф Клінт звернулася до абстрактного мистецтва ще у 

1906 р., випередивши В. Кандинського, К. Малевича, Ж. Міро і П. Клее. 

Проте, більшу частину ХХ ст. вона залишалася невідомою в тіні художників-

чоловіків. Мисткиня лишила по собі більше ніж 1200 абстрактних творів і 125 

записних книжок обсягом близько 25 000 сторінок, але у заповіті заборонила 

експонувати власні твори наступні 20 років після смерті. Хоч у нейтральній 

під час Другої світової війни Швеції абстрактне мистецтво не зазнавало 

утисків, на тлі поступу тоталітаризму варварство нацистів по відношенню до 
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авангардного мистецтва жахало європейських художників. Гільма аф Клінт 

померла до завершення війни, і більше ніж глядацької критики остерігалася 

фізичного знищення своїх праць у випадку перемоги нацистів: без сумніву, її 

мистецтво було би залучено до категорії «дегенеративного» [223, c. 19]. 

Вперше широкий загал ознайомився із творчістю Гільми аф Клінт у 1986 р. 

(рис. 1.18). 

«Внутрішньою емігранткою» прийнято вважати Ханну Хох — 

представницю руху дадаїстів, художницю, яка досягла визнання завдяки своїм 

новаторським колажам. Як у випадку П. Клее, досвіду «внутрішньої 

еміграції» мисткині передувала духовна самотність: «З 1930-го року я жила у 

зростаючій ізоляції. Під час перебування у Голландії я втратила зв’язок із 

берлінським мистецьким світом. Коли ж я повернулася до Німеччини, 

атмосфера для художньої діяльності була не дуже сприятливою» [262, c. 66]. 

В історичних монографіях поширеним є твердження про спроби 

вберегти у «внутрішній еміграції» особисті творчі принципи. Вочевидь, цей 

аспект мав важливе значення для багатьох митців, проте, як зауважує 

дослідниця Моніка Венке, основною метою все ж таки була фізична 

необхідність вижити в умовах загального терору. М. Венке наводить відомості 

стосовно окремих випадків участі Х. Хох у культурному житті режиму та 

виставках, але зауважує, що дані, які змінюють усталений наратив біографії 

художниці, не мають спростовувати її непростий внутрішній досвід за часів 

нацизму [276, c. 47]. Аргументуючи перебування Х. Хох у «внутрішній 

еміграції», авторка нагадує про створення мисткинею у цей період низки робіт, 

які свідчать про збереження внутрішньої свободи в умовах тотального 

ідеологічного контролю та репресій (рис. 1.19). 

Серед багатьох митців, убитих через своє єврейське походження (Фелікс 

Нусбаум, Отто Фрейндліх та ін.), вирізняється ім’я Шарлотти Саломон. Її 

творчий метод слугує прикладом того, як мистецька діяльність в умовах 

«внутрішньої еміграції» постає засобом посттравматичної терапії. Від 1933 р. 

шістнадцятирічна Шарлотта почала зазнавати утисків через своє походження, а 
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в 1939-му — емігрувала до Франції. Особиста трагедія сім’ї Саломон полягала 

в тому, що сім її родичок по материнській лінії вчинили самогубство: 

дізнавшись про це лише в дорослому віці, художниця пережила глибоку травму 

[269, c. 61]. Незадовго до окупації Франції нацистськими військами вона 

вирішує зафіксувати історію власної родини [269, c. 200]. 

Між 1940 і 1942 роками Ш. Саломон виконує близько 1325 живописних 

робіт, які стають візуальним щоденником художниці під назвою «Життя? 

Чи театр?» (рис. 1.20, 1.21). Текстові коментарі, алюзії та музичні реміні-

сценції відображають хід її внутрішніх рефлексій стосовно навколишніх 

подій: вони інтонуються художницею як своєрідні театральні мізансцени 

[269, c. 2]. Водночас щоденниковий характер виконаних живописних робіт 

дозволяє глядачеві подолати когнітивну дистанцію мисткині та впритул 

спостерігати приватну драму маленької людини у «великій історії». Під 

вигаданими іменами Ш. Саломон залучає своїх знайомих і коханих до 

дійства, яке розгортається у проміжному світі між історією та вигадкою, 

автобіографією та художнім твором, об’єктивною реальністю та спогадами і 

фантазіями [269, c. 144]. Ця автобіографічна серія є не тільки візуальним 

документом епохи нацизму та оптикою для розуміння особистості 

художниці, а й відображає методологію творчого ескапізму як способу 

переживання та примирення із драмою власного життя. Після становлення 

режиму Віші художниця перебувала під постійним контролем режиму. 

Восени 1943 р. вагітну Ш. Саломон заарештували та депортували до табору 

Аушвіц, де, ймовірно, одразу фізично знищили [269, c. 224]. Уперше її твори 

демонструвалися широкому загалу 1961 р. 

У «внутрішній еміграції» перебувала значна кількість інтелектуалів, які 

після війни змогли теоретизувати власний внутрішній досвід і сприяли 

залученню знання про «внутрішню еміграцію» до наукового обігу. Х. Арендт 

називала філософію К. Ясперса особливим переінтонуванням добра. Як 

зазначає В. Скуратівський, ідеї філософії К. Ясперса виникли не просто в 



55 
 
тоталітарній пітьмі: його дружина Гертруда Маэр була єврейкою, і подружжя 

постійно тримало на своєму нічному столику отруту [152, с. 23]. Власний 

досвід життя за доби нацизму К. Ясперс описує у «Філософській авто-

біографії». Від 1933 р. він зазнає утисків у Гейдельберзькому університеті 

через обстоювання академічних свобод; від 1937 р. його позбавляють звання 

професора, а від 1938-го — права на публікації. Тривалий час подружжя 

Ясперсів переживало загрозу фізичному існуванню, очікуючи на депортацію 

до табору смерті [184, c. 232].  Дванадцятирічний період, який для К. Ясперса 

був своєрідним «кордоном» німецької історії, супроводжувався внутрішнім 

відстороненням від держави як політичної формації [184, c. 234]: «У мене 

залишалися почуття спільності з німцями і свідомість належності до них — 

хоча і в поєднанні із чітким усвідомленням, що ці німці, ті, які стали для нас 

тепер справжніми, становили незначну меншість» [184]. 

Єдиним місцем, де К. Ясперс міг підтримувати власну світлову 

полеміку з навколишньою пітьмою, працюючи «у шухляду», залишався 

приватний простір. Після духовного занурення, як зазначала Х. Арендт, 

«йому тільки варто було повернутися на простір людськості, щоб упевнитися, 

що навіть у ізоляції він втілює не приватні вигадки, а утримує зв’язок із 

реальністю» [14, c. 104]. У мемуарах К. Ясперс згадує, що на запитання 

товариша у 1938 р. стосовно мети письменницької діяльності у «внутрішній 

еміграції», результат якої все одно не буде надруковано, він відповів: «Хто 

знає! Мені приносить радість писати. Те, про що я думаю, при цьому стає 

зрозумілішим, і, зрештою, якщо раптом станеться переворот, я не хочу 

зустріти його із порожніми руками» [184]. 

Більшість публікацій на тему «внутрішньої еміграції» в західному 

науковому дискурсі присвячено досвіду німецьких письменників. У романі 

К. Манна «Вулкан» (1939 р.) відтворено простір фізичної та «внутрішньої 

еміграції», який конвертується до сюжетного простору класичного міфу 

[221, c. 31]. К. Манн називає тих для кого власна країна стала іноземною 

«внутрішніми емігрантами» [244, c. 411]. У період між 1934–1939 роками 
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термін «внутрішня еміграція» уживали письменники Франц Карл Вайскопф, 

Г. Манн і філософ Пауль Тілліх [255, с. 126],  [207, с. 68–70].  

Авторству Б. Брехта належить мініатюра «Заходи проти насильства» 

(1930 р.) яка певною мірою відображає значення «жесту мовчання» в умовах 

диктатури. За сюжетом, у «темні часи» до будинку людини, яка навчилася 

говорити «ні», прийшов агент влади. Він розташувався в домі, попоїв і перед 

тим, як влягтися спати, спитав: будеш мені прислуговувати? Чоловік поклав 

його в ліжко, укрив ковдрою, оберігав його сон і підкорявся йому сім років. 

Та, хоч би що робив, не промовляв ні слова. Коли минув строк, агент розжирів 

від їжі, спання, віддавання розпоряджень і помер. Чоловік загорнув його в 

діряву ковдру, викинув із дому, вичистив постіль, пофарбував стіни, зітхнув із 

полегшенням і відповів: «ні» [39, с. 97–99]. Мораль, яку закладає письменник 

у цій притчі, є особливо актуальною в контексті його подальших відносин із 

соціалістичною владою.  

Контроверсійним є питання «внутрішньої еміграції» поета-експресіоніста 

Ґоттфріда Бенна, який описав свій життєвий досвід у мемуарах «Подвійне 

життя» (1950 р.). У теоретичному розумінні та практичному здійсненні 

подвійне життя для Ґ. Бенна було свідомим розщепленням особистості, яке 

відповідало шизофренічній реальності навколишнього світу: «Ми […] писали 

не так, як думали, думали не так, як хотіли, і залишили після себе зовсім не те, 

що мали намір залишити». Автор вважав, що внутрішнє та зовнішнє життя за 

«темних часів» були цілком самостійними сутностями, які не тільки не 

збігалися, а й мали дуже мало спільного [200]. 

Спочатку прихильник деяких ідей нацистів, після 1933 р. Ґ. Бенн роз-

чаровується в ідеології нової влади. Його починають замовчувати, а в 1936 р. 

офіційна газета СС «Чорний корпус» друкує розгромну статтю, використо-

вуючи стосовно письменника такі слова, як «збоченець» і «кнур». У 1938 р. 

Імперська палата культури виключила Ґ. Бенна зі списку своїх учасників через 

«відсутність необхідних рис для заняття письменницькою справою», що 

призвело до повної заборони публікуватися. Від травня 1936 р., за власними 
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словами, Ґ. Бенн не бере участі в публічних заходах і публічних дискусіях, не 

публікується та повертається до лікарської практики. Таке подвійне життя, 

зауважує автор, було притаманне багатьом митцям і письменникам, які, 

незважаючи на символічні жести у вигляді виходу зі спілок і академій, в 

цілому не виказували активного супротиву режиму. Наводячи за приклад 

імена митців і науковців, які також залишилися в Німеччині за часів нацизму 

(«Ернст Барлах, Карл Шмідт-Ротлуф, Гергарт Гауптман, Макс Пехштейн, 

Рікарда Хук, Ганс Пфіцнер, Оскар Лерке, Казимир Едшмід») Ґоттфрід Бенн 

ідентифікує себе зі спільнотою «внутрішніх емігрантів». Але, на відміну від 

більшості з них, письменник вступає до лав вермахту 1935 р., вважаючи 

мобілізацію «аристократичною формою еміграції» [200, c. 91]. 

У контексті біографічних відомостей і особистих спогадів стає зрозуміло, 

що цей вчинок не був зумовлений мілітаристичними переконаннями 

письменника: як лікар він працював із наслідками війни. Але у післявоєнний 

період цей факт використовувався для звинувачень поета у співпраці з 

режимом. На прикладі досвіду письменника можна зрозуміти суть проблеми із 

класифікацією «внутрішніх емігрантів». Адже внутрішнє несприйняття режиму 

могло супроводжуватися неоднозначними вчинками в публічному полі, 

незалежно від того, яке пояснення цьому вчинку знаходила для себе людина. 

Актуальним у цьому контексті є зауваження Тімоті Снайдера, який стверджує, 

що життя є політичним не тому, що світ піклується про наше самопочуття, а 

тому, що реагує на наші вчинки. Вибір, який ми робимо, є своєрідним 

голосуванням: у політиці повсякденні слова й жести так само, як і їх 

промовиста відсутність мають велике значення [268, c. 33]. 

Можна зробити висновок, що актуалізація «внутрішньої еміграції» після 

становлення диктатури в Німеччині 1933 р. була запуском відпрацьованого в 

попередніх роках психологічного механізму. Післявоєнне неприйняття реалій 

зовнішнього світу передбачило внутрішнє вигнання за часів нацизму, 

підсилене неможливістю чи небажанням залишити країну. Зміщена активність 

у мистецтві перетворилася на зміщену активність у повсякденному житті: 



58 
 
локалізація мистецького вислову змінилася із публічної сфери на приватний 

простір.  

У біографічному розрізі аналіз мистецтва «внутрішніх емігрантів» дає 

можливість відстежити індивідуальний підхід до творчої методології. Для 

одних художників мистецький простір зберігав можливість вираження 

власних гуманістичних і антимілітаристичних засад (К. Кольвіц), для інших 

мистецтво було простором створення власної реальності за допомогою 

індивідуальної мови, вразливої та чутливої до зовнішніх катаклізмів і 

внутрішніх переживань (П. Клее). Для третіх — методологічна цінність 

зміщеної активності зумовлювалася можливістю утворення когнітивної 

дистанції та «затоплення» у творчому ескапізмі, у якому власний 

травматичний досвід переосмислювався та вмонтовувався в художній сюжет 

(Ш. Саломон). Для четвертих — досвід внутрішнього вигнання та усамітнення 

у приватному просторі був єдиним способом збереження власних творів 

(Г. Мюнтер) і можливості й далі працювати попри офіційну заборону 

(Е. Барлах). Методологія мистецтва «внутрішньої еміграції» постає окремою 

сферою для потенційних наукових досліджень як у галузі мистецтвознавства, 

так і літературознавства. 

Звернення до спогадів і уривків біографій у контексті огляду окремих 

художніх творів дає можливість висвітлити явище «внутрішньої еміграції» в 

Німеччині 1933–1945 років у розмаїтті його перспектив. Вочевидь, аналіз 

зазначеного явища має супроводжуватися відтворенням біографічних 

мікроісторій, які нерідко свідчать про суперечливість і фрагментарність 

людського досвіду. Спостереження цього розмаїття і наближає нас до 

розуміння, чим було явище «внутрішньої еміграції» у текстурі повсякденного 

життя за часів тоталітаризму.  

1.3.3 Велика суперечка» навколо «внутрішньої еміграції»: осмислення 

феномену у другій половині ХХ століття 

У післявоєнних літературних і наукових дебатах проблематика «внутріш-

ньої еміграції» постає у контексті осмислення відповідальності інтелігенції за 
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часів тиранії. Одна з найвідоміших публічних дискусій відбулася 1945 р. між 

письменниками Т. Манном, представником «іншої Німеччини» у вигнанні, та 

Вальтером фон Моло. Згодом до відкритого диспуту долучився шанований у 

Німеччині автор Франк Тісс, який репрезентував себе як представника 

«внутрішньої еміграції», але публікувався за нацизму [221, с. 29], [281], і 

скомпрометував себе через інтерв’ю 1933 р., яке містить схвальні коментарі 

стосовно А. Гітлера [242, с. 125]. Згодом ця полеміка отримала назву «великої 

суперечки» («die große Kontroverse») [222]. 

Дискусію спричинила стаття Т. Манна «Про німецьку вину» («Über die 

deutsche Schuld»; альтернативна назва — «Die deutschen KZ», «Німецький 

концтабір»), опублікована у виданні «Гесішше Пост» («Hessische Post»)12 травня 

1945 р. Ознайомлення із доповідями та викриттями масових вбивств у 

концентраційних таборах було шоком для Т. Манна, і він задався питанням: 

наскільки обізнаними з масштабами злочинів нацистів були пересічні німці?  

Звертаючись до читача в Німеччині, письменник закликав до усвідом-

лення, що звірства, вчинені в концентраційних таборах, не були результатом 

діяльності окремої групи осіб: увесь німецький народ, на думку Т. Манна, був 

заплямований колективною ганьбою, оскільки нацисти діяли від його імені та 

прийшли до влади в результаті демократичних виборів [247, с. 375]. 

Поруч із гнівними відгуками, у пресі одразу з’явилися численні заклики 

повернутися з еміграції до Німеччини. Серед авторів одного з таких звернень 

був письменник Вальтер фон Моло, до 1933 р. — президент Німецької Академії 

письменників, а пізніше — автор романів про «великих людей» Рейху, який так і 

не завоював прихильності нацистів. Його листа було надруковано в тому самому 

виданні 4 серпня 1945 р. Вальтер фон Моло вирішив писати від імені жертв, 

що пережили 12 жахливих років «у великому концтаборі-Німеччині», де були 

лише тюремники та ув’язнені. Тепер, зауважував письменник, коли понівечена 

країна потребує розбудови та миру, особливо небезпечно викорис-товувати 

мову звинувачень і агресії. Німцям варто повернутися до гуманізму Веймарської 

республіки, і Т. Манн як «добрий лікар» може сприяти цьому [222, с. 18–20].  
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Основні положення, наведені Вальтером фон Моло, можна окреслити так:  

– за часів Рейху більшість німців дотримувалися різних переконань; 

– населення було абсолютно відокремленим від нацистського режиму, 

який зажадав не лише представляти народ, а й втілити власні прагматичні цілі; 

– німецький народ і був першою безвинною жертвою влади [208, c. 13].  

У відповідь Т. Манн пише статтю «Чому я не повернуся до Німеччини», 

яка вийшла друком у нью-йоркському журналі для емігрантів і біженців 

«Ауфбау» («Aufbau») 28 вересня 1945 р. [247, c. 33–42]. Листа Вальтера фон 

Моло було опубліковано після закінчення військових дій у Європі, проте 

найтрагічніші події в Японії були ще попереду (атомні бомбардування 

відбулися наступного тижня), отож Друга світова війна ще тривала. Для 

Т. Манна поспішне бажання повернутися до гуманізму Веймарської 

республіки свідчило про спробу витіснити з пам’яті злочини режиму. А 

парадигма народу-страдника, який не тільки не міг зупинити тоталітаризм, а 

й не відповідає за злочини, скоєні режимом від його імені, була для 

письменника неприпустимою. Серед іншого Т. Манн пише про непри-

пустимість займатися культурою, ігноруючи звірства тоталітарної влади: «У 

мене таке відчуття, що книги, які взагалі могли бути надруковані в Німеччині з 

1933 по 1945 рік, рішуче нічого не варті й краще б їх не брати до рук взагалі. 

Невіддільним від них є запах ганьби і крові, їх слід було б скопом пустити на 

макулатуру» [107]. 

У статті «Внутрішня еміграція» (серпень 1945 р.) письменник Франк 

Тісс обстоює право на «внутрішню еміграцію» та звертається із дзеркальними 

звинуваченнями фізичних емігрантів в особі Т. Манна, хоч і не згадує його 

імені. Над концепцією «внутрішньої еміграції» Ф. Тісс розмірковував ще у 

1933 р., про що свідчать його нотатки [280, с. 385]. За словами Ф. Тісса, 

«внутрішня еміграція», яка переслідувала мету живого досвіду, була зумовлена 

небажанням полишати «рідну матір-Німеччину в біді», тому вона морально 

переважає досвід фізичних емігрантів, які «спостерігали за її фатумом зі 

зручних сидінь з-за кордону» [273, с. 22–25].  
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У праці «Історія роману: зародження “Доктора Фаустуса”» є уривок із 

реакцією Т. Манна на ці закиди. Він зазначає, що, ймовірно, «внутрішні 

емігранти» на кшталт Ф. Тісса без вагань розділили б долю Німеччини й у разі 

перемоги Гітлера [245, с. 140–141]. У записах письменника спостерігається 

недвозначно негативне сприйняття такої моделі поведінки [245, с. 191].  

Щоправда, у 1933 р. Т. Манн теж використовував згаданий термін для 

самоідентифікації. А його промова в Бібліотеці Конгресу у Вашингтоні 1943 р. 

свідчить про усвідомлення та прийняття концепції «внутрішньої еміграції» 

на позначення досвіду людей, які залишилися в Німеччині та відмовлялися 

підтримувати режим: «Яка ненормальна, патологічна ситуація, ненормальна 

та патологічна для всіх, але передусім для письменника, носія культурної 

традиції, коли власна країна перетворюється на найворожішу іноземну 

територію! […] Повірте мені: для багатьох Німеччина стала чужою, якою 

вона є і для нас; внутрішня еміграція мільйонів очікує кінця, як чекаємо й 

ми» [243, с. 922–923]. 

Вочевидь, ознайомлення з інформаційними джерелами стосовно 

злочинів нацистів позначилися на переоцінці письменником власного 

ставлення до «внутрішніх емігрантів». Але можна припустити, що його 

категоричне судження стосовно неможливості займатися культурою в 

Німеччині було зумовлене і звичайною образою та гіркотою через дорікання 

за його еміграцію до США. Оприлюднена Ф. Тіссом позиція була властива 

тисячам німецьких інтелектуалів, які не виїхали з Німеччини, і більшість із 

них вважала несправедливою запропоновану Т. Манном ідею «спільної 

провини» [254, c. 93]. Жан-Мішель Пальмір стверджує, що у відповідь низка 

письменників, зокрема Гюнтер Вайзеборн, спрямували сили на утвердження 

образу «андерграундної Німеччини» та мовчазної армії інтелектуального 

супротиву як контраргументу концепції «колективної провини». Конфлікт 

фізичної та «внутрішньої еміграції» можна пояснити і поразкою Німеччини: 

союзники вважали всіх німців, які проживали в країні, незалежно від 

політичних переконань, переможеними. Наратор «Доктора Фаустуса», якого 



62 
 
Т. Манн наділив рисами «внутрішнього емігранта», визнає: «Ми програли 

війну, але це означає більше, ніж програна кампанія, це насправді означає, 

що пропали ми, пропала наша справа і наша душа, наша віра і наша історія» 

[248, с. 234]. 

Навіть деякі емігранти у вигнанні, які дотримувалися антинацистських 

переконань, ідентифікували себе з переможеною стороною, оскільки були 

німцями. У запису, датованому 3 серпня 1945 р., зробленому під час 

Потсдамської конференції, Б. Брехт визнає: «Звісно, ми, хто не тріумфував із 

Гітлером, були переможені разом із ним» [205, с. 228]. Окрім цього, більшість 

німецької еміграції, яка перебувала під час війни за межами країни та 

підтримувала війну із нацизмом, автоматично була долучена до сторони 

переможців. Тому концепція «внутрішньої еміграції» була важливим 

контраргументом звинувачення в «колективній провині» німецького народу. 

Адже діячі культури, які залишилися в Німеччині, але не виказували 

активного супротиву нацизму, відчували потребу дистанціювання від 

переможеної сторони та колективного сорому [208, c. 16]. 

Н. Донах підсумовує, що фактичне привласнення статусу «внутрішнього 

емігранта» Ф. Тіссом і його безпідставні звинувачення на тривалий час 

визначили негативний імідж «внутрішньої еміграції»: вона стала синонімом 

підміни фактів із метою самовиправдання. Формуванню викривленого образу 

сприяла і незацікавленість німецької спільноти післявоєнного періоду 

звертатися до критичного огляду текстури повсякденного життя за 

тоталітаризму [216, с. 3]. Але розпочата письменниками в 1945 р. відкрита 

полеміка стала «первинною сценою» для всіх наступних дискусій навколо 

«внутрішньої еміграції».  

Протягом другої половини ХХ ст. значення поняття «внутрішньої 

еміграції» зазнавало трансформацій, зумовлених політичними зрушеннями. 

На початку 1930-х років у Німеччині термін наділявся позитивними 

конотаціями, оскільки в колективній уяві «внутрішні емігранти» були об’єднані 

спільними випробуваннями та надіями. Зберігаючи стійку асоціацію із 
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критичним ставленням до режиму, «внутрішня еміграція» була синонімом 

солідарності інтелігенції між собою і з рештою демократичного світу [216, с. 1]. 

Післявоєнна полеміка між Т. Манном і Ф. Тіссом, або так звана «велика 

суперечка», визначила тривале сприйняття «внутрішньої еміграції» як 

контроверсійного явища. Залучення цієї теми до наукового дискурсу відбувалося 

в контексті «холодної війни», тому загострення антикомуністичних настроїв у 

західному світі вплинуло на тривале сприйняття «внутрішньої еміграції» крізь 

призму політичного протистояння. «Хорошими емігрантами» вважалися ті 

особи, які в умовах нацизму обрали шлях «внутрішнього відходу» та духовної 

ізоляції. Водночас як «поганих емігрантів» визначали постраждалих через 

ідеологічне протистояння нацизму: їх стали називати «зрадниками» та 

«комуністами» [255, с. 124]. 

На думку Ж.-М. Пальміра, заангажоване трактування «внутрішньої 

еміграції» необхідно розглядати не лише в контексті «холодної війни», а й у 

контексті затвердження концепції «іншої Німеччини». Її образ базувався на 

уявленні про невидимий фронт анонімних опозиціонерів, де всі, як один, 

ненавиділи нацизм, за винятком декількох маргіналів і фанатиків. Саме ті 

«внутрішні емігранти», які відкинули тоталітарні спокуси нацизму та 

комунізму, відмовилися емігрувати та зберігали ідеали гуманізму у своєму 

внутрішньому вигнанні, і мали стати відправною точкою для формування 

післявоєнної німецької культури та нового німецького світогляду [255, с. 124]. 

Відповідні процеси вплинули на утворення значної кількості новоявлених 

«внутрішніх емігрантів»; водночас тих, хто постраждав за антифашистські 

погляди, називали «партизанами Москви», що зумовило повторну післявоєнну 

еміграцію. Наприклад, через розчарування в ідеологічному кліматі на 

Батьківщині повторно емігрував А. Деблін, який зазначив: «Коли я повернувся, 

я не повернувся» [215, c. 431].  

Поступ у наукових дослідженнях «внутрішньої еміграції» відбувається 

на початку 1970-х років завдяки конференціям в Університеті Вісконсин-

Медісона та Університеті Вашингтона в Сент-Луїсі, за результатами яких 
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було видано двотомник «Вигнання і внутрішня еміграція» («Exile and Inner 

Emigration»). Серед авторів, чиї статті увійшли до збірки, були Рейнгольд 

Гримм, Йост Херманд, Гай Штерн, Френк Тромлер, Чарльз Гофман і Девід 

Батрік [216, c. 4]. У дослідженнях цього періоду започатковуються тенденції 

відходу від імперативних висновків і моральних звинувачень. Натомість 

дослідники приділяють дедалі більшу увагу порівняльному аналізу 

біографічних даних митців і письменників та їхнього творчого доробку. 

У статті «Внутрішня еміграція як форма життя» («Innere Emigration als 

Lebensform», 1971 р.) Рейнгольд Гримм аналізує проблематику класифікації 

«внутрішніх емігрантів». Попри відсутність консенсусу стосовно чітких 

характеристик феномену Р. Гримм визнає його історичний прецедент і 

соціокультурне значення. Для автора «внутрішня еміграція» є особливою 

формою існування, методологічно цінною, але надзвичайно важкою для 

втілення. Складнощі пов’язано і з науковою класифікацією «внутрішніх 

емігрантів», оскільки, на відміну від художніх творів, екзистенційні засади 

автора, які стоять за ними, можуть підлягати різним дослідницьким 

інтерпретаціям. З іншого боку, відчуження та фрустрація, закладені у сюжеті, 

не завжди є доказами «внутрішньої еміграції» автора [255, с. 129]. 

Р. Гримм привертає увагу до того, що «внутрішня еміграція» не завжди 

свідчила про внутрішню незгоду митця із політикою режиму, а могла бути 

вимушеним досвідом. За приклад він наводить досвід експресіоніста Еміля 

Нольде, який із 1920-х років був антисемітом і прихильником нацистської 

партії. Однак згодом творчість E. Нольде була кваліфікована як 

«дегенеративне мистецтво», а 1052 його роботи вилучено з музеїв (більше ніж 

у будь-якого іншого художника) [237, с. 141]. Незважаючи на заборону після 

1941 р. працювати навіть у приватному просторі, він створив сотні акварелей.  

Серед інших осіб, яких Р. Гримм кваліфікує як «внутрішніх емігрантів», 

є активні учасники руху Опору (Рейнгольд Шнайдер, Адам Кукхоф, Рудольф 

Шредер, члени «Білої троянди»), які виказували хоч і прихований і 

підпільний, але активний політичний супротив. Для Р. Гримма об’єднавчим 
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фактором «внутрішньої еміграції» стає спільний жереб у вигляді переслідувань 

за політичні переконання. На думку Ж.-М. Пальміра, запропонована уніфікація 

може призвести до помилкової ідентифікації активних супротивників режиму, 

які часто розплачувалися життям за свої погляди, і з тими, хто обмежувався 

мовчанням [255, с. 130]. Вочевидь, класифікація активних учасників політичного 

життя як «внутрішніх емігрантів» не тільки заважає визначити критерії явища, 

а й унеможливлює надання йому чіткого та виразного змісту, який було б 

можливо «експортувати» до інших наукових дискурсів поза контекстом 

нацистської Німеччини. 

Для аналізу літератури «внутрішньої еміграції» Р. Гримм пропонує 

використання змінної шкали «від активної опозиції до пасивного опору» [220, 

с. 48]. Таку класифікацію Ж.-М. Пальмір вважає цікавою, проте складною для 

практичного використання, адже, коли йдеться про дослідження мистецтва і 

літератури, дуже складно провести межу між «антифашистським» і 

«нефашистським» тоном [255, с. 129].  

Іншим твердженням Р. Гримма є те, що «лише виразна реакція 

заслуговує називатися внутрішньою еміграцією». Прикладом такої реакції 

автора називає вихід із складу Прусської академії мистецтв Р. Хух [220, с. 31–

73]. Публічне висловлення незгоди могло передувати «внутрішній еміграції», 

проте цей критерій не може претендувати на значення вирішального. Коли 

йдеться про «внутрішню еміграцію», необхідно враховувати, що утримання 

від висловлення незгоди з політикою держави було одним із чинників, який 

забезпечував можливість самого досвіду «внутрішньої еміграції» та її 

методологічну цінність. 

У працях «Людський стан» (1958 р.) і «Люди за темних часів» (1968 р.)  

Х. Арендт мимохідь торкається проблематики «внутрішньої еміграції»: для 

неї це вимушена і подеколи єдина можлива модель поведінки в умовах 

тоталітаризму. До «внутрішньої еміграції» належали люди, які жили так, наче 

вже не мають стосунку до власної держави, у якій встановився тоталітарний 

режим; з іншого боку, йшлося про те, що фізично вони не емігрували, а 
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віддалилися у внутрішню духовну сферу [14, c. 44]. Авторка однією із перших 

залучає дефініції приватного і публічного для визначення локалізації 

«внутрішньої еміграції»: «внутрішня еміграція» постає втечею у прихованість, 

із публічного життя — в анонімність [14, с. 46]. «Як спокусливо було, 

наприклад, просто ігнорувати нестерпно недолуге просторікування нацистів. 

Та хоч би як хотілося піддатися такій спокусі й затишно сховатися у 

внутрішнє життя, результатом завжди буде втрата — разом із дійсністю — й 

самої людяності» [14, c. 47]. 

На думку Х. Арендт, за доби нацизму «індивідуальний опір був 

насправді цілком безглуздий: людині тільки й залишалося, що сховатися у 

внутрішню еміграцію, щоб уникнути причетності до злочинів режиму» [140, 

с. 252–253]. «Внутрішню еміграцію» не можна вважати різновидом спротиву, 

радше механізмом порятунку життя і відстороненням від колективного 

забезпечення життєдіяльності системи. Це відсторонення може дати 

захопливе відчуття переваги над ворожим світом, але вона вже буде 

стосуватися не самого світу: «радше це буде перевага більш або менш 

укріпленого повітряного замку» [14, с. 42].  

Аналізуючи етичну складову «внутрішньої еміграції», Х. Арендт задається 

питанням: якою мірою людина залишається «боржником» затьмареного світу, 

що прирік її на вигнання? Для неї втеча зі світу завжди виправдана остільки, 

оскільки ми зберігаємо в полі зору нашої уваги навколишню дійсність. Але 

реальність цієї дійсності полягає не в її внутрішньому характері, а у зв’язку зі 

світом, від якого ми відсторонюємося [14, с. 46]. 

Проблематика «внутрішньої еміграції» була актуалізована в 1990-х 

роках після падіння Берлінського муру та об’єднання Німеччини: через 

тривалу ідеологізацію проблеми в умовах «холодної війни» для багатьох 

науковців це питання залишалося відкритим і потребувало прояснення. 

Руйнуючи уявлення про єдиний екзистенціальний досвід при тоталітаризмі, 

Ганс Дітер Шафер та Карл Гейнс Шопс пропонують модель критичного 

аналізу зв’язку між життєвим досвідом і творчою працею митця у 
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«внутрішній еміграції» [216, c. 5]. Відповідну модель залучено при написанні 

цієї дисертаційної роботи. 

Серед дослідників, які звертають увагу на специфіку літературних 

творів для класифікації «внутрішньої еміграції»: Девід Баскер (Університет 

Уельсу), Ганс Дітер Шафер (Університет Регенсбурга), Глен Р. Куомо (Новий 

коледж у Флориді), Франк Тромлер, Леонард Олшрен, Колін Ріордан 

(Університет Ньюкасла ), Волкер Дем (Інститут сучасної історії), Ріс Вільямс 

(Університет Уельсу), Гай Штерн (Університет штату Вейн). Однією із 

найбільш ґрунтовних монографій на тему «внутрішньої еміграції» є 

англомовний збірник «Політ фантазії. Нові перспективи «внутрішньої 

еміграції» в німецькій літературі 1933–1945» («Flight of Fantasy. New 

Perspectives on Inner Emigration in German Literature 1933–1945», 2006 р.). 

Більшість дослідників приділяють увагу сюжетним і жанровим пошукам 

авторів, які можуть свідчити про їхню «внутрішню еміграцію». Жанрова 

мімікрія, перетворення творчості на глобальний евфемізм, завуальовані 

меседжі, використання прихованих символів і алюзій, практика звернення до 

історичної тематики та питань минулого — способів публікуватися без 

активної підтримки влади та оминаючи гострі кути було багато.  

Доволі розмите визначення дає «внутрішній еміграції» Вольфганг Бреклє, 

який вважає «внутрішніми емігрантами» всіх авторів, «які не перебували під 

впливом нацистської ідеології, писали гуманістичні роботи та не рівнялися на 

фашистську політику» [207, с. 71]. Та варто зауважити, що після публічного 

спалення книг нацистами 10 травня 1933 р., зачисток книжкових магазинів і 

бібліотек, формування «чорних списків» і створення Імперської палати 

культури все культурне життя вирівнювалося за однією ідеологічною моделлю 

[255, с. 131]. Окрім того, права публікації були позбавлені ті, хто не зміг 

довести своє «арійське» походження. Сам факт публікації вже був свідченням 

певного компромісу із режимом. Справедливо й протилежне: той факт, що 

цензура забороняла публікацію через критику режиму, не підтверджував, що 

автор був противником того режиму. Для Ж.-М. Пальміра те, що значна 
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частина письменників, які не підтримували ідеології нацизму, продовжували 

друкувати твори є свідченням відсутності єдиного фронту «внутрішньої 

еміграції» і демонструє спектр його можливих значень [255, с. 132]. 

Серед основних положень, якими резюмує Ж.-М. Пальмір свій огляд 

«внутрішньої еміграції», такі: 

– поняття «духовна еміграція» («internal emigration») введено у 1933 р. 

як самоідентифікація багатьох письменників і митців, які залишилися в 

Німеччині, але більше не ідентифікували себе як громадян країни; 

– зовнішній еміграції часто передував досвід «внутрішньої еміграції»; 

– не можна вважати «внутрішнім емігрантом» кожного письменника та 

митця, який залишався в Німеччині з 1933 по 1945 роки, так само як і 

звинувачувати в «зіпсованості» націонал-соціалізмом [255, с. 124]. 

Тенденційно увага дослідників до мистецтвознавчого аспекту явища 

«внутрішньої еміграції» поступається літературознавчому аспекту. 

Прикладом дослідження мистецтва та культури в контексті «внутрішньої 

еміграції» є праця Йоста Херманда «Культура за темних часів: нацизм, 

фашизм, внутрішня еміграція та вигнання» («Culture in Dark Times: Nazi 

Fascism, Inner Emigration, and Exile», 2014 р.). 

М. Венке зауважує, що через суб’єктивний чинник «внутрішньої 

еміграції» доволі важко дати об’єктивне визначення цьому поняттю. На думку 

дослідниці, трактування тієї чи тієї людини як «внутрішнього емігранта» 

зумовлено, зокрема, її власним усвідомленням цього досвіду [276, c. 4]. Але 

цей чинник важко визнати вирішальним, оскільки часом самоусвідомлення 

«внутрішньої еміграції» супроводжувалося недвозначними вчинками у 

публічній сфері: публікаціями або виконанням державних замовлень.  

Також важливо зауважити, що «внутрішня еміграція» могла бути 

позасвідомим імпульсом самозахисту і не завжди людина обґрунтовувала 

власний досвід духовної ізоляції дотриманням опозиційних політичних 

поглядів. Нерідко жертвам тоталітаризму було властиве виправдання 

ідеології, навіть якщо вони потрапляли у лещата репресій. Цей аспект впливу 
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тоталітаризму на свідомість людини відображено в праці Світлани Алексієвич 

«Час second-hаnd» (2013 р.) [1]. 

Становлення західного дискурсу навколо проблематики «внутрішньої 

еміграції» у другій половині ХХ ст. є багатоетапним процесом, отож оцінка 

явища постійно зазнавала трансформацій: від ігнорування у 1950-х роках до 

звинувачень і засуджень у 1960-х та ідеалізації «внутрішньої еміграції» як 

особливого інтелектуального опору в 1980-х. У світлі початкових звинувачень 

у бездіяльності або співпраці та пізнішого уславлення «внутрішніх 

емігрантів» як інтелектуальної опозиції стає зрозуміло, що узагальнений 

підхід до цього питання неможливий: кожна ситуація потребує окремого 

зіставлення фрагментів біографії із творчими працями. 

1.4  «Внутрішня еміграція» в Італії доби фашизму. Джорджо Моранді 

Засновник футуризму Філіппо Марінетті вважав, що загальний розпач 

створює «контрастне тло для непересічної особистості» [109, с. 372]. 

Вочевидь, цим уявленням відповідала ситуація у післявоєнній Італії. Через 

інфляцію та економічний занепад після 1918 р. країною ширилися численні 

страйки, парламентаризм переживав глибоку кризу, а традиційні інституції 

втрачали довіру. У культурній сфері протестні настрої були репрезентовані 

появою течії футуризму, який початково заявив про себе різновидом 

літературного авангарду.  

Футуристами відкидалися традиційні суспільні цінності та авторитети; 

увага до людської психології та внутрішнього світу людини проголошувалася 

анахронізмом. Їм протиставлялися войовничий антигуманізм, пафос технічного 

прогресу та культ майбутнього — «оптичного горизонту», до якого 

спрямовували рішучі кроки. На думку М. Порембського, основними ознаками 

футуризму є войовничість, безкомпромісність, елітаризм, розрив із традицією, 

інтердисциплінаризм, поліцентризм, програмність і утопізм [258, с. 10]. 

Проголошення футуристами рішучого розриву із традицією на початку ХХ ст. 

тенденційно відображає незадоволення ситуацією теперішнього як наслідку 
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минулого. У випадку із італійським футуризмом ці обставини стали чинниками 

політизації течії.  

Політичний поступ фашизму в Італії супроводжувався підтримкою 

футуристів: заяви Ф. Марінетті стосовно війни як «гігієни світу» були 

суголосні з політичними цінностями Беніто Муссоліні. Державний переворот 

1922 р. (т.з. «марш на Рим»), в результаті якого Б. Муссоліні прийшов до 

влади, був підтриманий багатьма футуристами. З 1925 по 1927 р. Б. Муссоліні 

демонстрував практично всі конституційні обмеження своєї влади, збираючи 

до рук диктаторські повноваження та налагоджуючи механізми поліцейської 

держави. Одночасно відбувалося утвердження культу особи вождя. Особлива 

увага приділялася впровадженню цензури та пропаганді, за допомогою якої 

утворювався міф стосовно прогресивності фашизму як доктрини сильної 

держави («stato forte»). 

Після легалізації влади Б. Муссоліні офіційне значення футуристів 

значно зміцнилося: із богемних бунтівників вони перетворилися на 

авторитетну спільноту метрів. Як зауважує В. Єрмоленко, «література швидко 

стала політикою, декаданс перетворився на доктрину радикальної дії» [73, c. 

275]. У цьому полягає одна з основних відмінностей від художньої ситуації в 

Німеччині, де після приходу до влади нацистів будь-які види революційного та 

авангардного мистецтва зазнали переслідувань і цькувань. Футуристи 

засуджували нацистську концепцію «дегенеративного мистецтва» та закликали 

до пошуків справжнього духу німецького фашизму в експресіонізмі, 

спорідненому, на їхню думку, із готичним мистецтвом і середньовічною 

хтонікою. Після утисків викладачів Баухаузу Ф. Марінетті особисто висловив 

їм свою солідарність [202, с. 248–249].  

У 1930-х роках союз футуристів і фашистів слабшає. Б. Муссоліні  

кривив душею, коли проголошував, що не втручається у справи мистецтва: 

лояльність митців, які в творчості дотримувалися ідеологічних вимог, 

винагороджувалася замовленнями, державною підтримкою та соціальним 
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статусом. Натомість учасників опозиційних мистецьких угрупувань 

арештовували та переслідували. 

 Проте порівняно з іншими тоталітарними режимами першої половини 

ХХ ст. статус офіційного мистецтва в Італії формувався впродовж тривалого 

періоду. Де-юре це відбулося із визнанням неокласицизму як офіційного 

стилю («arte di regime») після утвердження «Премії Кремони» у 1938 р. 

Непростим завданням є визначення критеріїв, за якими в локальному 

контексті можна говорити про «внутрішню еміграцію» митця. Гюнтер 

Бергхаус вважає, що, на відміну від ситуації в Німеччині, «внутрішня 

еміграція» в Італії була необхідністю, зумовленою не так політичними 

причинами, як суб’єктивною потребою переосмислення цінностей і норм 

фашистської держави [202, c. 230]. Але необхідно пам’ятати, що цінності й 

норми, які артикулювалися в офіційному художньому та мистецькому житті 

доби фашизму, були наслідком не стільки динаміки розвитку художнього 

процесу, скільки ідеологізації культурного середовища. «Випадання» митців і 

письменників із загального мистецького процесу було реакцією на державні 

механізми контролю, регулювання та заохочення, а також активне 

насаджування естетичних і етичних критеріїв оцінки дійсності. 

За словами У. Еко, тривале існування «герметичної поезії», яка була 

своєрідною противагою помпезному офіційному стилю, було можливе через 

ігнорування владою тих авторів, які займалися творчими експериментами, не 

полишаючи своєї «вежі зі слонової кістки». Фашизм терпляче ставився до 

цього явного, але соціально-невхопного протиріччя, оскільки не звертав 

достатньої уваги на такі туманні прояви незгоди. Але цей факт не є 

свідченням толерантності режиму, який розігнав профспілки, витіснив 

інакодумців із публічного діалогу, знищив свободу публікацій і перетворив 

законодавчу владу на фікцію. На думку У. Еко, він лише підтверджує 

ідеологічну та політичну невпорядкованість італійського фашизму та 

відсутність ґрунтовної теоретичної бази, на яку б він спирався [181].  
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Отже, «внутрішня еміграція» за доби фашизму в Італії була зумовлена 

двома важливими чинниками: 

– митці та письменники відходили у «внутрішню еміграцію» через 

неприйняття ідеологізації мистецького життя та насаджуванних владою 

критеріїв відображення дійсності; 

– цей «внутрішній відхід» був можливий, оскільки влада майже не 

звертала уваги на жанрову і стилістичну незалежність художніх творів у 

випадках, коли автор не полишав своєї «вежі зі слонової кістки» та не 

вдавався до політичної критики. 

Розглянемо основні напрямки мистецьких пошуків, які можуть свідчити 

про «внутрішню еміграцію» художника у фашистській Італії. Одним із 

індикаторів є авторський підхід до осмислення та інтерпретації у творчій 

праці дефініції часу. За словами Г.У. Гумбрехта, актуалізація екзистенціальної 

сторони минулого та його переосмислення пов’язана зі зростаючою 

проблемою усвідомлення часу як соціального феномену [69, с. 368]. На тлі 

численних проблем, які виникають при спробах окреслити форму сучасності, 

відбувається звернення до суб’єктивного досвіду, оскільки структури 

об’єктивного часу набувають ефемерності та перетворюються на «глухі кути». 

Відмежування від сталого наративу минулого і теперішнього, які 

проголошуються остаточними, може слугувати ознакою «внутрішньої 

еміграції» італійських митців.  

Культ героїчного та славетного минулого, який поступово 

впроваджувався під час формування офіційної мистецької доктрини фашизму, 

поєднувався із твердженням про необхідність розірвати зв’язки із 

упередженнями та анахронізмами минулого. Чинником «випадання» 

представників «внутрішньої еміграції» із цього «спільного місця» є 

неприйняття офіційного прагматичного підходу в трактуванні історії. Часто на 

полотнах італійських художників, які утримували дистанцію із політикою, тема 

історизму постає тлом для рефлексій стосовно самоусвідомлення людини у 
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світі, її самотності або ізольованості від власного минулого. Образи сучасності 

як ситуації на руїнах минулого непоодинокі в роботах Джорджо де Кіріко. 

Однією із однак «внутрішньої еміграції» автора було утворення у 

літературних творах дистанції між внутрішнім світом персонажу та 

об’єктивною реальністю. У романі Італо Звево «Самопізнання Дзено» (1923 р.) 

змальовано психологію людини, яка не може пристосуватися до життя в 

суспільстві. Спроби адаптуватися до соціального організму супроводжуються 

відчуттям власної неповноцінності. Автор зображає ситуацію, як у хворому 

суспільстві людина втрачає критерії оцінки внутрішнього ментального стану: 

відчуття абсурду навколишньої дійсності інтерпретується головним героєм як 

трансляція власної психічної неврівноваженості. 

Жанр і сюжетне наповнення твору могли свідчити про «внутрішню 

еміграцію» автора, оскільки в умовах ідеологізації художнього простору 

звернення до політично-нейтрального натюрморту і пейзажу вже поставало 

певним відхиленням від загальноприйнятих тем. 

«Внутрішня еміграція» проявлялася у «випаданні» із ідеологізованого та 

політизованого середовища, про що інколи свідчило започаткування «діалогу» 

з європейськими мистецькими течіями. Між 1928 та 1931 роками в Турині 

існувала «Група шести» («Sei di Torino»), яка дистанціювалася від офіційного 

мистецтва, фашистської риторики та загального мілітаризму. Ці художники 

відкрито протиставляли монументальному псевдокласицизму пошуки простих 

композицій і сюжетів, сонячних тональних рішень, суголосних із мистецтвом 

постімпресіонізму. Поряд із героїчним і мілітаристичним пафосом 

фашистського монометалізму, який відкидав вплив іноземного мистецтва, 

творчі пошуки «Групи шести» були своєрідною ознакою незгоди та творчої 

незалежності. Часто такі ознаки «внутрішньої еміграції» супроводжувалися 

активними діями в політичному полі, за що переслідувалися владою. Так 

сталося з одним із учасників групи, Карлом Леві, якого заарештували у 1934 р. 

за створення політичного руху «Справедливість і свобода» (1929). 
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У контексті посилення ідеологізації суспільного клімату в Італії 

художники та письменники відходять від інституалізації та висловлюють 

незгоду не лише через виразний прояв антифашизму, а й через аполітичність 

[274, c. 88]. Одним із таких митців був Джорджо Моранді (1890–1964), який 

ніколи не був партійцем, а його принципи були детерміновані внутрішніми 

переконаннями, а не ідеологічною заангажованістю чи духом часу.  

У творчому шляху Дж. Моранді відсутні періоди злетів і криз: протягом 

найбільш «темних часів» режиму він продовжував скеровувати свої сили в 

русло творчості та уникав політичного життя. Єлизавета Барісоні зазначає, що 

в 1930-х роках художника намагалися залучити до модних у Болоньї 

антимодерністських і антифранцузських дебатів, але він, як і завжди, 

залишився осторонь політики [197, c. 20]. 

Окрім кількох подорожей до Швейцарії, де відбувалися виставки 

художника, Дж. Моранді прожив усе своє життя в Болоньї, де працював у 

маленькій кімнаті-майстерні, у спільній квартирі з матір’ю та трьома сестрами 

(рис. 1.22). Основним жанром, у якому працював художник, був натюрморт, 

але деколи він займався і пейзажем. Більшість його робіт виконано в 

живописних техніках: це олія чи акварель (рис. 1.24).  

Час від часу, протягом багатьох років, Дж. Моранді повертався до 

техніки офорту, яку викладав у Болонській академії: «Моя конфіденційність 

була моїм захистом, і в уявленні великих інквізиторів італійського мистецтва 

я залишався провінційним професором офорту в Академії образотворчого 

мистецтва в Болоньї» [251]. У інтерв’ю 1958 р. художник наголошував, що 

ніколи не намагався вчити мистецтву буквально та диктувати тему, жанр і 

зміст роботи: такий підхід означав для нього обмеження творчої уяви. 

Обстоюючи ідеї свободи творчості та людської індивідуальності, Дж. Моранді 

уникав накидання власних поглядів, як у своєму мистецтві, так і в контексті 

педагогічної практики [261, с. 106–107].  

Офорти Дж. Моранді виконані у делікатній манері: неглибоко 

протравлені штрихи, ледве помітні на самих офортних дошках. Жанрова 
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специфіка натюрморту, якою захоплювався художник, зумовлює його 

звернення до зображення квітів (рис. 1.23). Часами він малював штучні квіти, 

зроблені з оксамиту чи шовку: у цьому простежується його увага до 

болонської декоративної традиції, яка сягає ХVIII ст. 

Звернення до історичних мотивів було характерним для багатьох 

«внутрішніх емігрантів», що мало методологічну цінність або терапевтичний 

ефект. Колін Ріордан припускає, що у нацистській Німеччині звернення до 

історичного жанру ідилій, а також «чистої» поезії було своєрідною формою 

протесту через жанрово-сюжетний аспект [260, с. 153]. Зацікавлення 

Дж. Моранді темою минулого проявляється в особливий спосіб: художник 

увічнює в окремих творах традиції своєї країни, фіксуючи за допомогою 

предметів матеріальної культури туманний образ плинного часу. 

У деяких графічних натюрмортах Дж. Моранді предмети дають про себе 

знати лише завдяки внутрішній порожнині, яка утворюється зовнішньою 

сіткою штрихів. Ці силуети постають як наслідок навколишнього: художник 

ніби натякає, що нас формує те, що навколо нас, і що внутрішній зміст речей 

може залишатися недоторканим незалежно від середовища (рис. 1.25). 

Вочевидь, проблематика «внутрішньої еміграції» за доби фашизму в 

Італії досліджена значно менше, ніж у контексті нацизму в Німеччині. Часто 

огляд антифашистського та нефашистського мистецтва пов’язаний із 

висвітленням діяльності активних учасників Опору. Коли йдеться про 

«внутрішню еміграцію», дослідники розходяться у визначенні терміна, його 

критеріїв і витоків. Та достеменно формування наукового знання про італійську 

«внутрішню еміграцію» має супроводжуватися оглядом специфіки 

фашистської ідеології й текстури культурного життя за доби тоталітаризму, 

зокрема — аналізом зв’язку мистецтва та політики. 

Важливою ознакою мистецтва «внутрішньої еміграції» в Італії є відмова 

від естетизації політики, відхід від політичного дискурсу, мілітаризму, 

неприйняття героїчного пафосу офіційної ідеології, «вислизання» із «спільного 

місця» насаджуваних державою міфологем. Свідчити про «внутрішню 
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еміграцію» художника можуть і його жанрові та стилістичні рішення, «діалог» 

із європейськими мистецькими течіями, а також суб’єктивне інтонування 

дефініції часу та його інтерпретація у мистецьких творах. 

1.5  «Внутрішня еміграція» у франкістській Іспанії. Жуан Міро 

Один із перших, хто використовує термін «внутрішній емігрант» у 

контексті епохи Франсіско Франко, —письменник Мігель Салаберт. У 1958 р. 

у французькій газеті «L’Express» виходить його стаття під титулом 

«Внутрішній емігрант» («El exilio interio»), а 1961 р. у Франції публікується 

роман М. Салаберта із аналогічною назвою. Письменник будує сюжетну лінію 

навколо непростого життя головного героя Рамона, який намагається вижити в 

гнітючому світі диктатури Ф. Франко. Автор інтерпретує досвід «внутрішньої 

еміграції» як різновид соціального аутизму. 

У контексті історії іспанського тоталітаризму, проблематика «внутрішньої 

еміграції» розглядається в окремих (переважно літературознавчих) іспаномовних 

статтях і наукових працях, які здебільшого оминають увагою мистецтвознавчий 

аспект питання. Проте подібність окремих процесів у тоталітарних режимах, 

зокрема, типологічні зміни в культурному та мистецькому житті після 

встановлення тоталітарної диктатури, дозволяють відстежити прояви 

«внутрішньої еміграції». Біографії окремих художників і письменників 

можуть рясніти «білими плямами», які вказують на те, що вони не обіймали 

того часу жодної офіційної посади та ігнорували політичне життя, що 

зазвичай може слугувати ознакою духовного вигнання. Звертаючи увагу на 

зміну жанрово-стилістичних характеристик і сюжетного навантаження творів, 

можна також виявити прояви зміщеної активності художників як реакції на 

політичні виклики в мистецькій практиці. 

Під час громадянської війни в Іспанії симпатії європейської інтелігенції 

були здебільшого на боці республіканців: добровольцями у складі інтербригад 

служили, наприклад, Ернест Гемінґвей і Джордж Орвел. Після поразки 

республіканців відбувається встановлення диктатури Ф. Франко, яка мала 

спустошливий вплив на суспільне та культурне життя. Початковий етап його 
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правління характеризується масовими розправами над групами населення, які 

підтримували протилежну політичну сторону. Франкізм був прикладом 

тоталітарної та згодом авторитарної диктатури, у якій вирішальну роль у 

політичному житті відігравав вождь, партія «Фаланга» та армійська верхівка. 

Офіційне гасло — «відповідальність тільки перед Богом та Історією» свідчить 

про значну роль клерикального аспекту в концептуальній структурі франкізму. 

Як і будь-яка фашистська ідеологія, він агресивно ставився до модернізму, 

насаджуючи в альянсі із католицькою церквою традиційні цінності та архаїчні 

уявлення про суспільний устрій та гендерну ієрархію. 

Для характеристики атмосфери, яка панувала після репресій, пере-

слідувань і вигнання численних діячів мистецтва і літератури, інколи викорис-

товується поняття «культурного болота», або «культурної пустелі» («el páramo 

cultural»). У дослідженні «Еміграція Іспанії 1939 р. до Америки: Куди поділася 

пісня?» («El Exilio de las Españas de 1939 en las Américas: adónde fue la canción?», 

1991) висвітлено масштаби переслідувань діячів культури та процесів фальшу-

вання історії, які охопили Іспанію після завершення Громадянської війни. Та 

частина інтелігенції, яка залишилася в країні та не поділяла ідей франкізму, 

відчувала цілковиту безпорадність. Іспанський поет Леон Феліпе звертає увагу 

на те, що в культурному полі разом із вигнанцями «зникає пісня» у широкому 

розумінні, як енергія, створювана вібрацією духу і вільним розумом [252,        

c. 200]. Із перших моментів післявоєнного періоду заборонялася низка видань, 

а найбільш небезпечні для нового режиму видання було знищено. Після завер-

шення Другої світової війни ситуація в культурному житті дещо полегшилася: 

У товстій стіні, яка ізолювала людей від реальності, з’явилися тріщини, які 

дозволили подивитися краєм ока на заборонену панораму [252, c. 201]. 

Одним із перших, хто залучив до широкого наукового дискурсу проблема-

тику дуальності іспанської культури періоду франкізму, був філософ Хуліан 

Маріас. До 1970-х років йому було заборонено викладати в Іспанії, але він 

висвітлював цю тему під час лекцій у Гарварді, Єлі, Коледжі Веллслі та 

Каліфорнійському університеті.  
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П. Іліє розрізняє дві категорії вигнанців у період франкізму. До першої 

групи належали особи, які полишили країну до та після завершення 

Громадянської війни, й ті, хто поїхав на початку становлення режиму. До 

другої групи належать ті, хто залишився в країні, незважаючи на репресивний 

характер нової влади. Автор характеризує відносини між еміграцією та 

«внутрішньою еміграцією» поняттям «взаємної глухоти» («mutual deafness»). 

Представникам неофіційної культури було властиве бажання духовної 

спорідненості й солідарності з емігрантами, але вони не зустрічали відповіді. 

Незважаючи на відсутність комунікації, у творчості письменників у фізичній і 

«внутрішній еміграції» спостерігається певний паралелізм [227, c. 36–37]. 

П. Іліє акцентує увагу на використанні схожих метафор, образів, мотивів 

і наявності нав’язливих ідей у літературних творах, які створювалися по 

обидва боки кордону. Поширеною тенденцією було звернення до тем 

минулого, спроби фіксації історичної пам’яті та ностальгія. Актуалізувалася 

проблематика локалізації персонажа, оскільки Батьківщина тепер асоціювалася 

із місцем відчуження, в’язницею або сприймалася лише крізь призму 

минулого. Література фізичної та «внутрішньої еміграції» постає як письмо 

травми. Серед письменників у «внутрішній еміграції» П. Іліє називає Хуана 

Марсе, Хосе Анхеля Валенте, Хуана Гойтісоло та ін.  

Іспанська еміграція (як внутрішня, так і фізична) значною мірою 

пов’язана з рухом «Las Sinsombrero», утвореним переважно жінками-

мисткинями та філософинями і літературним угрупуванням «Покоління 27». 

«Внутрішнім емігрантом» був представник іспанського модернізму, 

письменник і перекладач Рафаель Кансінос-Ассенс, відомий завдяки 

заснуванню літературної течії ультраїзму. Після встановлення диктатури йому 

було заборонено публікувати художні твори та публічно виступати; виконані 

переклади друкували без згадки його імені. У «внутрішній еміграції» він 

підтримував зв’язок із світовими інтелектуалами: П. Реверді, У. Френком та 

Хорхе Луїсом Борхесом. До «внутрішньої еміграції» належать поет і есеїст 

Жуан-Гіль Альберт Симон, який із 1947 р. проживав у «внутрішньому 
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вигнанні», а також художник і драматург Франсіско Ньєва, який належав до 

постсюрреалістичного авангарду післявоєнного періоду — постизму. 

Серед найбільш відомих представників каталонського мистецтва ХХ ст. – 

Жуан Міро (1893–1983), який за часів проживання у франкістській Іспанії 

перебував у «внутрішній еміграції». Становлення художньої мови Ж. Міро 

відбувалося під впливом низки модерністських течій, зокрема деяких аспектів 

фовізму, кубізму, сюрреалізму та абстракціонізму. Та постійні мистецькі 

експерименти й наполегливі творчі пошуки мали наслідком оригінальність і 

неповторність створеного художником світу. Ежен Йонеско писав: «Кожен із 

творів Міро — це сад, що танцює, хор, що співає, опера, сповнена квітами, що 

народжуються у променях сонця. Цей світ — водночас швидкоплинний і 

абсолютно реальний» [226]. 

Створення Ж. Міро власного художнього світу базувалося на принципах, 

відмінних від реалістичного уявлення про мімезис. Проте на його змістовне 

наповнення і атмосферу нерідко впливали події навколишньої  дійсності. За 

місяць до початку Другої світової війни Ж. Міро із родиною полишає Париж і 

переїжджає до Нормандії, де розпочинає працювати над космогонічною 

серією під назвою «Сузір’я». Тут він створює 10 із 23 робіт, решту серії буде 

завершено після повернення до Іспанії до 1941 р. У «Сузір’ях» художник 

звертає увагу на морфологію знаків та символів і надихається поетикою 

зоряного неба. За допомогою геометричних комбінацій художник утворює 

специфічний хроматичний простір. Перетини чорних ліній утворюють вузли, 

між якими зображено аморфні та геометричні форми, переважно чорного, 

червоного або синього кольорів. Асоціація із астрологічними мапами 

підсилюється завдяки локальній площині, на якій постають сюжети «Сузір’їв». 

Для Ж. Міро ця серія слугували місцем «відходу», можливістю творчого 

ескапізму, у якому художник міг забути про навколишню кризу, переживання 

перманентності війни та звернутися до пошуків енергії та свободи: «Я відчув 

глибоке бажання втечі. Я свідомо зачинився в собі. Ніч, музика та зірки стали 

відігравати визначальну роль у моїй картині», — згадував Ж. Міро [211]. 
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Після окупації Франції, Ж. Міро повертається до Іспанії. В той час, як 

за кордоном його мистецтво дедалі набуває популярності, Ж. Міро, за словами 

мистецтвознавця Марко Даніеля, працює в умовах «своєрідного внутрішнього 

вигнання» [232]. У цей період художник створює роботу «Сходи відчуження» 

(1939–1940), яка більшістю дослідників визнається знаковою [231], (рис. 1.26). 

На передньому плані роботи Ж. Міро зображає драбину, яка підіймається 

догори в напрямку затьмареного неба. Звичний для художника символ драбини 

відображав можливість утечі до іншого світу, який міг бути світом творчого 

ескапізму або духовної ізоляції. Проблема збереження внутрішньої свободи в 

умовах її утисків була особливо актуальною для Ж. Міро. В інтерв’ю 1936 р., 

коли Громадянська війна набула значення невідворотної реальності, митець 

наголошує на необхідності «протистояння будь-якому суспільству, якщо його 

метою є нав’язування власних вимог […] Слово «свобода» має для мене 

значення, і я буду захищати її за будь-якої ціни» [231]. 

Живопису та графіці Ж. Міро не властива очевидність політичних мотивів 

і натяків, оскільки інстинкт відсторонення від безпосереднього політичного 

життя мав для нього значення інстинкту збереження. Але, як зауважує дослід-

ниця Роза Марія Малет, настрій творів Ж. Міро варіюється від споглядальної 

ізольованості до пристрасного співпереживання [240, c. 13]. Твори Ж. Міро 

мають потужний емоційний імпульс, утворений взаємодією форм і кольорів. 

Він постійно вишукує нові засоби комунікації між складовими елементами, 

спостерігаючи їхню взаємодію. Трансляція особистих переживань навколишніх 

трагедій або пошуки втечі від них зумовили створення майстром особливої 

реальності, у якій драматичні ситуації набувають безпредметного втілення, 

перетворюючись на тотальну есенцію. Пошуки цієї реальності були методо-

логічно важливими, оскільки зберігали можливість захисту особистої свободи 

та енергії в «затьмареному світі». Зміщена активність методу Ж. Міро полягала у 

створенні особистого художнього світу, який акумулював методологічні 

перспективи творчого ескапізму. 
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У дискурсі, присвяченому історичній і культурній спадщині Іспанії доби 

тоталітаризму, існують розбіжності у визначенні та класифікації осіб, яких 

можна зарахувати до «внутрішніх емігрантів». Вони зумовлені неоднозначністю 

біографічних даних і вчинків, які інколи можна трактувати як прояв компромісу. 

Очевидно, під «внутрішньою еміграцією» в Іспанії 1939–1975 років можна 

розуміти групу митців і письменників, чия поведінка була альтернативою 

відкритій чи прихованій колаборації із режимом.  

1.6  «Внутрішня еміграція» за доби «відлиги» в СРСР 

В українському художньому житті ХХ ст. мистецтво тоталітаризму 

охоплює майже піввіковий відрізок часу [142, с. 544]. Олексій Роготченко 

доводить, що в період між 1930–1950-ми роками в СРСР існував особливий 

різновид радянського тоталітаризму, який мав винятковий і безпрецедентний 

вплив на розвиток української культури і мистецтва [142, c. 11]. У цей період 

єдиним офіційно дозволеним художнім методом і стилем був соціалістичний 

реалізм (скорочено «соцреалізм»), у принципах і каноні якого вбачалося 

вираження соціалістичної концепції світу.  

Для визначення етапів життєдіяльності соцреалізму О. Роготченко 

залучає запропоновану Х. Гюнтером модель поділу його існування на п’ять 

історичних етапів: протоканон (підготовча стадія); фаза канонізації 

(«кристалізація» канону); фаза розповсюдження канону; фаза деканонізації та 

постканонічна стадія [142, с. 24]. Упродовж усього періоду існування 

соцреалізм пережив принаймні три етапи зміни форми та змісту [142, c. 86]. 

Незмінним залишався чинник ідеології —стиль слугував політичним методом. 

Соцреалізм заперечував відображення реального життя, але 

послуговувався технічними прийомами реалізму. Ідеологічна доктрина 

розповсюджувалися як на публічну, так і приватну сторону життя; вимога 

чіткої політичної позиції передбачала її демонстрацію в усіх аспектах 

людської діяльності, зокрема у творчості [150, с. 61]. Метою впровадження 

соцреалізму було не лише формування мистецької точки зору, а й карбування 

нового світогляду [142, с. 186]. 
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На момент утвердження соцреалізму українське мистецтво вже 

визначило власний шлях розвитку, який спирався на національні традиції та 

враховував художню ситуацію в європейському контексті [142, c. 37]. Серед 

українських митців, які досягли світових вершин, можна назвати В. Бурлюка, 

К. Малевича, О. Мурашка, О. Архипенка, О. Естер, О. Богомазова, Д. Бурлюка, 

В. Єрмілова [142, с. 181]. 

Соціалістичний реалізм було проголошено офіційним творчим методом 

на Першому всесоюзному з’їзді радянських письменників 30 серпня 1934 р., 

що позначилося на ліквідації всіх інших мистецьких течій. Від художника 

вимагалося злиття із офіційною ідеологією. За висновком О. Роготченка, 

перед високопосадовцями від тодішньої культури стояла мета не тільки 

прославляти соціалістичний розвиток держави, а й створювати виразне 

застереження для мистецького соціуму, знищуючи непокірних та тих, хто 

висловлював незгоду [142, с. 88].  

Після проголошення соцреалізму існування культурного підпілля, яке з 

1920-х намагалося уникати контактів із державою, стає практично 

неможливим. У цей історичний період досвід «внутрішньої еміграції» 

зумовлений не так методологічними перспективами збереження творчої 

індивідуальності, як потенційними можливостями фізичного виживання. 

Прикладом «внутрішньої еміграції» є досвід художника Василя Єрмілова, 

який майже на двадцять п’ять років «випадає» із загального мистецького 

життя через неприйняття догматики соцреалізму: протягом цього періоду він 

займається творчістю виключно для себе, зосереджуючись на стилізованому 

зображенні квітів, атлетичних фігур, а також на портретах [150, c. 47]. Як 

зауважує О. Роготченко, нагальнішим у цей час зазвучало питання не як 

намалювати фігуру чи образ, а як фізично залишитися живим у країні 

тотальних репресій, воєн і знищеної релігії [142, с. 66]. До 1956 р. значна 

частина художників і письменників, які не вмонтували себе до системи 

соцреалізму, була фізично знищена та репресована. Процес супроводжувався 

ідеологічним тиском, підсиленням економічної та психологічної залежності 
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митця від держави [142, c. 545]. Ліквідація мистецьких організацій, репресії, 

утиски та фізичне знищення представників творчої інтелігенції на тривалий 

час відкинуло українське мистецтво в зону ізоляції та застою [150, с. 63]. 

Політичні зміни доби «відлиги» вплинули на актуалізацію феномену 

«внутрішньої еміграції» та набуття нею нових форм репрезентації в 

неофіційному мистецтві та культурі. Для аналізу явища «внутрішньої 

еміграції» за доби «відлиги» необхідно звернути увагу на політичний аспект і 

контекст повсякденного життя за радянського режиму в 1960-х роках. У цей 

період опозиційна думка набуває виразної культурної репрезентації [46, 

с. 204]. В основі спонукального мотиву до дій, які призводили до руйнування 

кар’єри та життя, був, зокрема, творчий і моральний імпульс: особистість 

протиставляла власні принципи казенним колективним цінностям. На 

позначення культурних і мистецьких явищ, які постають опозиційними до 

офіційного методу соцреалізму в українській науковій традиції 

використовується термін «мистецький нонконформізм» [144, c. 82]. 

Дослідженню українського мистецького нонконформізму присвячено моно-

графію Лесі Смирної «Століття нонконформізму в українському візуальному 

мистецтві» [153]. 

Основними ознаками українського нонконформізму В. Сидоренко 

називає романтичність, шукання правди, спротив, тугу за світовою культурою 

[150, с. 72]. Витоки цього явища О. Роготченко вбачає задовго до «відлиги»: 

боротьбою із офіційною доктриною характеризувалася творча діяльність 

Михайла Бойчука, Софії Налепінської-Бойчук, художників із їхнього 

середовища, учнів. Становленню нонконформізму в українському мистецтві 

сприяла діяльність Ади Рибачук та Володимира Мельниченка [144, с. 84]. 

Пріоритет свободи творчості й вираження його через мистецькі пошуки були 

властиві Г. Неледві, В. Ласкаржевському, В. Рижику, А. Горській, А. Суммару, 

С. Параджанову, Б. Плаксію, М. Трегубу, В. Ламаху, П. Бедзіру, Ф. Семану та 

іншим митцям [150, с. 72]. У російських мистецтвознавчих джерелах 

поширеним є твердження про зумовленість нонконформізму економічними 
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причинами та стилістичними розбіжностями із офіційним каноном. 

Дослідники українського нонконформізму не погоджуються із таким 

твердженням, акцентуючи увагу на чинникові відродження національного 

мистецтва після доби сталінських репресій [144, c. 87]. 

1.6.1  «Підпільна академія» Карла Звіринського  

Одним із представників українського нонконформістського мистецтва 

був «внутрішній емігрант» Карло Звіринський (1923–1997), творчість якого 

слугувала своєрідним містком між авангардом 1920–1930-х років і 

неофіційним мистецтвом 1970-х. Декілька виставок, низка статей, книга 

спогадів і лише частково опрацьовані щоденникові записи досі сприяли 

винятково локальному усвідомленню ролі К. Звіринського для української 

культури [77, с. 9]. 

Протистояння К. Звіринського тоталітаризму полягало не лише у 

збереженні особистих переконань у межах власного ізольованого світу 

мистецтва й духовної активності, а й у активній просвітницькій діяльності та 

підтримці молодих художників. Від початку навчання у Львівському інституті 

декоративного та прикладного мистецтва принципи Звіринського були 

протилежними засадам соцреалізму, що стало причиною критики його 

творчості та неможливості брати участь у виставках [77, с. 15], (рис. 1.27). 

Одним із джерел творчості К. Звіринського були його стосунки із 

духовним вчителем — Романом Сельським («Старим»). У домі Романа і 

Магріти Сельських або в К. Звіринського вони збиралися чи не щодня. Серед 

гостей були український живописець і громадський діяч Роман Турин, 

живописець, графік і педагог Вітольд Манастирський, композитор, диригент, 

педагог Микола Колесса, племінниця Романа Турина Віра Дурняк, художниця 

і мистецтвознавець Софія Вальницька, живописець, пейзажист Володимир 

Патик із родиною, живописець і педагог Данило Довбошинський із дружиною 

Барбарою, сестри Жінетта та Анжела Максимовичі [77, с. 16].  

К. Звіринський був одним із перших представників абстрактного 

експресіонізму в Україні [77, с. 19]. Художник свідомо відмовлявся від 



85 
 
зображення людини, надаючи перевагу осмисленню предметів, їх кольору і 

форм: «У полотнах митця головне місце відводиться своєрідній глибинній, 

знаковій символіці кольорових плям, вишуканим тональним зіставленням, 

несподіваним фактурним ефектам» [77, с. 79], (рис. 1.28, 1.29). 

Творчість і внутрішній світ К. Звіринського охоплюють різні аспекти 

людського життя: мистецтво, педагогіку, літературу, музику, релігію, 

філософію, громадянську позицію тощо. Його внутрішня вимога полягала у 

злитті цих різновидів духовної активності в один цілісний шлях формування 

людської індивідуальності. За життя К. Звіринський був відомий не тільки 

завдяки педагогічній практиці, а й через енциклопедичність знань: художник 

мав широку обізнаність в релігії та філософії, історії, географії, літературі, був 

знавцем класичної та сучасної музики та української пісні, володів польською 

та німецькою мовами. Стефанія Павлишин зауважує, що Звіринський ніколи 

не заховував виключно для себе цю виняткову ерудованість, але ділився нею і 

передавав колу однодумців, особливо — молоді [77, с. 10]. 

Більшість людей, які належали до кола знайомих К. Звіринського, так чи 

так протиставлялися системі: художники, музиканти, композитори, 

музикознавці, письменники, історики, лікарі, священики, теологи, студенти з 

різних міст СРСР [с. 20]. Серед найближчих друзів К. Звіринського були 

Андрій Нікодемович, Володимир Гошовський. Невідомо, яким би було 

мистецьке обличчя львівської школи 1960-х, якби не постаті Р. Сельського, 

К. Звіринського та молодих художників, які належали до «Підпільної академії» 

[77, с. 19]. Основними критеріями відбору до цього підпільного гуртка була 

майстерність, ерудиція та особисті риси. Серед учнів «Підпільної академії» 

К. Звіринського — А. Бокотей, Б. Галицький, Л. Цегельська-Крип’якевич, 

П. Маркович, І. Марчук, О. Мінько, Р. Петрук, Б. Сойка, З. Флінта, С. Шабатура.  

До майстерні, розташованої на вул. Генерала Грицая, К. Звіринський 

допускав обмежене коло людей. Отож, навколо художника сформувався 

міфічний образ ще за його життя. У цьому просторі відбувалися квартирні 

виставки, дискусії, обговорення. «Підпільна академія» К. Звіринського стала 
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невіддільною частиною життя його учнів, своєрідним орієнтиром у 

мистецьких стилях і напрямах. 

У «Невидимих містах» Італо Кальвіно є рядки, які можна залучити для 

характеристики життєвого шляху К. Звіринського: «Є два способи не страждати 

від пекла навколо. Перший —  це стати його частиною. Другий — складніший: 

безпомилково розпізнавати в пеклі тих, хто не має до пекла стосунку, і робити 

все, щоб не-пекла було більше і тривало воно довше» [210, c. 165]. 

1.6.2  Між дисидентством і «внутрішньою еміграцією» 

За доби «відлиги» паралельно із явищем мистецького нонконформізму в 

Україні набуває поширення рух дисидентів. «Якщо дисиденти прагнули 

гласно висловити свою незгоду з політикою держави, що проявлялося в 

різного роду публічних діях, то «внутрішні емігранти» до таких дій не 

вдавалися. Їхня незгода виражалася в розмовах у колі близьких людей», — 

зауважує О. Іванова [80, c. 55]. 

Якщо в умовах сталінської тиранії вищою ознакою громадянської 

чесності були неучасть і мовчання, то за часів «відлиги» завдяки дисидентству 

суспільна думка отримала публічну мову [46, с. 211]. Важливе значення мав 

особистий приклад: ціною власної долі й життя дисиденти формували 

прецедент активності у публічному просторі. Як зазначає П. Вайль, фактично 

дисиденти вимагали втілення тих ідей і законів, на необхідності яких постійно 

наголошувала і постійно їх порушувала сама влада. Коли партія закликала до 

щирості — дисиденти говорили правду; газети писали про норми законності 

— дисиденти дотримувалися законів ретельніше, ніж прокуратура; з трибун 

говорили про необхідність критики — дисиденти критикували [46, с. 205]. 

Дисидентство було досвідом самостояння, повернення суб’єктності, 

усвідомленням сумління як цінності, яка належить людині, а не владі. Завдяки 

діяльності дисидентів загальний клімат у суспільстві зазнав значних змін, 

оскільки закон колективного мовчання було порушено. 

Специфіка українського дисидентства полягала в тому, що його 

учасники виступали за вільний розвиток української культури, мови та 
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тримали як перспективу ідею соборної та незалежної країни. Серед 

найвідоміших українських дисидентів були А. Горська, Ліна Костенко, Левко 

Лук’яненко, В’ячеслав Чорновіл, Петро Григоренко, засновник Української 

Гельсінської групи Микола Руденко, Василь Стус.  

Питання «формально-правового порядку» можуть мати місце лише в 

демократичному суспільстві, тому, поводячись як вільні люди в невільній 

країні, дисиденти не досягли своєю дією перемоги, якою можна вважати 

національну та громадянську свободу. Але важливою метою і засобом була 

сама модель поведінки, створення прецеденту, формування суспільної думки 

— тобто моральна опозиція та надання розголосу проблемам, які доти 

замовчувалися [46, с. 206]. 

1968 р., який було оголошено ООН Роком прав людини, ознаменувався 

світовою культурно-політичною кризою, спричиненою глобальною 

дискредитацією великих ідеологічних наративів: ідеології соціалізму та 

комунізму, традиційних систем партійного представництва. У західному світі 

на тлі невпинного наукового прогресу відбуваються зміни в уявленнях про 

взаємовідносини статей, сексуальних меншин. Надії цілого покоління були 

зруйновані через поразки революційних рухів і бурхливих протестів кінця 

1960-х. Поширився масовий відхід лівих інтелектуалів від просвітницьких і 

раціональних поглядів. Набували популярності ідеї постмодернізму, 

деконструктивізму та неопрагматизму: всі ці рухи відкидали «традиційне 

концептуальне мислення» та Філософію і Науку з великої літери [270]. 

Смерть великого наративу — надії на можливість побудови справедливого 

суспільства в тоталітарній державі, «соціалізму із людським обличчям», 

вочевидь, настала після розстрілу Празької весни. Вторгнення радянських військ 

у Чехословаччину перекреслило більшість ідеалістичних переконань покоління 

шістдесятників і породило внутрішню потребу реагування на історичний шок 

[46, c. 363]. Розстріл Празької весни вплинув на усвідомлення широкими 

верствами післявоєнного покоління обмеженості можливостей громадянської 

активності та її приреченості в тоталітарній державі. 
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Період політичної реакції, який ознаменувався згортанням 

десталінізації, поверненням до репресій, арештів, запроторень у божевільні, 

визначив актуалізацію «внутрішньої еміграції» як єдиного можливого способу 

збереження внутрішньої свободи та індивідуальних переконань: «Після 21 

серпня 1968 року ціле покоління, сформоване в СРСР після війни, усвідомило, 

що живе не в комуністичній державі […], а просто в імперії, сприяти якій у її 

задумах завжди та в усіх випадках аморально» [173, с. 235].  

Якщо до 1968 р. в СРСР ще існував дискурс стосовно можливості 

побудови комунізму, то після цього дня єдиною проблемою стала можливість 

виживання цивілізації, культури, вільної особистості — на противагу системі 

[46, с. 368]. Єдиним виходом видавалася особиста відмова від співучасті в 

колективному злочині; актуальною моделлю поведінки, скерованою на 

самозбереження, постала відмова від справ імперії, вихід на периферії 

екзистенції [46, c. 340]. За словами Г. Померанца, значна частина тогочасної 

інтелігенції належала до своєрідної духовної діаспори [139]. Відтепер місце 

інтелігенції було «в підвалі опалювача, в засланні селища, у будці сторожа, в 

приміському бараку, нарешті, в еміграції» (П. Вайль) [46, c. 333]. 

Через інтервенцію до Чехословаччини загострилося питання вибору 

між власною позицією та колективною думкою: конфронтація «ми» та «я» 

не залишала можливості для компромісу [46, с. 373]. Іспит цим вибором був 

надзвичайно важким для шістдесятників: одні потрапили в тюрму, інші 

емігрували, треті — перебували в мовчанні, а четвертих — примусили до 

компромісу двомислення. На тлі цих подій повторно актуалізувалася поведін-

кова модель «внутрішньої еміграції», яка супроводжувала песимістичну добу 

«застою». Празька весна, вочевидь, не могла перемогти в умовах тоталітаризму, 

але, загинувши, вона залишила під своїми руїнами надії «відлиги». Згадуючи 

серпень 1968 р., Мілан Кундера зазначав: «…я пережив у Празі насильницький 

кінець західної культури саме так, як це уявляли на світанку сучасної епохи, 

яка спирається на індивідуум і його розум, на плюралізм мислення і на 

терпимість. У маленькій західній країні я відчув кінець Заходу» [103, с. 183]. 
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1.7 Типологічні характеристики феномену «внутрішньої еміграції» 

Дослідження політичних передумов та форм репрезентації явища 

«внутрішньої еміграції» за різних тоталітарних режимів сприяє відстеженню 

подібності та паралелізму зв’язків між політичними зрушеннями та 

мистецьким життям. На основі отриманих відомостей, сформовано низку 

типологічних характеристик, властивих «внутрішній еміграції» в умовах 

основних тоталітарних режимів в Німеччині, Італії, Іспанії та СРСР.  

1. У повній мірі «внутрішня еміграція» актуалізується за тоталітарних і 

авторитарних диктатур. Х. Арендт розширює контекстне поле і залучає 

визначення «темні часи» («finsteren Zeiten»), яке скеровує до поеми Б. Брехта 

«До нащадків». Темними він називав часи «стійкої несправедливості та 

відсутності обурення» [205, с. 75]. «Темні часи» — явище історично циклічне 

[151, c. 9]. Таким періодам історії властиві утиски прав і свобод індивіда, 

репресії, впровадження цензури, ідеологічна індоктринація суспільного життя, 

криза довіри до політичної верхівки. В історичній ретроспективі актуалізації 

«внутрішньої еміграції» тенденційно передувало поширення в суспільстві 

песимізму щодо можливості соціальних змін і доцільності політичної 

ініціативи і протесту. Зазвичай відповідний світогляд був зумовлений 

травматичним досвідом, пов’язаним із крахом політичних сподівань, що 

визначав постутопічне сприйняття ходу історії та розчарування в ній, як у 

логічному та послідовному розвитку подій. Той факт, що «внутрішня еміграція» 

набула поширення саме за часів тоталітаризму, не обмежує історико-політичні 

періоди її актуалізації, а визначає найбільш вірогідні її передумови. 

Свідчення про характерну модель духовного відходу та дистанціювання 

від публічного і політичного життя постають у спогадах багатьох митців і 

філософів у періоди, які не стосуються тоталітаризму. Коли у 1919 р. Макса 

Вебера запитали, що робити, якщо до влади в Німеччині прийдуть комуністи, 

він відповів: «Тоді мене перестане хвилювати абсолютно все» [183]. За 

логікою М. Вебера, кінець справжньої політики усуває цікавість до політики 

загалом. Адже справжня політика і політичний дискурс присутні лише в 
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умовах свободи, де суспільна свідомість виховується у процесі вільної 

боротьби розумів. «Внутрішня еміграція» постає реакцією на смерть політики.  

Наприкінці 1920-х років ті верстви населення, які могли протистояти 

нацизму, розчарувалися у своїх лідерах і мали сумніви стосовно доцільності 

будь-яких політичних організацій. Робітники залишалися членами своїх 

партій, але втратили віру в ефективність політичної боротьби [181, с. 202]. 

Позбавлений від жодних ідеологічних ілюзій погляд на історію описав 

В. Беньямін у «Тезах про поняття історії» (1940 р.) після підписання пакту між 

СРСР і нацистською Німеччиною, який спричинив значний політичний 

скептицизм серед європейської лівої інтелігенції [27, с. 84]. У «Тезах» 

висловлене актуальне для людей багатьох культур і соціальних груп ХХ ст. 

почуття: в історії людина взагалі «не вдома», її права як «мешканця» історії 

нічим не обґрунтовані, її взаємозв’язок із історичним процесом потребує 

переосмислення [102, с. 27].  

Крах ідеалістичних уявлень стосовно ролі окремого індивіда у «великій 

історії» та усвідомлення відповідальності за прийняття політичних рішень у 

кризові моменти може поставити людину в ситуацію глобальної 

відповідальності. Цей досвід може обернутися непосильним тягарем, і не 

дивно, що звичайною реакцією постає не ентузіазм чи прагнення відродження 

гуманізму, а політична апатія і відмежування від дійсності [14, c. 111].  

Саме через вчинок самовідчуження у контексті диктатури інтерпретує 

категорію внутрішньої свободи З. Зинник: «Свобода — це воля сказати пробач-

прощавай усьому, що робить тебе нахлібником у спільній історії. Свобода — це 

право на випадання з історичного процесу» [78, c. 14]. 

2. «Внутрішній емігрант» відчуває незгоду із політичною дійсністю, але, 

з огляду об’єктивні чи суб’єктивні обставини, не може безперешкодно цю 

незгоду висловити вголос. Цей критерій «внутрішньої еміграції» потребує 

уточнення, оскільки у будь-якій політичній системі існують люди, які не 

згодні з проявами політичної дійсності, однак не вважають за доцільне про це 

публічно говорити. Об’єктивними чинниками вимушеного мовчання є 



91 
 
численні механізми стримування, контролю та покарання за інакомислення та 

політичну незгоду, які застосовують у тоталітарній державі. За доби «застою» 

дистанціювання «внутрішніх емігрантів» від політичного життя держави було 

зумовлене не тільки страхом, а й суб’єктивною відразою до політики. 

Відсторонення від сфери публічних відносин постало своєрідною моделлю 

супротиву, в основі якої було закладено відмову брати участь у колективній 

підтримці режиму та бути залученим до його життєдіяльності. 

3. «Внутрішня еміграція» зумовлена втратою публічною сферою своїх 

діалогічних і публікаційних властивостей. Якщо функцією публічності є 

«висвітлення» людських діянь і забезпечення простору, в якому люди можуть 

словом чи дією довести власну індивідуальність, то в умовах тоталітаризму 

відбувається «затьмарення» публічного простору. «Світло» публічності 

послаблюється через ідеологічний контроль, цензуру, утиски свободи слова, 

активацію механізмів репресій. 

Для митців «випадання із рубрик» публічного життя та відхід у духовну 

ізоляцію міг бути зумовлений як стилістичною або тематичною невідповідністю 

офіційному канону, так і особистими переконаннями (зокрема — політичними 

та національними), дотриманням творчих принципів. 

Для «внутрішніх емігрантів» приватна сфера переймає функції 

«затьмареної» публічності, перетворюючись на «буферну зону» між інтимним 

приватним та ідеологічно-ворожим публічним простором. Компенсація 

відлучення від публічного життя відбувається через наділення діалогічними 

та експозиційними властивостями сфери приватно-публічних відносин 

(«квартирники», квартирні виставки, майстерні). Зовнішнє «нульове існування» 

«внутрішніх емігрантів» довершувалося повторюваністю подій відповідно до 

індивідуального темпу життя. Розширення значення «буферної зони» через її 

розподіл на декілька кіл дозволяє відстежити альтернативні простори 

повсякденності митців у «внутрішній еміграції» (кав’ярні, кафе, сквери) та 

систему комунікації «внутрішніх емігрантів» із різних міст та країн. 

Зародження та поширення «буферних зон» відображає пошуки та спроби 
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винайдення людиною у теплоті близькості товариських стосунків того 

розуміння і сприйняття, яке покликана надавати сфера публічних відносин.  

4. Еміграція — це об’єктивізація власної відчуженості: від «внутрішньої» 

до «зовнішньої» еміграції один крок — через кордон [78, c. 15]. Однією із 

причин актуалізації явища «внутрішньої еміграції» була неможливість 

фізичної еміграції. Ідеться про вимушене фізичне перебування всередині 

країни та відмову ідентифікувати себе із тоталітарною державою. Із 1922 р. 

охорона державного кордону СРСР перебувала під контролем органів 

держбезпеки, а в 1934 р. ВЦВК СРСР прийняв закон про кримінальне 

покарання за спробу втечі з країни, яке поширювалося на членів родини 

втікача. Втеча за кордон прирівнювалася до державної зради. В умовах 

«холодної війни» ідеологічний і фізичний кордон між соцтабором і країнами 

західних демократій позначали терміном «залізна завіса».  

5. В усвідомленій «внутрішній еміграції» особливого значення набуває 

поведінкова модель «оптичної позиції». Коли ситуація здається без-

просвітною або зчитуються ознаки такої перспективи, втілення 

індивідуальних переконань у конкретних діях постає найбільш вагомою 

альтернативою існуючій темряві. За словами В. Скуратівського, форма цих 

вчинків буває різною і залежить від рівня «затьмарення», але спільною для 

них рисою є затвердження «оптичної позиції» (О. Чудаков), завдяки якій різні 

сторони людських дій постають спалахом «світлової полеміки із темними 

часами» [152, с. 20]. 

Окремі біографії та спогади про життя «внутрішніх емігрантів» свідчать 

про втілення особистих переконань через індивідуальний вчинок 

найсильнішим аргументом проти системи. За доби партійної диктатури і 

примусової колективності особливо гостро відчувається тиранія мови 

насильства та деспотизм будь-якої спільної програми із впровадження 

світоглядних орієнтирів. Через це, за словами Ольги Седакової, у радянському 

післявоєнному науковому дискурсі практично зникли високі слова та високі 

вислови про майбутнє, адже щодня «нове слово підлягало оскверненню». 
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Аналогічне ставлення викарбувалося і до патетичного колективізму, яким був 

просякнутий офіційний дискурс. «Я уникав і, зазвичай, уникаю говорити 

“ми”», — згадував художник Григорій Брускін [42, с. 149].  

Єдиним шляхом впровадження системи цінностей і світоглядних 

орієнтирів залишався особистий вчинок. Власний приклад і «оптична 

позиція» замість абстрактних стратегій, гучної риторики та утопічних 

програм постали способами «порушення суспільної непристойності» 

(С.Аверінцев). 

6. Здебільшого «внутрішні емігранти» — це активні споживачі та 

співтворці неофіційної культури, яка протиставляє свої цінності офіційним. 

Як пише Х. Арендт: «Коли в людини віднімають публічний простір, 

створений людською взаємодією, здатний самонаповнюватися сюжетами й 

подіями, — вона відступає у свободу мислення» [14, c. 31–32]. «Внутрішня 

еміграція» митців супроводжувалася духовною і творчою активністю, яка 

перетворювала «глухі кути» усамітненого життя на простір, наділений 

спостережницькими перспективами і траєкторіями «відходу». 

7. Активна мистецька і літературна діяльність, пошуки нових засобів 

мистецького висловлення, трансформація художньої мови у стані 

«внутрішньої еміграції» можуть набувати значення зміщеної активності. 

Початкове значення поняття «displacement activity», запропонованого 

Ніколасом Тінбергеном, полягає в реакції біологічного організму на 

незнайому ситуацію, спричинену неможливістю використати жоден із 

фіксованих комплексів дії. При зміщеній активності зовнішній імпульс 

спричиняє зростання актуальної потреби, яка, своєю чергою, реалізується у 

поведінці, не відповідній початковій мотивації.  

«Цензура, як відомо, найчастіше не стільки пригнічує мистецтво, 

скільки провокує артистичний розум на створення нових незвичних форм і 

прийомів —  в обхід усіх цензурних обмежень. Так само новий стиль – у житті 

та в мистецтві —  часто народжується, коли суспільство нав’язує людям нові, 

більш жорсткі правила поведінки» (З. Зинник) [78, с. 190]. 
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Репрезентація досвіду «внутрішньої еміграції» та її проявів у ХХ ст. 

дозволяє відстежити прояви зміщеної активності. Наприклад, практика 

німецьких дадаїстів була пов’язана зі станом перманентного стресу, 

викликаного відчуттям нескінченності війни. Створення нової візуальної мови 

через спонтанну творчість і впровадження елементу непередбачуваності та 

хаосу відображає розчарування у наслідках загальноприйнятих споконвічних 

конвенцій із їхньою логікою, послідовністю та раціональністю. 

На тлі затвердження тоталітарних диктатур у Європі, уявлення про 

монтаж набувало гострого політичного забарвлення: він постав методом 

супротиву ходу історії, дозволяв відобразити історію як абсурдний і 

непередбачуваний рух, якому властивий незмінний розрив між наміром і 

втіленням. Відтермінування остаточного значення, властиве монтажу, в 

зазначеному контексті пов’язане вже не з трансценденцією «я», а з уявленням 

про автономний простір мистецтва, яке прояснює усю міру невизначеності 

навколишнього світу [102, c. 24–25]. 

У «внутрішній еміграції» мистецька розвідка та інтелектуальна 

рефлексія постають методами осмислення питань, на які губляться відповіді в 

затьмареній публічності. Філолог В. Клемперер, автор праці «LTI. Мова 

Третього Рейху», зауважує, що до переслідування основною моделлю його 

поведінки було «відсторонення»: «Мене нудило від вітрин, плакатів, 

коричневої уніформи, прапорів, жестів нацистського привітання […] Я шукав 

порятунку в праці, із головою занурюючись у неї  […] Після чистки серед 

службовців і чиновників, протягом якої мене позбавили кафедри, я всерйоз 

вирішив відгородити себе від дійсності» [93]. Згодом В. Клемперер змінює 

ставлення до ідеологічно-ворожої мови та починає її аналізувати з наукових 

позицій. Результатом праці, виконаної на підставі щоденникових записів під 

час перебування у єврейському гетто, стало масштабне дослідження лексики 

нацизму. Зміщена активність у цьому випадку сприяла когнітивному 

дистанціюванню автора від джерела травми та зумовила методологічні 

перспективи обраної спостережницької позиції. 
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Відстеження типологічний характеристик «внутрішньої еміграції» 

дозволяє проаналізувати зв’язки між політичними процесами та реакцією 

мистецького середовища, яка відображає самоусвідомлення суспільства у той 

чи той період історії. Формування відповідної аналітичної бази дозволяє 

детально розгледіти текстуру повсякденного життя за тоталітаризму і 

відстежити еволюцію художньої рефлексії в умовах пригнічення людської 

індивідуальності. 
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РОЗДІЛ 2.  

«ВНУТРІШНЯ ЕМІГРАЦІЯ» ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  

НЕОФІЦІЙНОГО МИСТЕЦТВА ДОБИ «ЗАСТОЮ» 

 

 

 

За часів «відлиги» правозахисники та інакомислячі вбачали 

раціональність у полеміці із владою та намагалися апелювати до неї у 

публічному дискурсі. Після того, як Празька весна була придушена танками, а 

нове покоління громадських активістів репресовано із вироками майже 

сталінських масштабів, замуроване у психіатричних лікарнях або навернуте в 

конформізм, серед представників післявоєнного покоління поширюється 

глибокий песимізм стосовно можливості політичної практики в тоталітарній 

державі. Зі згортанням десталінізації в герметичному ідеократичному 

середовищі, кордони якого окреслювалися колючим дротом «залізної завіси», 

загострилося усвідомлення того, що рештки індивідуальної свободи можна 

винайти виключно в царині приватної сфери. 

Порівняно з «відлигою», доба «застою» — цілком інтровертний період. 

Зовнішнє існування сприймалося у цей період як казенний світ соцреалізму з 

плакатами та гаслами на сірих «сталінках» і «хрущовках» і ця сторона життя 

абсолютно не цікавила «внутрішніх емігрантів»: для економії внутрішньої 

енергії необхідно було вміти «вимикати» ідеологічний шум [75, с. 229]. 

Внутрішнє життя було інакшим, і воно визначалося усвідомленням 

власної маргінальності й ізольованості в тоталітарному суспільстві. Єдиною 

можливістю вижити посеред задушливого ідеологічного клімату був «відхід 

на кухню або в майстерню» із друзями-однодумцями, із якими в культурному 

підпіллі вишукувалися ксерокопії заборонених видань, західні платівки, 

альбоми «ідеологічно ворожих» художників.  

На думку Г. Кізевальтера, термін «неофіційна культура» в період між 

1970–1980 роками набуває певної умовності. По-перше, у цей період багато 
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авторів незалежного або нонконформістського спрямування брали участь у 

офіційних виставках або виконували державні замовлення. Наприклад, 

О. Аксінін, який гидливо ставився до так званих «шабашок», брав участь у 

ідеологізованій груповій виставці «Ленінським шляхом» у 1977 р. Художник 

Ярослав Качмар пояснює це внутрішньою потребою зустрітися з глядачем 

свого міста, демонструючи на виставках із ідеологічними назвами 

неідеологізовані роботи [176]. 

По-друге, на відміну від художньої ситуації 1950–1960 років, відбулася 

значна конвергенція із системою, оскільки члени родин окремих представників 

неофіційного мистецтва належали до касти радянських чиновників або 

військових, тож вони мали привілеї в освіті, замовленнях, доступі до 

інформації. Прикладом є життєвий шлях львівського художника В. Онусайтиса, 

батько якого був радянським генералом.  

По-третє, офіційні, визнані системою автори також створювали глибокі 

твори, які вже не користувалися таким попитом, як «шабашки» [91, с. 7]. 

Однак акцент пошуків внутрішньої свободи, безперечно, припадав саме на 

представників неофіційної культури, які перебували в опозиції системі та 

зберігали творчу незалежність [91, с. 8]. 

Влада у цей період продовжувала сприймати художників-нонконформістів 

як інакодумців і потенційних «ворогів народу». Режим реагував доволі різко 

на прояви цієї опозиційності: найвідомішими прикладами є розгін виставки 

одеських нонконформістів у 1967 р. та знесення московської «бульдозерної» 

виставки в 1974 р. Феномен активності несистемних митців, яка зростала 

всупереч утискам, цькуванню та ідеологічному контролю, постає плідним 

полем як для культурологічних, так і для соціологічних досліджень.  

Згідно з концепцією Л. Альтюссера, ідеологія, впроваджувана державою, 

визначає не тільки поведінку, а й самосвідомість, утворюючи моделі 

соціалізації індивідів. За винятком «поганих суб’єктів», які викликають 

реакцію репресивного апарату держави, елементи такої системи не просто 

марширують — вони «марширують самі по собі» [10, с. 14–58].  
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Явище мистецького нонконформізму підважує тези цієї теорії, оскільки 

більшість представників неофіційного мистецтва 1950–1980 років виросли 

та соціалізувалися в радянських умовах, а тому, теоретично, з дитинства 

мали би бути індоктринованими. Як зауважує І. Кукулін, їхнє «вислизання» 

ставить під сумнів не тільки концепцію Л. Альтюссера, а й у цілому 

соціологічні уявлення про однаковий вплив ідеології на всіх членів 

суспільства [102, с. 50]. 

2.1 Актуалізація «внутрішньої еміграції»: епоха «двірників і сторожів» 

Після приходу до влади Леоніда Брежнєва в Україні розпочалися арешти 

інтелігенції: братів  Горинів, П. Заливахи, М. Осадчого [150, c. 79]. 28 

листопада 1970 р. за загадкових обставин загинула А. Горська. На початку 

1972 р. відбулися арешти В. Чорновола, І. Калинця, С. Шабатури, В. Стуса, 

І. Світличного, Є. Сверстюка, Л. Плюща [150, с. 170]. Практично всім було 

присуджено тривалий строк ув’язнення у таборах суворого чи особливого 

режиму на Уралі та в Мордовії. Набуває розповсюдження практика каральної 

медицини. Ситуацію в неофіційному мистецтві 1970-х років російський 

мистецтвознавець Л. Бажанов характеризує як безвихідний андеграунд без 

стратегій на майбутнє. У цих роках йшлося про виживання окремих 

надзвичайно талановитих особистостей [17, с. 89]. Для Володимира 

Мартинова це був час максимальної культурної депресії та спустошеності 

[112, c. 351]. Г. Брускін зауважує, що за стінами будинку чи майстерні 

простягався чужий кафкіанський світ [42, с. 150]. За словами представника 

московського концептуалізму І. Кабакова, «внутрішня еміграція» супроводжу-

валася відчаєм від безвиході та водночас любов’ю до своєї справи [85, с. 258] 

Зовнішнє життя тривало всупереч внутрішньому духовному існуванню. 

Почуття свободи остаточно поступилося інстинкту самозахисту, ізоляція 

видавалася єдиною передумовою вільної творчої праці [141, с.7]. «…існування 

там зводилося до того, що, з озвірінням визирнувши у вікно на радянську 

владу, ми поверталися до пиятики з друзями, під час якої зухвало жартували з 

приводу побаченого у вікні» (З. Зинник) [78, c. 20]. 
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Гліб Вишеславський описує своєрідний спосіб супротиву, притаманний 

цій застиглій епосі: тихий, внутрішній протест, зі спробами облаштувати за 

власними правилами особисте і культурне життя [58, с. 77]. Отож, потреба 

зберегти особисті кордони постає проявом інстинкту художнього 

самозбереження [18, с. 102],  [20, с. 106]. 

Дехто з «внутрішніх емігрантів» намагався вести звичайне життя та 

займатися професійною діяльністю, активуючи в публічному просторі 

номінальну ідентичність. Інші уникали контактів із державою та офіційними 

установами, у яких панувала атмосфера ідеології та контролю, і зрештою 

платили за цю свободу власними амбіціями та сподіваннями на забезпечене і 

більш-менш комфортне життя.  

Згідно з радянським законодавством, не можна було ніде не працювати, 

не потрапляючи водночас до категорії «дармоїдів». Багато хто влаштовувався 

кочегарами, ліфтерами, сторожами і двірниками [17, c. 81]. О. Іванова пише, 

що в 1970-х роках серед двірників і кочегарів великих міст певний відсоток 

робітників становили люди з вищою освітою, інколи — із науковими 

ступенями: «Це був відхід як із професії, так і із соціуму людей, що мали і 

професійний, і соціальний статус, через те, що соціум виштовхував їх із себе 

або вони самі не хотіли з ним мати нічого спільного. У цьому випадку 

внутрішня еміграція набувала виразніших зовнішніх форм» [80, c. 60].  

Про досвід роботи сторожем пише художник Вадим Захаров: «Я 

приходив наприкінці робочого дня, отримував ключі, закривався зсередини та 

займався своїми справами. Запрошував часто друзів […], багато було місць у 

Москві, які охороняв концептуальний художник. Отримував я за це 72 рублі 

50 копійок. Можна було скромно жити» [75, с. 225]. «Ми існували як сторожі 

та двірники та спілкувалися тільки між собою», — згадував московський 

художник-концептуаліст Юрій Альберт [9, с. 55].  

Примусовий вихід на маргіналії суспільного життя супроводжувався 

суспільною ізоляцією, хоч і не такою суцільною, як у 1930–1950-х роках. 

Олександр Зінов’єв згадував, як він був буквально викинутий із товариства й 
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водночас утримувався всередині країни: «Мої колишні друзі […] перебігали на 

протилежний бік вулиці, побачивши мене або мою дружину» [79, с. 478]. 

Десятиріччя в соціокультурних процесах не розпочинаються та не 

закінчуються просто в новорічну ніч. Суспільні діячі та художники доби  

«стагнації» акцентують увагу на тому, що 1980-ті роки як декада почалися до 

1980 р. і часто не поділяються навпіл у плані насиченості подій. Перша половина 

1980-х, яка тривала приблизно до 1987 р., характеризується непохитною 

упевненістю в тому, що радянська влада невитравна і нескінченна, і це відчуття 

формувало життєву парадигму [91, c . 18]. Напередодні 1980 р. почалася війна в 

Афганістані, розв’язана Михайлом Сусловим та Юрієм Андроповим — 

ініціаторами танкової інтервенції у Будапешт (1956 р.) та  Прагу (1968 р.). 

Майже дворічне правління чекіста Ю. Андропова знаменувалося збиттям 

південнокорейського «Боїнга-747», облавами в магазинах, кінотеатрах, лазнях, 

перукарнях, електричках та інших публічних місцях із метою виявлення 

«прогульників» і «дармоїдів» [20, с. 116]. Паралельно розгромлюється 

правозахисний рух, поширюється загальне відчуття пригніченості та 

безвиході.. У 1980 р. за критику військових дій СРСР у Афганістані було 

вислано в місто Горький (зараз Нижній Новгород) академіка Андрія Сахарова 

та його дружину дисидентку Олену Боннер. У 1985 р. у таборі Перм-36 за досі 

загадкових обставин помер В. Стус. 

Загальна ситуація в культурі 1982–1984 років відрізнялася підсвідомо 

похмурим світосприйняттям навколишньої дійсності, яке формувалося під 

впливом низки політичних подій: нескінченної зміни перестарілих очільників 

партії, репресіями, придушенням усіх форм інакомислення, впевненістю у 

приреченості на вічне животіння в країні із непохитною радянською владою 

[90, с. 600–601]. 

«Відбулася неймовірна стабілізація соціального життя: усім здавалося, 

що ось такий порядок буде навіки» (І. Кабаков ) [85, с. 248]. «Того, що сталося 

у 1988 році, ніхто не очікував. Всі були впевнені, що радянська влада, як 

влада єгипетських фараонів, триватиме ще чотири тисячі років. Що радянська 
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армія неперетравна. КДБ — повсюди, залізна завіса закам’яніла. І наша доля 

— закам’яніти разом із нею» ( Г. Брускін ) [42, с. 158]. «Приблизно до 1988 

року ми всі пливемо в одному човні, ми ладні безкорисливо допомагати один 

одному і дотримуємося традицій підпільної спільноти нонконформістів, 

занепокоєних збереженням духовної спадщини авангарду та власних 

напрацювань для наступних поколінь» (Г. Кізевальтер) [91, с. 22]. 

Для несистемних і андеграундних митців перша половина декади 

минула в підпіллі, із прослуховуваннями розмов, співбесідами зі 

співробітниками КДБ , засланням до армії чи божевільні. З 1982 по 1984 р. 

особливо активувалася діяльність спецслужб. За словами Йосипа Бакштейна, 

«усіх тягали в КДБ писати відмовні листи» [18, с. 99]. Межа цинізму, 

усвідомлення двомислення, критичного ставлення до радянської дійсності та 

зневаги до влади досягли такого рівня, що «духовка» і «нєтлєнка» (як 

називали у 1980-ті роки езотеричні та духовні пошуки попереднього 

покоління художників-нонконформістів) разом із романтичною метафізикою 

1970-х були остаточно відкинуті [9, с. 17].  

Із метою заявити про себе та зберегти результат власної праці 

поширюється практика дарування художніх робіт. По-перше, через брак 

публічного висвітлення це була єдина можливість показати результат своєї 

діяльності широкому колу людей. По-друге, ще було сформовано 

усвідомлення матеріального еквівалента художньої праці та необхідності 

фінансової компенсації затрачених зусиль [91, с. 23]. Г. Брускін згадує, що він 

був готовий дарувати чи продавати роботи за доволі помірні гроші 

відвідувачам майстерні, яким вони подобалися, адже, якщо картина потрапить 

в інший світ, то вона обов’язково отримає нове життя, житиме: «Здавалося, що 

твоє мистецтво нікому не потрібне. І якщо щось станеться, то все, що ти 

робиш і заради чого ти проживаєш життя, опиниться на смітнику» [42, с. 150]. 

Є. Барабанов наголошує на базисній ілюзії тогочасного андеграунду — 

так званого горизонту, сформованого уявними образами іншого світу: 

фантастичними міражами Заходу, утвореного випадковими вербальними та 
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візуальними фрагментами, або надихаючими химерами нерозгаданого 

минулого, яке потребує археологічних розкопок [20, с. 104]. Концентрація на 

історичних горизонтах впливала на атрофію відчуття теперішнього часу: «Час 

був відсутнім у звичному розумінні — ми жили у просторі побудови міфу, 

комуністичній утопії, всередині ідіотської ідеї, вигаданої одним чи декількома 

доброзичливцями з божевільні. Час рухався лише на персональному рівні», — 

згадує В. Захаров [75, с. 231].. 

У контексті крайньої суб’єктивації відчуття часу спадає художній 

інтерес до історико-критичних досліджень присвячених осмисленню ідей та 

практик минулого: актуалізується формат колективної та індивідуальної 

самоархівації. Прикладом таких архівів є робота Вадима Захарова та Геогрія 

Кізевальтера — двотомний альбом фотографій та інтерв’ю «Майстернями» 

(1982–1985). Серію під назвою «Нотатки про неофіційне життя у Москві» 

виконав І. Кабаков («60-ті роки», 1982 р., «70-ті роки», 1983 р.). 

Вочевидь у столиці СРСР, порівняно з іншими містами радянських 

республік, тоталітарна природа режиму була менш відчутною. Посилений 

ідеологічний контроль українського неофіційного мистецького середовища 

зумовлювала національна ідея самобутності української культури та 

незалежності, поширена в багатьох неофіційних мистецьких колах. Цей 

чинник був серед вирішальних для масштабу репресій в Україні. Звертаючись 

до російських інформаційних джерел і спогадів учасників дисидентського або 

нонконформістського середовища Росії, варто враховувати цей аспект 

несинхронності політичних процесів і змін. 

За будь-якими суспільними змінами та еволюцією постає праця 

поколінь, груп, окремих людей, інколи тривалий та важкий шлях без надії на 

успіх. Серед чинників, які визначили можливість змін у СРСР у за часів 

перебудови, був дисидентський рух, індивідуальні та колективні листи-

звернення, виступи, західні радіопередачі, самвидав. Після початку перебудови, 

внаслідок візитів закордонних колекціонерів і галеристів мистецтво, яке 

нещодавно сприймалося як інструмент прояву внутрішньої свободи, почало 
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усвідомлюватися як джерело комерційного успіху, регламентоване законами 

ринку. У результаті перебудови зазнав змін соціальний стан художника: 

замість підпільної людини, звичної до напівтемряви та безлюдності, художник 

поступово стає «суспільною істотою» [91, с. 27]. 

Разом зі зміною соціальних умов змінюються парадигми та вектори 

мистецької комунікації. Замість спілкування лише з посвяченими та обізнаними 

людьми, перманентного обговорення тонких матерій і онтологічних проблем на 

прокурених кухнях постає усвідомлення необхідності побудови мережі 

професійних знайомств і контактів. Відбувається комерціалізація мистецтва, 

формуються стратегії публічної репрезентації своєї праці [11, с. 60]. Поступово 

сходить нанівець одна з основних рис неофіційного мистецького життя «доби 

застою»: відсутність меркантильності, безкорисливість.  

Одним із чинників, який вплинув на усвідомлення непрактичності 

«внутрішньої еміграції» в контексті економічної доцільності, став аукціон 

«Сотбіс» 1988 р. [91, с. 20]. Контраст успіху, який він приніс окремим 

художникам, із звичною повсякденністю можна спостерігати на прикладі 

історії із життя Г. Брускіна. У той час, коли «Феноменальний лексикон» став 

сенсацією аукціону «Сотбіс», ім’я художника одним із перших було зазначене 

в оголошенні зі списком боржників за оплату квартири, яке висіло в його 

під’їзді [17, с. 90].  

За перебудови сотні представників неофіційного мистецтва дістали 

можливість продемонструвати широкій аудиторії свої роботи, які через 

настанову «ваше мистецтво не потрібно народу» до цього перебували за 

внутрішньою «залізною завісою». 

2.2 «Буферна зона» приватно-публічних відносин: локалізація 

«внутрішньої еміграції» 

Звернення до проблематики демаркації приватної та публічної сфери у 

період тоталітаризму є однією із можливих ліній аналізу феномену 

«внутрішньої еміграції». Серед дослідників, які досліджували проблематику 

приватного і публічного простору — Анрі Лефевр, Юрген Габермас, Річард 
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Сеннет, Борис Гройс. Судження стосовно зазначеної теми були викладені у 

праці Х. Арендт «Людський стан». 

Розмежування приватної та публічної сфери як паралельних зон 

людської діяльності (господарчої та політичної) існувало вже за античних 

часів. У Давній Греції кожен громадянин настільки належав до двох 

порядків існування, наскільки його життя розподілялося на власне (ίδιον) та 

спільне (κοινόν). Античні греки не лише розмежовували здатність людської 

політичної організації та сферу сімейних відносин і господарства, а й 

протиставляли ці аспекти людського життя [13, с. 37]. Розмежування 

приватного та публічного було зумовлено як споконвічною сакралізацією 

домашнього вогнища, так і переконанням, що без реалізації права на 

приватність людина не піддається локалізації в цьому світі, а тому не може 

брати участі у вирішенні його справ [13, с. 43]. 

Якщо приватна сфера відводилася для забезпечення первинних потреб 

існування, то публічність була місцем утвердження свободи. Такі осередки 

полісу, як Агора, були простором диспуту, де словом чи дією людина могла в 

ненасильницький спосіб переконати співрозмовника і слухачів у своїй правоті 

й довести власну індивідуальність.  

Через те, що місцем реалізації людського потенціалу вважалася саме 

публічна сфера, брак публічного життя і зосередження на домашніх справах 

розцінювалися як неповноцінне існування [13, с. 52]. Х. Арендт пояснює таке 

упередження чинником локалізації дії: кожному виду активної діяльності 

притаманне своє місце у світі, і саме публічна сфера є місцем суспільного 

розвитку та ствердження людської індивідуальності.  

Суспільство Х. Арендт називає таким собі двостатевим царством 

політичного і приватного [191, с. 105]. У приватному просторі локалізоване 

все те, що не творить світ, отже, має право на таємницю [13, с. 226]. Своєю 

чергою у публічній сфері особисті уподобання не повинні відігравати ролі, 

адже тут люди взаємодіють в одному світі, за який разом несуть 

відповідальність. 
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Під «публічним» мається на увазі все, що супроводжується 

максимальною відкритістю і є видимим і гласним для широкого загалу. Також 

поняття публічності позначає сам спільний світ, відмінний від тієї сфери, яка 

належить людині та є її приватною власністю. Спільність цього світу 

утворюється у проміжках між людьми; те проміжне, що відкривається у сфері 

публічної взаємодії, перевищує суму досвіду та навичок окремих осіб і тому 

стверджує відчуття дійсності, сприяючи кращому усвідомленню себе та інших 

[13, с. 213, 63, 69]. Єдність публічного простору — це не єдність однакових 

світоглядів, але спільне розуміння відносин, на яких побудовано цей простір. 

Можливість сприйняття розмаїття світу з різних позицій і зумовлює 

належність до дійсності [13, с. 65–66]. Осмисленню функцій приватної сфери 

сприяли тенденції новоєвропейського індивідуалізму. Для забезпечення 

особистого світу людини від вторгнення мірок і правил соціальності та 

публічних відносин приватна сфера стала протиставлятися не тільки 

політичному, а й соціальному життю [13, с. 52–53]. 

Х. Арендт наголошує на необхідності розмежування приватного і 

публічного життя. Говорячи про тоталітаризм, передусім вона має на увазі не 

всевладність держави, а скасування кордону між цими двома сферами [140, c. 

99]. Схожих думок дотримується Т. Снайдер. За його словами, вибір на 

користь публічної діяльності залежить від здатності оберігати приватну сферу. 

Людина є вільною лише тоді, коли вона може вирішувати, у який момент вона 

є видимою, а в який — ні [154, с. 94]. 

Залучити аспект приватного і публічного простору для дослідження 

феномену «внутрішньої еміграції» пропонує О. Іванова [80, c. 57]. Чинниками 

«внутрішньої еміграції» є «затьмарення» публічності, ідеологічний контроль 

та репресії. Витіснені та маргіналізовані елементи розпочинають відшукувати 

автономні зони локалізації, на які контроль не поширюється, і, найімовірніше, 

результатом цих пошуків постає локалізація у приватному просторі. 

Олена Чикадзе та Віктор Воронков звертають увагу на формування за 

доби «відлиги» приватно-публічної сфери — явища, характерного, ймовірно,  
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лише радянським реаліям [57, с. 74–78]. Ця сфера слугувала своєрідною 

«буферною зоною» між приватним і публічним сектором і переймала знищені 

властивості публічного простору. 

«Приватно-публічна сфера мала широке (можна сказати, навіть 

необмежене) коло тем для обговорення. Ці теми могли бути як із приватного, 

так і з суспільного життя. Але в приватно-публічному просторі (славнозвісні 

«кухні») можна було говорити, не особливо остерігаючись репресій та 

використовуючи інший (не публічний) дискурс для обговорення суспільних 

проблем», — зазначає О. Іванова [80, c. 58].  

Перспективною видається пропозиція Наталії Кондель-Пермінової 

стосовно розширення значення «буферної зони» приватно-публічних відносин 

на декілька кіл, радіус яких збільшується із віддаленням від фізичного 

приватного простору. У дисертаційному дослідженні розглянуто три кола 

«буферних зон» внутрішньої еміграції: 

– перше коло «буферної зони»: «кухні», квартири і майстерні; 

– друге коло «буферної зони»: альтернативні простори повсякденності 

(кав’ярні, кафе, сквери); 

– третє коло «буферної зони»: комунікація між містами. 

2.2.1  Перше коло «буферної зони»: «кухні», квартири, майстерні 

Ролан Барт відстежує витоки індивідуальної кімнати як символічного 

простору репрезентації внутрішнього світу в хатині відлюдника та келії ченця. 

Кімната — це «мінімальна одиниця не-стадності», яка забезпечує захист від 

нагляду, надає укриття і підживлює людську ідентичність [23, с. 117]. 

В умовах тоталітаризму актуалізується психологічне настановлення, що 

базувалося на сприйнятті особистого простору як зони локалізації інте-

лектуального протистояння зовнішньому світу. У її основі закладене інди-

відуалістичне уявлення про антонімічність «зовнішнього» і «внутрішнього», 

як «хибного» та «істинного» [162, c. 16]. Приклад «доцентрового» вектора 

психології модернізму дозволяє відстежити прояви такої світоглядної моделі в 

культурі початку ХХ ст. «Аутичне мислення», інтровертність, схильність до 
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абсолютизації внутрішнього буття як категорії, властиві художнім творам 

течії модернізму [146, с. 31], характеризують і поведінкову модель 

«внутрішньої еміграції». 

В умовах диктатури актуалізується особливий тип маргінального 

елементу, який, через внутрішню незгоду із ідеологією та панівним устроєм, 

дистанціюється від суспільного життя і перестає ідентифікувати себе із 

соціумом і державою. Нейтральність маргінального елементу полягає в тому, 

що він відмовляється обирати позицію за чи проти влади: він хоче бути ззовні, 

зберігаючи чистоту від будь-якої влади [23, с. 178]. 

Після смерті Й. Сталіна практика «вислизання» від ідеологічного 

контролю набуває помітно виражених форм, трансформуючись із інди-

відуальної моделі поведінки у колективне явище: «Однією з виразних прикмет 

«відлиги» вже найраннішого її періоду, у п’ятдесят четвертому, п’ятдесят 

п’ятому роках були строкаті, аморфні компанії, що стихійно виникали та 

перетворювалися на стійкі співдружності» [121, c.19]. Прикладом є практика 

квартирних зустрічей, або так званих квартирників, яка набуває поширення у 

цей час [46, с. 89]. 

Об’єктивною передумовою зазначених процесів, було послаблення 

режиму тоталітаризму після 1954 р., зниження масштабу репресій і започатко-

ваний курс на десталінізацію. Частина репресованих людей повернулася з 

таборів і отримала можливість розповісти у вузькому колі близьких і родичів 

про власний травматичний досвід, що сприяло колективній рефлексії стосовно 

режиму і його злочинів. Свідчення про такі зрушення можна знайти у спогадах 

правозахисників Р. Орлової і Л. Копелєва [120, c. 19], а також письменника З. 

Зинника [78, c. 9–12]. «Вперше в історії радянської влади з тюрем і таборів 

повернулися люди, яким дозволили говорити про те, що з ними трапилося на 

цьому радянському світі. Вперше на вулицях Москви з’явилося плем’я людей, 

яке не тільки не було поголовно знищено — воно ще й не тримало язик на 

припоні» (З. Зинник) [78, c. 9]. 

Наприкінці 1959 р. у Києві виникає Клуб творчої молоді. Окрім зборів у 

Жовтневому палаці культури, члени Клубу збиралися в майстерні Людмили 
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Семикіної або на квартирі в Зарецьких. Серед тем, які обговорювалися під час 

зібрань, — сталінські репресії. Невдовзі переслідувань зазнали всі причетні до 

цієї ініціативи, а в 1964 р. Клуб офіційно припинив діяльність [150, c. 64–65]. 

Внутрішній, суб’єктивний чинник, який вплинув на стихійне формування 

неофіційних угрупувань, полягав у необхідності подолання комунікативної 

депривації. Адже людська діяльність, вчинки, переживання і пізнання 

набувають осмислення лише тою мірою, у якій існує можливість 

обговорювати їх [13, с. 13]. У мистецькій спільноті практика квартирних 

зустрічей і утворення неофіційних угрупувань набувала ознак професійної 

спільноти. Комунікація всередині середовищ однодумців і колег сприяла появі 

тих форм етичного діалогу, які були відсутні при контакті окремого індивіда й 

неприступно далекого уряду [154, с. 40]. Розглядаючи себе як групу із 

спільними інтересами, нормами і правилами, митці набували впевненості у 

власній силі й значущості того, що вони роблять. 

За словами В. Сидоренка, український мистецький нонконформізм  

характеризувався значною кількістю яскравих особистостей і практичною 

відсутністю чітко окреслених груп або структур. Причиною був постійний 

ідеологічний контроль над мистецькими процесами, тому безпечніше 

почувалися одинаки [150, с. 80]. Тим не менш, за доби «застою» мистецький 

андеграунд починає тяжіти до колективістської культури, яка стає 

альтернативою до екзистенційно-героїчного персоналізму 1960-х. Формула 

«лідер-вчитель — учні-послідовники» («Підпільна академія К. Звіринського») 

поступається моделі відносин «спільників і колег» («арт-коло» О. Аксініна) 

[20, с. 107–108]. 

 Аби вижити, людям, які перебували поза «мейнстримом», необхідно 

було відчувати моральну підтримку одне одного [44, с. 168]. «Це була ємна 

внутрішня форма творчого виживання у ворожій соціально-ідеологічній 

обгортці» (В. Захаров) [75, с. 229]. О. Ануфрієв також зауважує, що спільність 

творчих уподобань полегшувала перебування у ворожому ідеологічно 

заангажованому середовищі, адже без дружньої взаємопідтримки вижити було 
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неможливо [11, с. 80]. Поступово практика квартирних зустрічей перетворилася 

на важливу складову ідеології неофіційної художньої спільноти в її 

колективно-комунальних і приватно-публічних реалізаціях. Особисті квартири, 

майстерні, дачі, дружнє спілкування і персональна ініціатива митців  — ось що 

визначало контекст і топографію «внутрішньої еміграції». Спогади О. Зінов’єва 

підтверджують, що до 1970-х років практика неофіційних зібрань постала 

своєрідною формою вираження ідеологічної незгоди: «…наша квартира 

перетворилася на свого роду опозиційний клуб» [79, с. 479]. 

Оскільки в радянському суспільстві публічний простір був сферою 

демонстрації номінальної ідентичності, подібність на символічно-знаковому 

рівні забезпечувалася дотриманням прийнятої моделі поведінки і правильною 

реакцією. Через існування спектру дозволеного і табуйованого теми 

обговорення у публічній і приватній сфері дуже різнилися. За словами 

О. Іванової, життя, яке обговорювалося в рамках публічного дискурсу, 

відрізнялося від проблем, обговорюваних в умовах приватності: «Радянська 

людина вважала нормою дисоціацію особистості на дві: одна особистість 

існувала і діяла за законами офіційного публічного простору, інша — за 

законами приватного. І людина не плутала, яка з її особистостей у якому 

просторі живе» [80, с. 57–58].  

Поява на мистецькій арені нової вікової групи завжди призводить до 

питань самоідентифікації, визначення правил взаємодії і формування 

негласних статусів, норм, конвенцій і спільної мови. Правильне ставлення до 

життя стало своєрідним паролем, культурним етикетом, за яким можна було 

визначити «своїх». Тенденційно всередині підпільних мистецьких угрупувань 

формувався специфічний інтелектуальний та антирадянський жаргон, який, 

бувши мовою неофіційної спільноти, «сам собою» надавав міжособистісним 

зв’язкам організаційних форм, солідаризував учасників і висловлював загальні 

смисли [20, с. 108]. Тяжіння до спільних паролів-цитат було зумовлене і 

страхом опинитися в ідеологічно-ворожому середовищі, із яким немає 

порозуміння. 
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«Це була особлива загадкова мова, мова, звичайно, антирадянська, 

оскільки до цього я розмовляв тільки радянською мовою. Ці люди цитували 

інші книжки, згадували інші імена, мислили іншою діалектикою [...] Для мене 

це було відкриттям іншої мови та іншої країни — це була еміграція, але 

еміграція внутрішня: навколо жила, любила, співала, арештовувала і 

завойовувала космос разом із Чехословаччиною радянська держава, яка 

перестала бути рідною. І в ній я перетворився на іноземця, але мови нової для 

мене Батьківщини, країни моєї “внутрішньої еміграції”, я також не знав. І я 

став її вчити» ( З. Зинник ) [78, c. 12]. 

Формування індивідуальної мови комунікації сприяло «вислизанню» 

загальних смислів із-під уваги «чужинців». В. Онусайтис зауважив, що, коли 

їхня з О. Аксініним мова збагатилася відповідними формулами, вони могли 

дозволити собі спілкуватися при сторонніх на будь-які теми, не побоюючись, 

що розмова буде «прочитана»: «Найчастіше подібні розмови сприймалися як 

словесне баламутство, нісенітниця та викликали сміх» [119]. 

У 1970–1980 роках серед учасників неофіційних угрупувань Львова 

поширюється практика використання псевдо, на яку не в останню чергу 

вплинула культура хіпі (Володимир «Юрич» Онусайтис,  Володимир «Дем» 

Дем’янишин, Галина «Дзеня» Жегульська, Сергій «Банан» Орловський, 

Дмитро «Казік» Кузовкін,  Жорік Чорний, Семен «Сем» Янішевський). 

Енергія обміну і комунікації всередині спільнот «внутрішніх емігрантів» 

субсидіювала репрезентативну поведінку і світоглядні орієнтири, 

альтернативні офіційним. Оскільки в цей період не існувало арт-ринку, митці 

працювали для ідеального музею, для референтної групи — вузького кола 

людей, які приходили в гості або в майстерню [42, с. 160]. 

Через брак мистецької критики, уваги широкої аудиторії у «буферних 

зонах» набувають поширення ритуали групових обговорень, співбесід, 

співавторських інтерпретацій. Формується переконання, що колективні 

рефлексії та словесне жонглювання є тією інтелектуально-естетичною 

рефлексією, без якої неможлива художня практика.  
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Г. Вишеславський зазначає, що на тлі львівського мистецького 

середовища коло О. Аксініна вирізнялося своєю андеграундністю і 

міжнародними зв’язками з художниками Москви, Ленінграда, Таллінна. 

Більшість художників цього середовища намагалися дистанціюватися від 

закладів офіційної культури, хоч окремі митці й були залучені в педагогічну 

або виставкову діяльність. Як зазначає Л. Смирна, що початок 70-х — це 

період розгерметизації феномену вітчизняного нонконформізму: він полишає 

кордони українського контексту [153, c. 155]. Молоді львівські митці часто 

уникали політичної та національної тематики, яка відігравала суттєву роль для 

старшого покоління, та зосереджувалися на творчих і духовних питаннях. На 

відміну від «вимушених відторгнутих», які опинилися в ізоляції через 

стилістичні або тематичні невідповідності офіційному мистецтву, основним 

чинником їхнього відходу у «підпілля» була принципова творча позиція та 

особисті переконання [58, с. 77]. 

О. Аксінін товаришував чи був знайомий із такими художниками, як 

Володимир Онусайтис (рис. 2.3), Надія Пономаренко, Валерій Дем’янишин, 

Мирослав Ягода, Микола Шимчук, Юрій Чаришніков, Катерина Суєвалова, 

Анатолій Степанченко, Олександр Співак, Богдан Сорока, Ірина Соболєва, 

Веніамін Сіпер, Ірина Сільвесторова, Володимир Пінігін, Богдан 

Пікулицький, Іван Остафійчук, Марина Ординська, Генріетта Левицька, 

Микола Кумановський, Ярослав Качмар, Ілля Іутін, Володимир Зелен, Оленка 

Бурдаш та ін. 

Деякий час до 1982 р. О. Аксінін проживав у кімнаті комунальної 

квартири по вул. Десняка, 8 разом із дружиною Енгеліною Буряковською 

(рис. 2.1, 2.2). Ця кімната була житловим простором, майстернею та місцем 

для зустрічей і вечірок. Гостювали тут Юрій Гіттік із дружиною Марічкою, 

Галина Жигульська, Дмитро Шелест, Роман Філіпчук, Михайло Французов, 

М. Шур, О. Корольов. Часто приїжджала Н. Пономаренко [71, c. 45–47]. 

У збірці лекцій на тему «Як жити разом» (1976–1977) Ролан Барт 

розмірковує про чинник ритму у відносинах між індивідом та владою. За 
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допомогою контролю ритму повсякденного життя досягається тотальність 

влади, яка забезпечується не тільки дисципліною розуму, а й тіла. Р. Барт 

залучає поняття ідіоритмії — особливого внутрішнього ритму життя, який 

мінімізує присутність влади та є своєрідним протистоянням владним 

механізмам [23, с. 49–52; 192–193]. Життєвий устрій О. Аксініна, про який 

писали М. Ординська, І. Введенський та І. Дюрич, є прикладом ідіоритмії 

«внутрішнього емігранта». Прокидався художник доволі пізно, після полудня, 

виходив на каву, за якою зустрічався зі знайомими, обходив кіоски та книжкові 

магазини, заходив до когось у гості або в майстерню. Ввечері повертався 

додому та працював майже до світанку. Соціальне існування, яке обмежувалося 

«буферною зоною», разом із повторюваністю подій відповідно до 

індивідуального темпу життя сприяло довершенню «внутрішньої еміграції». 

На думку Є. Барабанова, андеграунд кінця 1970-х – початку 1980-х років 

до початку перебудови не мав інших форм культурної інтеграції та 

легітимізації, окрім стійкого персонального міфу, підтримки спільників і 

патерналістських заохочень старших колег чи однодумців [20, с. 122]. Однією 

із знакових постатей у неофіційному культурному середовищі Львова був 

психіатр, фахівець із філософії і мистецтва Олександр Корольов, якого 

художник Б. Бергер називав «наставником розумної молоді» [31]. Окрім 

основних напрямів психології, до сфери інтересів О. Корольова входило 

практично все, що могло підживлювати думку та емоцію. Із початку 1960-х 

років помешкання Корольова, розташоване на вулиці Братів Рогатинців, було 

своєрідним центром інтелектуального життя, куди навідувалися люди 

різноманітних професій та інтересів [180]. 

Гості О. Корольова отримували можливість ознайомитися з його 

бібліотекою, подискутувати на теми філософії та мистецтва, відпочити в колі 

однодумців. Дозвілля в його мешканні передбачало спектр можливостей 

залежно від преференцій гостей (рис. 2.4). 

«Пам'ятаю велику квартиру Саші Корольова (наставника розумної 

молоді)  
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На Площі Ринок.  

Корольов кудись поїхав і залишив ключі Кузі Гадюкину.  

Кузя з висоти торчкового досвіду розчулено подивився на наш врожай  

і мовчки забрав його собі.  

Потім дістав свій власний вже готовий препарат  

і наказав закатати рукава» (Б. Бергер) [31]. 

О. Аксінін часто заходив до О. Корольова, який мав «офіційну згоду» 

художника на інтерпретацію його творів. Низку робіт О. Аксініна було створено 

під впливом ідей О. Корольова або як коментарі до них. Серед них — офорт 

«Рука Гаутами» (1980 р.), виконаний у подарунок О. Корольову (рис. 2.5). 

За словами В. Сидоренка, у період «застою» в нонконформістському 

середовищі вкорінюється традиція квартирних виставок, яка, за спогадами 

очевидців, бере початок від «першого абстракціоніста Одеси» О. Соколова 

[150, с. 81]. Організовані самими художниками, виставки могли тривати по 

декілька днів, але відігравали роль у процесі самоусвідомлення митців 

суб’єктами культурного життя і «художньої ситуації» в цілому [75, с. 233]. 

Перший досвід квартирних виставок був пов’язаний із вимушеними 

обставинами: для позасистемних художників безпечна і більш-менш тривала 

експозиція власних творів могла бути реалізована тільки в межах «буферної 

зони». На початку 1980-х років у концептуальних мистецьких колах 

зароджується явище АPTART (від apartment — квартира, art — мистецтво), 

подібне за форматом на звичайні квартирні виставки, але відмінне за 

теоретичним підґрунтям. АPTART набув репрезентації поза контекстом 

офіційного культурного життя, «інтровертно», в умовах ізоляціонізму, тільки 

всередині андеграундної спільноти. Мистецтво АPTART-у концептуалізувало 

практику квартирних виставок, адже створювалося саме з розрахунком на 

квартирний формат експозиції.   

Серед експозицій АPTART-у були кітчеві композиції, створені з 

вуличного сміття, на тлі яких розміщено пропагандистські плакати. В умовах 

тісного квартирного побуту «аптартівці» робили спробу відтворити гротескну 
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і гнітючу атмосферу пізньорадянського періоду. Серед ідеологів цього 

об’єднання — одеський художник Сергій Ануфрієв [150, с. 68]. Іншими 

учасниками були Микита Олексієв, Костянтин Звєздочетов, Вадим Захаров, 

Михайло Рошаль, члени групи «Мухомори» — Наталя Абалакова, Юрій 

Лейдерман, Ігор Чацкін, Леонід Войцехов.  

Важливість феномену АPTART-у полягає у спробах відтворити досвід 

справжньої галереї у приватно-публічному просторі, що дає підстави говорити 

про тенденції інституційного конструювання в умовах «буферної зони». Ці 

процеси супроводжувалися відпрацюванням експозиційних і соціальних 

технологій і стратегій, які набули особливого значення для репрезентації 

мистецтва в умовах ринкових відносин. 

2.2.2 Друге коло «буферної зони»: альтернативні простори 

повсякденності  

Згідно з концепцією Анрі Лефевра, простір є соціальним продуктом. 

Оскільки простір слугує інструментом думки та дії, він є засобом творення і 

контролю, влади і панування. Тому соціальні та політичні сили прагнуть 

підпорядкування простору. Простір містить соціальні відносини; 

маргіналізовані та витіснені із цих відносин елементи моделюють і 

зустрічаються у власному просторі колективної опозиції. 

У 1960–70-х роках у радянському суспільстві актуалізується фігура 

«автономного суб’єкта», який прагне максимально дистанціюватися від 

держави та панівної ідеології. Для цього автономний суб’єкт створює або 

віднаходить уже готові альтернативні простори, які «вислизають» із-під 

контролю держави та суспільства [67].  

У праці «Еміграція як літературний прийом» З. Зинник згадує досвід 

радянської богеми 60-років. Після повернення з в’язниці, російський філософ і 

театрал Олександр Асаркан дистанціювався як від радянського офіціозу, так і 

від контркультури радянської інтелігенції та «кухонного дисидентства». Тому, 

О Асаркан і коло його знайомих зустрічалися у старому занедбаному 

московському кафе «Артистичне», яке перетворилося на осередок 
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декласованих елементів. Там збиралися ті, хто намагався дистанціюватися від 

радянського способу життя — актори та безуспішні інтелігенти, які не 

переймалися власним соціальним статусом. Вони володіли ексцентричною 

манерою спілкування і парадоксальним мисленням, та здавалися дивнуватими 

для сторонніх. І хоча жоден із них не був за кордоном, більшість вільно 

володіли іноземними мовами: «Це була мініатюрна Європа у тюремних стінах 

радянської столиці» [ 78, с. 26 ]. 

У той самий час в Україні неофіційні художники починають вибудовувати 

стратегії взаємодії з публікою у публічному просторі. За сім років до відомої 

«бульдозерної виставки» одеські нонконформісти вперше експонують власні 

твори під час несанкціонованої виставки «Сичик + Хрущик» (1967 р.). 

Розміщена на дерев’яному будівельному паркані біля Оперного театру 

експозиція тривала лише декілька годин і була знесена міліцією. Але ця подія 

стала прецедентом повернення митцями права на участь у публічному житті. 

За радянської доби офіційні культурні осередки Львова були 

представлені театрами, будинками культури, кінотеатрами, клубами. Поряд 

існувала неофіційна культура — молодіжні угруповання, несанкціоновані 

зібрання, квартирники, циркуляція заборонених або неопублікованих текстів і 

музики. Із 1970-х років прірва між цими двома культурами зростає настільки, 

що вони існують паралельно, здебільшого ігноруючи одна одну. Більшість 

просторів альтернативної культури Львова пов’язана зі старим містом: 

віднайти ці локації на мапі соціалістичного міста, відбудованого навколо 

виробничих підприємств, практично неможливо [180, c. 94]. За словами 

Богдана Шумиловича, до автономних суб’єктів, які формували простір 

альтернативної культури міста, належали художники-нонконформісти, богема, 

хіпі, відчужені інтелектуали, релігійні активісти. Вони й утворювали неофіційні 

співтовариства за принципом відходу від панівної ідеології та утворення 

автономних зон комунікації із власними системами цінностей [180, с. 93].  

Серед таких альтернативних просторів був сквер на вул. Винниченка, 

який мав назву «Святий сад» (з огляду на те, що раніше він був частиною 
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монастиря). Серед інших міських локацій, які використовувалися 

неформальною молоддю між 1970-ми та 1980-ми роками, були Личаківський 

цвинтар, площа Галаня («Пляц»), сходи до Домініканського собору, сквер біля 

кінотеатру ім. Лесі Українки, площа біля пам’ятника Леніну. Там часто 

збиралася молодь, зокрема хіпі: вони спілкувалися, випивали і грали на 

гітарах [180, с. 95]. 

Гуртки за інтересами були своєрідною субкультурою, альтернативним 

форматом комунікації. Деякі з них утворювалися для обміну інформацією, 

проведення лекцій чи кінопереглядів. До таких осередків також можна 

віднести, наприклад, театр Бориса Озерова, філософські семінари Едуарда 

Іліневського, кіноклуб у «Клубі зв’язківців» [71, с. 45–47]. 

Особливе місце в міській культурі Львова посідала традиція 

відвідування кав’ярень. Із 1960-х років, після прочитання описів паризьких 

кафе авторства Е. Гемінґвея, новими змістами наділялися посиденьки у 

львівських кав’ярнях: «А що, 9 копійок — кава, 40 копійок — чарка кавового 

лікеру: і ти вже богема!» (Г. Ходорковський) [175], (рис. 2.6). 

За кавою обговорювалися останні виставки, кінопрем’єри, літературні 

новинки, музичні записи. Культовими місцями були кафе «Жорж» у готелі 

«Інтурист», кафе «Вірменка» (вул. Вірменська, 19), «Шоколадка» (проспект 

Шевченка, 10), «Кентавр» (площа Ринок, 34), «Булка» (пл. Катедральна, 3), 

«Корова» (вул. Коперніка, 9). Серед важливих осередків неофіційної культури 

було кафе «Нектар», розташоване на вулиці Саксаганського, 11, яке втілювало 

традицію старих, довоєнних львівських кафе [180, с. 96]. Якщо основною 

публікою, яка збиралася в кафе «Жорж», були журналісти, а «Вірменка» була 

осередком молоді й телевізійників, то «Нектар» був локацією художників 

(В. Бажай, Ю. Чаришніков, А. Сагайдаковський, О. Аксінін, В. Онусайтис, 

Б. Пікулицький, Я. Качмар), вітражистів (Ігор Клех), мистецтвознавців (Дмитро 

Шелест, Григорій Островський), музикантів і композиторів (Володимир Івасюк), 

письменників (Юрій Винничук), театральних діячів (Роман Віктюк), музейних 

працівників, архітекторів (Роман Липка), фотографів (Михайло Зелен). Серед 
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завсідників «Нектару» також можна було зустріти Анатолія Котенка, Григорія 

Комського, Бориса Криштула, скульпторів Фліта і Кронгауза, Сеню Грузберга, 

Артура Дуненка [175].  

Приміщення кафе «Нектар» було невеликим: у ньому поміщалося шість-

сім стоячих столиків. Інколи за одним столом збиралося до шести людей, 

клієнти часто брали горнятко кави, виходили на вулицю і сідали на перила 

перед вікном-вітриною кафе (рис. 2.7). 

Винайдення автономних «буферних зон» у Львові було пов’язано з 

міською традицією тодішньої богеми «водити козу», яка збереглася й досі. Ця 

назва походить від святкування Маланки, а в сучасному середовищі означала 

пошук кав’ярень та місць для випивки, який завершувався у когось в 

майстерні або на квартирі [180, c. 96]. 

Традиція прогулянок містом із метою отримання естетичного 

задоволення і спостереження міського життя має коріння у явищі фланерства, 

про яке писали Ш. Бодлер і В. Беньямін. Фланер постає особливим типом 

парижанина середини ХІХ ст., внутрішнім глядачем, заінтригованим драмами 

міського життя, поціновувачем його таємниць і насолод, своєрідним міським 

експертом. Як писав Ш. Бодлер, фланер шукає щось на кшталт духу 

сучасності, намагаючись виявити у змінному образі повсякденності приховану 

в ньому поезію та елементи вічності [36, с. 292]. 

В. Онусайтис згадує, що після знайомства вони з О. Аксініним ледь не 

щодня проводили «щоденний моціон» [119]. Для О. Аксініна такі прогулянки 

мали і більш практичне значення: у цьому випадку є сенс залучити 

психогеографічну характеристику Х. Арендт, згідно з якою прогулянка до 

певної міри визначає саме спрямування думки людини [14, c. 208]. 

Звертаючись до графіки О. Аксініна, не можна не зауважити зв’язок між 

архітектонікою міста і вирішенням художником темпоральних і композиційних 

завдань. Міський простір Львова з його заплутаним мереживом старовинних 

вулиць і несподіваних розвилок акумулює готовність до подиву: за кожним 

поворотом криється можливість несподіваного. Цей прийом спостерігається у 
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графічних творах О. Аксініна: простори його робіт запрошують до роботи 

думки. Ознайомлюючись із графікою О. Аксініна, увага глядача має перебувати 

в постійному русі. Цьому сприяє не тільки інтенсивна та надмірна деталізація 

робіт, а й ефект покадрової зйомки, завдяки якому кожен із графічних аркушів 

постає складовою панорами єдиної кінострічки. 

2.2.3  Третє коло «буферної зони»: комунікація між містами 

Мережа комунікацій «внутрішніх емігрантів» могла простягатися за межі 

квартири-майстерні-міста завдяки практиці товариських візитів і листуванню. 

Подекуди передумовою таких подорожей були виставки та конкурси, участь у 

яких передбачала експозиційні та комунікаційні перспективи. Широке коло 

знайомств О. Аксініна, яке виходило за межі України, було сформовано 

завдяки участі в міжнародних виставках і конкурсах графіки та екслібрису. Під 

час виставок О. Аксінін зав’язав контакти з художниками, письменниками, 

мистецтвознавцями та колекціонерами Естонії, Литви, Польщі та Росії. 

Г. Островський зазначає, що О. Аксінін віддавав перевагу виставлятися 

скоріше в Таллінні та Лодзі, ніж у Києві та Львові. Тому, як не парадоксально, 

вдома його творчість майже не знали [122, с. 140–141]. Вочевидь, основним 

чинником такої преференції був більш ліберальний погляд на мистецтво в 

країнах Балтії та Польщі, ніж в Україні. Серед міст, які значаться у його CV 

(сurriculum vitæ): Мінск, Лодзь, Братислава, Люблін, Лондон, Оксфорд, 

Гертогенбос, Москва, Берлін, Таллінн і Варшава.  

На межі 1970–1980 років О. Аксінін активно знайомиться із сучасним 

мистецтвом Польщі завдяки польським виданням «Sztuka», «Projekt», 

«Literatura na Świecie». Він підтримував зв’язок із такими польськими 

колекціонерами та суспільними діячами, як Гжегож Матушак і Едмунд 

Пуздровський, про графіку О. Аксініна писали Анджей Струміло, 

Л. Домбровська, В. Верховська. Неодноразово про його графіку публікувалися 

матеріали в журналі «Project» (1977 р., 1981 р., 1987 р.).  

Важливими для становлення графіки О. Аксініна були праці Станіслава 

Фіялковського, Анджея Струміло та Войцеха Якубовського [53, c. 20–21]. 
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Близьким по духу був для нього Роман Опалка [155, c. 51]. Із польсько-

литовським художником-графіком Стасісом Ейдригявічюсом О. Аксінін 

листувався і обмінювався роботами, а також виконав для нього екслібрис 

«ExL. Stasys Eidrigevicius» (рис. 2.8). С. Ейдригявічюс, своєю чергою, зробив 

спільний екслібрис для О. Аксініна та Е. Буряковської (рис. 2.9).  

Більшість зв’язків із польським культурним середовищем підтримувалися 

дистанційно, що було зумовлено бюрократичними складнощами, які 

супроводжували отримання дозволу на виїзд до ПНР із УРСР. У період на зламі 

1970–1980 років О. Аксінін активно знайомиться із художниками Литви і 

Естонії (Велло Вінн, Тиніс Винт), членами ленінградського авангарду (Віктор 

Кривулін) та московськими концептуалістами (Ілля Кабаков, Всеволод 

Некрасов) [53, с.21]. (рис. 2.10, 2.11). 

Особливе значення для художника відігравали контакти з талліннським 

мистецьким середовищем, і саме естонська графіка мала глибокий вплив на 

становлення його художньої манери. Вже на початку 1960-х років 

республіки Балтії сприймалися «вікном у Європу», у світ джазу і кафе на 

площах [46, с. 330]. Леонард Лапін пише, що з точки зору розвитку 

радянського авангардного мистецтва і завдяки художній ситуації в першій 

половині ХХ ст. Таллінн був своєрідною метрополією прибалтійського 

регіону [104, с. 274]. У більш вільному кліматі доби «відлиги» традиція 

естонського руху художників-абстракціоністів, кубістів і сюрреалістів здобула 

нових продовжувачів, які перетворили Таллінн на важливий осередок 

сучасного мистецтва. Передовим позиціям Таллінна в авангарді СРСР 

сприяли, зокрема, виставки в Саку (1973) і Харку (1975), які стали символом 

відкритого протистояння влади із авангардом і надихнули на активні публічні 

експозиції в інших республіках [104, с. 276]. Незважаючи на заборони, 

естонські художники-авангардисти використовували різноманітні інформаційні 

та культурні канали для висвітлення своїх ідей [104, с. 277]. 

Подорож до Таллінна, яка часто була пов’язана із місцевим Трієнале 

графіки, дозволяла львівським художникам познайомитися із закордонними 
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колегами, побачити їхні роботи, обмінятися ідеями та налагодити творчі 

зв’язки. До Естонії зі Львова можна було їхати без візи, маючи декілька 

рублів у кишені, білет на потяг і адресу (телефон) когось із друзів, знайомих. 

Це було значно простіше, ніж організовувати подорож до Польщі, що 

потребувало оформлення різних паперів, анкет, зокрема, характеристики з 

місця роботи. 

На формування візуальної мови О. Аксініна помітний вплив мала 

художня манера естонського графіка Велло Вінна, який здебільшого працював 

у галузі станкової графіки та книжкової ілюстрації. Спорідненість їхніх робіт 

полягає передусім у надмірній деталізації, увазі до найдрібніших деталей і 

«урочистості» композицій (рис. 2.12). О. Аксінін та Е. Буряковська гостювали 

у естонського художника (рис. 2.13). 

У контексті естонського мистецького життя другої воловини ХХ ст. 

Т. Винт є однією із ключових фігур. Із 1960-х років митець стає духовним 

лідером естетично-інтелектуальної хвилі в післявоєнному естонському 

модернізмі [160, с. 8]. Створена Т. Винтом концептуальна платформа для 

інтерпретації й синтезу різноманітних зображень і образотворчих систем 

слугувала платформою для багатьох представників мистецького середовища 

Естонії. Важливою складовою діяльності художника була інформаційно-

просвітницька активність, публікації та квартирні лекції.  

За словами Е. Тайдре, квартира Тиніса та Маре Винт перебувала в 

контрасті з навколишнім середовищем спального району Мустамяе. Організо-

ваний із урахуванням японського мінімалізму, цей простір став платформою 

для неофіційного мистецького життя, місцем зустрічі місцевої інтелігенції та 

прийому закордонних друзів (рис. 2.14, рис. 2.15). У 1972 р. Т. Винт створив 

теоретичну групу «Studio 22» з метою альтернативної художньої освіти у 

форматі лекцій, обговорень, творчих експериментів [160, с. 9–10]. 

Поширений на початку ХХ ст. модерністський міф про художника-

деміурга, який утворює новий життєвий простір, має спільні конотації з 

ідеєю тотального перетворення реальності Т. Винта. Художник застосовував 
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метод комбінації знакових систем, метою якої було відтворення втраченої 

довавилонської мови в художній формі.  

«Раніше, бувало, прийдеш до нього — і він тобі одразу починає 

розказувати про таємничий зв’язок стародавніх культур і цивілізацій. Розкладе 

для наочності на підлозі свою колекцію естонських плетених рукавичок із 

орнаментами […] і починає пояснювати, що візерунки на рукавичках 

достеменно збігаються з магічними символами тантризму і ацтеків», — 

згадував Г. Кізевальтер [89, с. 260]. 

Для Т. Винта, як і для О. Аксініна, властива побудова індивідуальних 

художніх просторів, універсальних просторових структур, які діють як 

усередині, так і ззовні зображення за принципом формальної впорядкованості 

й символічної рівноваги [160, с. 8–11]. 

Останні десять днів перед загибеллю О. Аксінін провів у товаристві 

талліннських друзів і колег. Ці дні були сповнені новими планами: 

організувати в Таллінні нову масштабну експозицію, приїжджати на більш 

тривалий період, залучитися до місцевого художнього життя. Близько 

тридцяти надзвичайно опрацьованих акварелей, які О. Аксінін привіз із собою 

в Естонію, мали бути продовжені у вигляді серії як своєрідний філософський 

трактат — візуальна інтерпретація «Книги змін». Останньої акварелі, 

виконаної в Таллінні, не бачив ніхто, окрім самого художника [55, с. 6]. 

Зв’язок між людьми — це, суб’єктивно, воля до безмежної комунікації  

та, об’єктивно, факт універсального порозуміння [14, с. 118]. Чинником 

існування художньої ситуації є можливість комунікації. Із 1960-х років у 

СРСР компенсація відлучення від публічної сфери відбувається через 

наділення діалогічними та експозиційними властивостями сфери приватно-

публічних відносин. Попри те, що приватно-публічна сфера в умовах 

тоталітаризму не могла постати повноцінною заміною публічності з її 

експозиційними та діалогічними функціями, пошуки «внутрішніми 

емігрантами» «буферних зон» ілюструють потребу висвітлення результату 

власної творчої праці та винайдення каналів комунікації. 
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2.3  Неофіційна культура і «внутрішня еміграція» 

Зв’язок індивідів у суспільстві не детермінований лише фізичними 

контактами: соціальна ізольованість може підсилювати відчуття єднання і 

«належності» через ідеї, соціальні або моральні стандарти, етичні та релігійні 

цінності [182, с. 21]. Оскільки перебування в суспільстві не гарантує подолання 

духовної самотності, відчуття духовної належності може досягатися різними 

шляхами: через релігійне єднання відлюдника з Богом або власними 

уявленнями про братів у вірі, через громадянську солідарність політичних 

в’язнів, через «оптичну позицію» та спільні культурні цінності. 

За різних тоталітарних режимів «внутрішні емігранти» були активними 

споживачами та співтворцями неофіційної культури («інша культура» в СРСР, 

«інша Німеччина» за доби нацизму). Специфіка ідеології режиму впливала на 

особливості культурно-темпорального простору, до якого звертаються 

«внутрішні емігранти» як його споживачі або співтворці.  

Для багатьох представників «внутрішньої еміграції» Німеччини 1933–

1945 років цей духовний простір об’єднував культурні надбання і цінності, які 

були зневажені нацизмом. Туга за ідеалами «іншої Німеччини» проявлялася у 

спробах емігрантів і «внутрішніх емігрантів» зберегти у своєму серці вірність 

ідеалам гуманізму та демократії.  

Письменники у франкістській Іспанії черпали натхнення у спільному 

духовному просторі з письменниками у вигнанні, звертаючись до схожих 

мотивів і метафор у літературній творчості, незважаючи на «взаємну 

глухоту». П. Ільє спостерігає паралелізм у використанні схожих образів, 

порівнянь, мотивів, зокрема — схильність до фіксації минулого. Ці тенденції 

відображають неприйняття реалій теперішнього письменниками по обидва 

боки кордону.  

В СРСР після впровадження офіційного канону соцреалізму всі 

вербальні та образотворчі засоби офіційної культури були підпорядковані 

створенню ідеологічно витриманих наративів для уніфікації суспільства та 

затвердження громадянської ідентичності. До офіційної радянської культури 
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належали всі «ретранслятори» ідеології, які спрямовувалися на зміцнення 

панівного режиму і схвалювалися ним. Усі піднесені, класично-позитивні та 

світлі теми були узурповані ідеологічною машиною для забезпечення 

державної міфології [91, c. 25]. 

Йосип Бродський описує явище «іншої культури» в СРСР 1970-х років. 

За його словами, в неофіційному культурному житті цього періоду яскраво 

проявлялася тенденція туги за світовою культурою [79]. Як зазначає Олена 

Іванова, у різні періоди часу форми офіційної та неофіційної культури в СРСР 

різнилися, як і міра залучення до неофіційної культури «внутрішніх 

емігрантів» [80, с. 57]. 

До неофіційної культури належала контркультура, або культура 

андеграунду, яку утворювали ті форми, які або цілком відверто, або доволі 

прозоро, але зрозуміло для суспільства протистояли панівній ідеології чи 

заперечували її та схвалювані нею канони мистецтва і творчості [80, с. 58]. 

Представники «внутрішньої еміграції» були активними споживачами та 

співтворцями неофіційної культури. 

За доби «застою» неофіційне мистецтво «випадає» із цілковито 

контекстуального офіціозу. Вибір особистого шляху, особисті та групові 

інтереси, естетичні пріоритети та цінності світу мистецького андеграунду 

демонструють цілковиту незалежність від соціально-політичних вимог. 

Масштаб і значення такої незалежності усвідомлюються лише через 

зіставлення примусових практик того часу: апарату цензури, репресивних 

механізмів, всеосяжності ідеологічного контролю та спокуси винагороди за 

лояльність [20, c. 103–104]. 

Від 1970-х років остаточно утворюється прірва між офіційною та 

неофіційною культурою, які існують поруч, але практично не перетинаються. 

Неофіційна та андерграундова культури постають автономним субполем зі 

своїми критеріями оцінок, підпільними інституційними структурами, 

інформаційною та культурною продукцією «споживання» та «утворення» 

[102, с. 398]. Така ситуація свідчить про норму двомислення, певного 
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екзистенційного розколу та двовимірності суспільного життя. «Ми існували 

ніби в паралельних світах із радянським офіціозом та західною системою», — 

згадує художник В. Захаров [75, с. 233]. 

Згідно з концепцією Ю. Габермаса, учасники публічного простору 

утворюють віртуальну спільноту, яка конструює свою ідентичність шляхом 

інтерпретації думок та обміну інформацією [74, с. 80]. На зламі 1960–1970 

років через посилення відчуття пасивного сприйняття розмови, у якій не 

можна брати участі, загострюється потреба публікації та експозиції 

результатів мистецької праці. Б. Гройс зазначає, що бажання публічного 

самовираження є логічним продовженням соціальної практики, досвіду 

комунікації, відчуття належності та участі. Проблемою неофіційного 

мистецтва кінця 1960-х – початку 1970-х років була невідповідність досвідів 

сприйняття і вираження: митці бажали не тільки читати, а й бути 

опублікованими, не лише завітати на виставку, а й долучитися до експозиції 

[111]. Вирішенням цієї ситуації стало зародження та поширення самвидаву і 

тамвидаву [271, с. 147–148]. З 1964 р. в Україні починає діяти «самвидав», 

де друкувалися поезії Л. Костенко, М. Вінграновського, В. Симоненка [150, 

c. 168]. У січні 1970 р. вийшов перший номер самвидавівського журналу 

«Український вісник»; до 1972 р. було «опубліковано» 6 номерів видання 

[150, с. 170]. Але, можливо, найбільш вагомою причиною зародження самвидаву 

була колективна необхідність сформулювати та осмислити відповіді на 

історично-риторичне питання «хто винен у цьому всьому?» [78, c. 11]. 

Значний вплив на розвиток неофіційної культури мала часткова 

розгерметизація інформаційного та культурного вакууму, яка відбувається за 

доби «відлиги». У цей період радянське суспільство отримало безпрецедентні 

можливості ознайомитися із західним мистецтвом та літературою, відкрити 

для себе твори різних стилів і напрямів. Клод Моне, Франц Кафка, Жан-Поль 

Сартр, Пабло Пікассо, Федеріко Фелліні, Джером Селінджер, «Бітлз» і багато 

інших постали сучасниками та представниками протилежної культури [46, 

с. 58]. У сферу духовного життя потрапили твори Альбера Камю, Вільяма 
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Голдінга, Кобо Абе. Французький живопис, італійський кінематограф, 

американська проза насичували неофіційну культуру новими формами та 

утворювали нові горизонти [46, с. 64]. Люди отримали можливість 

ознайомитися із творами Ван Гога і Е. Гемінґвея, але ця свобода не була 

підкріплена ні економічно, ні політично: недоступними залишалися фієсти в 

Памплоне та червоні виноградники Арля [46, с. 274]. 

Усвідомлення недоступності реальності, у якій утворювалася ця 

протилежна культура, зумовило формування нової спостережницької позиції 

стосовно навколишньої дійсності: радянська культура, яка була єдиною 

доступною для всеосяжної рефлексії, постала саме як культура (а не її 

протилежність), як можливий об’єкт дослідження. Питання належності до цієї 

культури відходило на другий план, що дозволяло провести аналіз 

спостерігаючи її «зсередини», але зберігати когнітивну дистанцію. Б. Гройс 

розмірковує стосовно місця розташування індивіда як суб’єкта культуро-

логічного настановлення під час такої тотальної рефлексії. Питання, яким він 

задається, полягає у визначенні місця суб’єкта-спостережника: якщо ти сам 

більше не належиш до власної культури, тоді де ти знаходишся? У цій 

ситуації логічна відповідь: «ніде» незворотно набуває квазибуддистського 

характеру [111]. 

Сприйняття навколишнього життя як матеріалу для творчої рефлексії 

зумовило властиву концептуалізму поетику відстороненості, когнітивного 

дистанціювання, сприйняття автобіографічного матеріалу як «тексту». Такі 

настрої органічно співіснували з популярними ідеями структуралізму, 

постструктуралізму та постмодернізму.  

У 1960–1970-х роках у мистецькому нонконформістському середовищі 

зростає цікавість до філософії Сходу, йоги, буддизму і дзену [46, с. 313]. 

Трагічному та фрагментарному образу сучасного європейця протиставляли 

духовну гармонію східних вчень [46, с. 314].. Поворот «на Схід» визначив 

захоплення езотеричними практиками і релігійною тематикою, яке часто 

знаходило продовження у мистецьких пошуках. На основі нового типу 
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мислення — суміші дзен-буддизму, іронії, авторських коментарів і 

містицизму формується течія концептуального мистецтва [91, с. 14]. 

Концептуалізм набуває поширення як у західному, так і радянському 

мистецькому просторі [150, с. 68]. Як і будь-який напрям у мистецтві, 

концептуалізм може бути більш-менш чітко визначений у своєму центрі, 

залишаючись «розмитим» на периферії [44, с. 168]. Один із представників соц-

арту Е. Булатов зазначає, що концептуалізм був першим напрямом, який у 

протиставленні інтелектуального осягнення мистецтва і його чуттєвого 

сприйняття вирішує конфлікт на користь знання [44, c. 169]. І. Кабаков 

вважає, що в класичному мистецтві художник малює на полотні, а глядач 

дивиться; а в концептуальному мистецтві глядач дивиться, а художник малює 

на глядачеві [44, с. 170].  

Кожна історична епоха маніфестує себе через власні художні образи та 

мову. Інколи, вступаючи в полеміку з попередньою культурою, нова її рішуче 

заперечує, утверджуючи власні канони сприйняття, інтерпретації та 

вираження реальності. У неофіційному мистецтві 1970-х років активується 

«діалог» із течіями модернізму та авангарду, проте естетичні експерименти 

1920-х років сприймаються дедалі більше полем для історичної рефлексії, а не 

актуальними методами мистецької практики. Активну полеміку із попередньою 

культурою спрямовано на спроби довести власне право зайняти місце у 

«спільному ряду», а не продовженням попередні практики. З початку 1980-х 

років у мистецьких пошуках домінує ігрова модель творчості [20, с. 109]. 

Поширюються тактики «захоплення територій» мистецтва, досліджуваних тем, 

методів репрезентації [20, c. 110]. 

Борис Михайлов згадує в одному з інтерв’ю: «Несвідомо ми займалися 

вирівнюванням надлишкового радянського; водночас необхідно було знайти 

такі засоби, щоб тебе на заарештували. Все це слугувало головній справі — 

дегероїзації радянського. Ми жили в час, коли героїзм і пафос були брехнею. І 

дегероїзація з іронічним і скептичним ставленням до життя та ідеології були 

головною складовою часу…» [147]..  
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На думку П. Вайля, наприкінці 1960-х «справжня література» відійшла 

від держави так далеко, що опинилася в катакомбах культурного життя. У 

1969 р. Венедикт Єрофєєв написав роман «Москва-Півники», який набув  

поширення у форматі самвидаву (рис. 2.16). Головний герой роману, 

можливо, один із найбільш внутрішньо вільних персонажів у тогочасній 

радянській літературі, живе на периферії імперії, спивається, поєднуючи 

пиятику із інтелектуальними рефлексіями [46, с. 9]. Пиятика автора була 

обраним шляхом життя — спробою втечі від тогочасного політичного устрою 

та суспільного ладу. Головний герой книги, ерудований алкоголік, постає 

символом безперспективного середовища та епохи, яка пригнічує талановитих 

і обдарованих людей. Заданий В. Єрофєєвим вектор скеровує до внутрішнього 

світу його героя, який перебуває в цілковитій соціальній летаргії.  

Політичний клімат доби «застою» В. Сидоренко характеризує загальною 

апатією, відчуттям гротескності ситуації та відчаю, обмеженості контактів із 

навколишнім світом і штучним інформаційним голодом [150, с. 70]. Логічною 

в цьому контексті видається популярність філософії Мартіна Гайдеґґера і його 

інтерпретація переживання драми життя як рішучого волюнтаризму перед 

обличчям жорстокого та абсурдного світу. За М. Гайдеґґером, незворотність 

смерті та наше знання про неї зумовлюють «справжнє життя»: тільки 

опиняючись в екстремальній ситуації, ми усвідомлюємо власну тимчасовість, 

можемо відкинути «базікання» повсякденності та осягнути свою внутрішню 

сутність. Цей досвід філософ називає буттям-через-смерть. Насправді аспект 

примирення із мортальністю як важливий екзистенційний досвід «ініціації» у 

процесі духовного становлення — наскрізна тема багатьох філософських 

течій і релігій. Особливість гайдеґґерівської інтерпретації полягала в 

секуляризації смертності та залученні романтики «солдатської рішучості». 

Пафос рішучості перед обличчям смерті та абсурдного світу, разом із 

проблематикою самотності та відчуженості людини, переймають Ж.-П. Сартр 

і французькі екзистенціалісти, які здобули свою аудиторію в СРСР. 
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За словами П. Вайля, екзистенціалізмом у Радянському Союзі часто 

називали «сучасну західну літературу без «хепі-ендів», і назва цієї течії стала 

своєрідним паролем у інтелігентських компаніях [46, с. 307]. І хоч література 

екзистенціалізму не була надбанням багатьох, а те, що було видано до 

перебудови, — не остаточно репрезентувало ідеї окресленого напряму, імена 

провідних авторів екзистенціалізму часто лунали в компаніях студентів 

філософських і філологічних факультетів.  

Цільова аудиторія винаходила у творах екзистенціалістів актуальні для 

себе роздуми стосовно проблематики свободи вибору і відповідальності за 

власні вчинки. Конфлікт внутрішнього світу та ідеологічно-ворожої 

навколишньої дійсності відповідав актуалізованим екзистенціалістами 

проблемам. Та неочікуваною для радянської аудиторії постала інтерпретація 

дуалізму добра і зла. У реаліях СРСР зло ототожнювалося із поняттям 

«неправильності»: неправильного соціалізму, викривленого марксизму, 

неправильного уряду; або ж — репресивної держави, ідеологічно ворожого 

суспільства. У той час як екзистенціалізм, який називали «хворою совістю 

західної інтелігенції», інтонував зло як іманентну властивість людської 

природи: воно було всередині, а не ззовні [46, с. 308]. Замість колективної 

боротьби добра зі злом екзистенціалісти пропонували шлях самотнього 

самокатування. 

Екзистенціалізм змінив площину дискурсу навколо конфлікту 

протистояння особистості й держави. Особистість протистояла не владі, а 

іншим особистостям («Пекло — це інші», Ж.-П. Сартр) і собі. Перехід 

соціальної проблематики в метафізичний простір сприяв абсурдизації 

навколишнього світу [46, с. 309]. До примирення із цією кафкіанською 

моделлю були готові не всі, адже за часів «відлиги» навіть носії опозиційної 

думки часто були переконані в необхідності покращення держави та 

суспільства шляхом соціальних і політичних змін [46, с. 312]. 

Розчарування в надіях «відлиги» визначило центральний напрямок 

духовних пошуків інтелігенції наступних років. Екзистенційні пошуки набули 
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метафізичної спрямованості, але їх висновки були неспроможні вирішити 

соціальні проблеми: виявлялося, що особистість і держава існують окремо [46, 

с. 318]. Як зазначає П. Вайль, абсурдний світ кафкіанських коридорів влади 

раптово звільняв від відповідальності: в цьому похмурому світі імперія 

розчинялася в сюрреалістичному тумані, влада відчужувалася від особистості 

та взагалі не мала жодного стосунку до людської діяльності. Відома фраза 

Вагрича Бахчаняна: «Ми народжені, щоб Кафку зробити реальністю» набуває 

популярності саме наприкінці 1960-х. У цих словах відображено фатальність 

передбачуваності («Ми народжені») та одночасне зняття із себе 

відповідальності через незворотність цієї даності [46, с. 334]. 

Після розчарування у надіях «відлиги», духовні пошуки «внутрішньої 

еміграції» періоду «застою» будуть полягати в тому, щоб побудувати 

ідеальний внутрішній світ замість контакту з абсурдним навколишнім. Замість 

побудови майбутнього відбувалася «побудова» теперішнього і минулого», 

замість соціального конструювання —   розбудова Утопії у власній душі.  
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РОЗДІЛ 3. 

МЕТАГРАФІКА ОЛЕКСАНДРА АКСІНІНА 

 

 

 

Філософ В. Петрушенко задається питанням, яку роль відіграв 

львівський контекст у становленні О. Аксініна. Вочевидь, серед основних 

чинників була культурна атмосфера Львова 1970–1980 років, його 

полікультурність, європейська архітектура, яка активує творчі імпульси душі. 

Львів був потужним центром інтелектуального і творчого життя, місцева 

філармонія хизувалася іменами, яким могли позаздрити культурні центри 

СРСР, а спілку імені Андрія Тарковського було створене саме у Львові, де у 

1988 р. відбулися перші читання, присвячені його творчості [125, с. 20–21]. 

Як зазначає Л. Смирна, Львів 1920-х років був осередком активного 

мистецького життя: тут функціонувало ліве авангардне угрупування «Артес», 

проходили виставки таких художників як П. Пікассо, А. Матіс, А. Дерен і 

П. Боннар [153, c. 380]. Одним із важливих чинників зародження 

нонконформістскього мистецтва було протистояння більшовизму і 

тоталітаризму, витоки якого дослідниця вбачає у місцевих національно-

визвольних змаганнях галицьких патріотично налаштованих митців [153, 

c. 382]. На думку Г. Вишеславського, традиції нонконформізму почали 

зароджуватися у Львові одразу після приєднання Прикарпаття до СРСР у 1939 

р. [58]. Прикордонне розташування міста сприяло «контрабанді» джерел 

інформації, іноземних видань, музики; у 1960-х р. у Львові можна було 

подивитися телебачення сусідніх країн. З 1950-х р. у місті формуються 

осередки неофіційної художньої культури, постає явище мистецького 

нонконформізму. 

Специфіка офіційного львівського мистецтва 1960–1980 років 

репрезентована творами «провідних» художників-конформістів, які 

працювали в «ідеологічно вірному» напрямку, та роботами представників 
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«легалізованого» формалізму. Виставки декоративно-ужиткового мистецтва 

дозволяли підтримувати атмосферу творчих дискусій, більш вільних, ніж в 

колах образотворчого мистецтва.  

Л. Смирна наголошує на зумовленому регіональним та національним 

контекстом проєвропейському векторі спрямування мистецьких пошуків 

представників львівського інтелектуального середовища [153, с. 379]. Серед 

орієнтованих на феномен нонконформізму митців дослідниця наводить такі 

постаті як Т. Бриж, Є. Лисик, Р. Сельський, Р. Турин, О. Мінько, Б. Сорока, 

Л. Медвідь, Л. Бусулаєва, О. Аксінін, Я. Качмар. Ці митці були 

представниками різних генерацій і мистецьких груп, але при аналізі їхньої 

творчості доцільно залучити спільний чинник побудови умовних візуальних 

систем, які передбачають розкодування та розгадування [153, c. 380]. Пошуки 

власної стилістики та індивідуальної художньої манери були одним із 

способів протистояння ідеологічним засадам офіційного мистецтва. У таких 

творах Л. Медвідя, як «Забава курей і хат», «Кораблі і цукрові буряки» 

(1963 р.) Л. Смирна виявляє закладену автором антитезу індустріальним 

конотаціям соцреалізму: забутий Богом хутір, як «метафора свідомості й 

людського духу» [153, c. 397].   

З 1960-х р. у львівській графіці започатковується динаміка зміщення 

уваги від зовнішніх проявів життя народу до складного і суперечливого 

мікросвіту людської свідомості [186, с. 72]. Період напередодні перебудови — 

це час затвердження пріоритету творчої особистості, індивідуальності та ролі 

власного досвіду і переживань у формуванні мистецького методу [186, c. 75]. 

Яскраве вираження дані тенденції мають у творчих пошуках львівських 

графіків.  

Як пише Роман Яців, для Львова графіка  —  не просто один із видів 

художньої творчості, це його історія та одна із найцінніших ланок культурної 

традиції  [186, с. 116]. Мистецькі пошуки львівських графіків дістали практичне 

вираження у розробках художньої стилістики, знаково-ієрогліфічному 

навантаженні семантичного виміру робіт та використанні різноманітних 
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графічних технік. Лінорит, який був популярним протягом 1960-х, починає 

поступово втрачати свої позиції. У дослідженні «Між свободою і 

тоталітаризмом: мистецьке середовище Львова другої половини XX століття» 

Орест Голубець зазначає, що інтелектуалізація мистецтва призвела до зростання 

популярності літографії та офорту, які давали можливість максимальної 

деталізації для побудови складних метафоричних структур [66, c. 78]. 

Виразно постає тенденція акцентування уваги на внутрішній експресії 

роботи, психологічній функції мистецтва і ролі суб’єктивного начала. 

Залучаючи до зображувального світу антураж і предметну сторону життя, 

художники будують невидимі зв’язки зі світом, вдаються до метафоризації; 

фігуративна композиція дедалі частіше поступається місцем абстрактній [186, 

с. 94–95]. Важливими рисами львівської графіки 1970–1980 років був 

пріоритет людських емоцій, що сприяло проектуванню переживань 

художника на свідомість глядача. Навички художника як психолога та 

ерудита сприяли концептуалізації мистецького твору. 

У цей період значна кількість талановитих графіків працювали у 

форматі книжкової графіки. Класичність та хрестоматійність літературного 

твору могли бути своєрідною ширмою для творчих експериментів та пошуків. 

Прикладний, ілюстративний, «вторинний» характер мистецтва книжкової 

графіки у певній мірі сприяв тому, що її оминув надмірний ідеологічний 

контроль, із яким зустрічалися, наприклад, ті, хто працював у жанрі 

монументального живопису. Книжкова графіка поступово емансипувалася від 

книги, остаточно звільняючись від свого ілюстративного призначення на 

початку 1970-х. Найбільш прогресивні митці почали сприймати текст, як 

ілюстрацію до зображення, а не навпаки. Як зазначає Г. Вишеславський, 

художники намагалися бути не тлумачами тексту, але пристрасними 

читачами, які ведуть діалог із автором тексту [58].  

В умовах зближення графіки із літературою, митці відкривали нові 

можливості жанру екслібрису. У графіці малих форм можна спостерігати 

емансипацію книжкового знаку від тіла книги. Поступово екслібрис 
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відокремлюється до окремої жанрової одиниці із широким спектром 

візуальних та змістовних можливостей. 

Залежно від трактування художника, книжковий «знак» може 

віддалятися на значну когнітивну відстань від «означуваного». Доволі 

активно даний семіотичний зазор використовується митцями для насичення 

смислових шарів персональними ідеями і концепціями. Водночас, 

ілюстрування хрестоматійного твору слугувало своєрідним алібі для 

авторської інтерпретації класичного літературного сюжету. Одним із 

львівських майстрів екслібрису був О. Аксінін, який звертався до його 

жанрової багатогранності у своїх творчих експериментах.  

Життя О. Аксініна обірвалося до того, як наприкінці коридора 

радянської історії з’явилися перші промені майбутніх змін: художник 

загинув фактично напередодні перебудови. Мистецтво О. Аксініна «випадало» з 

простору радянського офіціозу, проте, незважаючи на цілковиту ізоляцію, у 

якій працював художник, воно перебувало в контексті загальноєвропейських 

мистецьких зрушень. Після розгерметизації інформаційного вакууму та 

перебудови виявилося, що мистецькі пошуки О. Аксініна були майже 

синхронними з розробками західних колег у сенсі конвергенції мистецтва та 

філософії, зокрема ідей «смерті автора», постструктуралізму та постмодернізму. 

Історія наводить чимало прикладів таких передвісників нового часу, які так і 

не стали його свідками.  

У праці «Люди за темних часів» Х. Арендт описує ситуацію, у якій 

перебувають передвісники світанку нової історії: «Декому хочеться думати, 

наче ті кілька, хто не шукав укриття від загрози і сплатив за свою 

самотність повною мірою, принаймні могли вбачати в собі провісників 

нової ери. Думка втішна, проте хибна. Біля того порогу справді перебували 

ті, хто став потім першовідкривачем нового часу. Насправді його світанок 

видавався їм занепадом, а історія разом із традицією, що призводили до цього 

занепаду, — уявлялися простором руїн» [14, с. 227]. 

Унікальне втілення у мистецькій практиці О. Аксініна художніх і 

метафізичних пошуків характеризується поняттям метаграфіки. Метаграфіка 
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— це форма мислення, самоусвідомлення внутрішнього досвіду і рефлексія 

власного бачення в одному цілісному художньому акті [52, с. 7]. Існують 

різні, зокрема й протилежні, характеристики його творчості: від «графічного 

есперанто», близького за духом ідеї «універсального мистецтва» В. Хлєбнікова, 

до «індивідуальної художньої мови», зрозумілої до кінця лише самому автору. 

Текстуальність, багатовимірність структур і постійне породження нетривалих 

змістів у свідомості глядача зумовлює сприйняття мистецтва О. Аксініна як 

інтелектуального «простору для втечі». 

3.1  Постать О. Аксініна у спогадах його оточення 

Олександр Дмитрович Аксінін народився 2 жовтня 1949 р. у Львові. 

Батько Аксініна — Дмитро Петрович — був військовим картографом, мати — 

Людмила Юхимівна — працювала в залізничних установах. Проживала 

родина Аксініних у квартирі на вул. Куйбишева (тепер вул. Огієнка). 

Навпроти парку Івана Франка знаходився дитячий садок, у якому минуло 

дитинство О. Аксініна. Поруч, у протилежному кінці паралельної вулиці, 

розташована середня школа №52 (будинок колишньої єврейської гімназії) із 

поглибленим вивченням математики, у якій він навчався [53, с. 19]. На 

початку 1950-х років із ГУЛАГу повернулася бабуся О. Аксініна, вчителька 

словесності Олександра Нестерова. Її було репресовано в 1942 р. та засуджено 

до 10 років таборів за сумнозвісною 58-ю статтею («антирадянська 

діяльність»). Бабуся стала найближчою людиною для О. Аксініна в дитинстві 

й зіграла важливу роль у його становленні як людини та митця. Вона брала 

активну участь у його вихованні, сприяла розвитку його інтересів, а також 

організувала хрещення онука у православному храмі св. Георгія на вул. 

Короленка. 

З 1956 по 1966 р. О. Аксінін навчався у 52-й середній школі; з 1963 по 

1967 р. — у вечірній художній школі на площі Міцкевича. Пристрасть до 

малювання стала проявлятися в ранньому дитинстві хлопця. Із його шкільних 

років збереглися численні малюнки, а в старших класах це захоплення 
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виразилося у створенні т. зв. самвидаву (рукописного журналу) із жанровими 

сценками та малюнками й коміксами [53, c. 19]. 

У 1966 р. О. Аксінін закінчив 10-й клас школи №83 та спробував 

вступити до Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова, але 

на першому екзамені одразу отримав двійку, оскільки не мав жодної технічної 

підготовки. Згодом він буде відвідувати курси Володимира Руденка в 

квартирі-майстерні по вул. Крилова, 2. Там у вересні 1967 р. О. Аксінін 

знайомиться із В. Онусайтисом. За спогадами В. Онусайтиса, як тільки вони 

залишилися вдвох у кімнаті, О. Аксінін влаштував йому допит: «хто я, звідки, 

чим займаюся, чим думаю займатися, чи маю дівчину, чи граю на гітарі?». 

Позитивна відповідь на запитання про гітару викликала таке захоплення 

Аксініна, що він зробив вигляд, ніби кидає на підлогу вазу, яка стояла поруч. 

Ваза справді впала і розбилася. Так, за словами В. Онусайтиса, під час 

прибирання уламків зав’язалася їхня дружба. За поодинокими винятками 

наступні шість років О. Аксінін та В. Онусайтис зустрічалися буквально 

щодня [119].  

Контроверсійним, але неординарним є запропонований Вадимом 

Руднєвим аналіз модерністського та авангардистського типажу з точки зору 

характерології. Як типових модерністів (або шизоїдів-аутистів, замкнутих у 

своєму естетичному світі) він згадує високого Дж. Джойса, витонченого 

М. Пруста, невисокого на зріст Ф. Кафку, худорлявого І. Шостаковича. 

Більшість із них важко уявити на площі чи сцені [146]. 

У спогадах В. Онусайтиса наводиться опис зовнішності молодого 

О. Аксініна. За його словами, художник мав худорляву, але дуже пропорційну 

постать; був добре розвинутий фізично, але силою не вирізнявся. Близько 

посаджені невеликі очі кольору темно-сірого із зеленуватим відливом кольору 

мали характерний розріз. Увагу привертало високе чоло інтелектуала [119], 

(рис. 3.1). 

О. Аксінін чудово «володів словом»,  розумів його значення, структуру, 

темп, вправно володів мистецтвом полеміки, але завзятим сперечальником не 
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був, вступаючи в дискусію лише за настроєм: «Характеристики його завжди 

були вичерпними, зрозумілими за змістом, несподівано образними та дуже 

виразними (Юрыч, вы потрясающе уклюжи!)» [119]. 

Перехід від аматорської творчості до зрілого рівня був для О. Аксініна 

непростим: чим більше він віддалявся від дитячості у своїх роботах і ставав 

більш зрілим, тим менше малював. На відміну від митців, для яких процес 

творчого становлення та художніх пошуків полягає в інтенсивній практиці та 

експериментах, осмислення і винайдення власного стилю для О. Аксініна 

відбувалися у свідомості. Він шукав можливу для себе мову, необхідний стиль 

художнього вислову. Пошук під час імпровізації був для О. Аксініна 

неприйнятним: він ретельно осмислював художній задум, хоч у зрілому віці  

більше ніколи не переживав творчої кризи та браку ідей. 

З 1967 по 1972 р. О. Аксінін навчався в Українському поліграфічному 

інституті імені Івана Федорова за фахом «Графіка». У цей період він проживав 

із родиною за адресою вул. Газова, 4, кв. 19, на третьому поверсі старого 

польського будинку. Під час вступу до інституту О. Аксінін набрав 25 балів із 

прохідних 26–27. Але, як зауважує В. Онусайтис, навколо О. Аксініна 

постійно відбувалася «якась містика». Один із вступників, офіцер радянської 

армії, вирішив схитрувати та вступити не на заочний факультет, як би 

пасувало людині, яку можуть викликати на службу, а на стаціонарну форму 

навчання, оскільки там йому як старшому лейтенанту були б надані привілеї 

та пільги. Цей намір викрили і військового перевели на заочне навчання, а 

вакантне місце на стаціонарі віддали людині, чиє прізвище значилося першим 

за алфавітним порядком у списку — Аксініну Олександру [119, с. 81]. В 

інституті О. Аксінін потоваришував із однокурсником Борисом Філіповичем 

Бубликом, із яким вони почали називати один одного «Александр 

Дмитриевич» і «Борис Филиппович». Так, за словами В. Онусайтиса 

(«Юрича»), розпочалася дещо награна, а пізніше — серйозно вкорінена 

аксінінська ввічливість у звертаннях — своєрідна «оптична позиція».  



137 
 

Під час навчання О. Аксінін створив самвидав — журнал «Бедлам», 

виконуючи функції головного редактора, видавця та автора більшості 

матеріалів. На лекціях журнал «пускали по руках»: у групі цей самвидав мав 

велику популярність. Від самого початку навчання в інституті О. Аксінін 

визначив для себе той обсяг знань і навичок, який йому знадобиться для того, 

щоб впевнено почуватися в галузі графіки [119, с. 83].  

 Після закінчення інституту якийсь час він працював у Житомирському 

облполіграфі, а з 1972 по 1977 р. був художнім редактором у львівському 

видавництві «Каменяр». «Пам’ятаю офорт того періоду: маленький, 

карикатурний чоловік у протигазі, шланг якого вставлений йому в... певне 

місце, і підпис: Ось чим дихають у нашому відділі» ( І. Дюрич ) [71, с. 46]. 

Пізніше художник проходив військову службу в м. Броди, звідки був 

відкликаний для участі в оформленні експозиції Музею військ 

Прикарпатського військового округу (рис. 3.2). Після повернення з армії він 

недовго перебував у домі своїх батьків і швидко переїхав жити до друзів. 

Деякий час О. Аксінін пробував себе в різних образотворчих техніках (туш-

перо, акварель), а 1974 р. виконав перший офорт, який посяде ключове місце в 

його творчості [53, c. 20]. 

У 1979 р. О. Аксінін одружується з піаністкою, письменницею і 

художником Енгеліною Буряковською, яку в колі друзів називали просто Геля 

(рис. 3.3). Їхній взаємний вплив був беззаперечним: О. Аксінін ілюстрував 

літературні твори Е. Буряковської, а вона, своєю чергою, почала займатися 

графікою та офортами. Бувши талановитою піаністкою і письменницею, 

Енгеліна малювала із самого дитинства. Варто зазначити певний вплив 

стилістики О. Аксініна на формування візуальної мови Е. Буряковської, який 

полягав у схожому насиченні простору дрібними деталями, експериментах із 

формами, інтеграцією тексту до візуального поля.  

За словами І.Дюрича, Е. Буряковська була для О. Аксініна справжнім 

медіумом, зав’язуючи контакти з нонконформістським мистецьким середовищем 

України, Росії та Прибалтики [71]. Вона підтримувала зв’язки з мистецькими 
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колами Москви та близького зарубіжжя. Завдячуючи дружині, О. Аксінін 

заводить дружбу із Т. Винтом, С. Ейдригявичюсом, Д. Приговим, В. 

Кривуліним, І. Кабаковим, О. Рабіним, Е. Гороховським, Г. Сапгіром. На 

початку 1980-х років поет Віктор Кривулін допоміг йому організувати 

декілька «квартирних» виставок у Ленінграді. 

За словами Г. Островського, популярність серед широких мас не 

хвилювала художника: він цінував можливість продемонструвати результат 

власної роботи вузькому колу близьких друзів і однодумців [122, с. 140]. 

Серед відомих митців старшого покоління, які товаришували з О. Аксініним 

та високо оцінювали його працю, були живописець Веніамін Сіпер, графік 

Ірина Соболєва, мисткиня Генрієтта Левицька. На думку Г. Островського, такі 

талановиті та безперечно наділені сильною індивідуальністю митці, як 

І. Остафійчук і Юрій Чаришніков, могли оцінити творчість О. Аксініна та 

поважали його талант, майстерність, ерудицію та принципову позицію, проте 

їх цікавили різні сфери мистецтва [122, с. 141–142]. Відомі «офіційні» митці 

Львова, конверговані до системи, нерідко ставилися до творчості О. Аксініна 

різко негативно, а інколи й висміювали її. Серед таких художників 

Островський називає імена З. Кецала та І. Крислача. Що стосується 

керівництва Спілки художників — Є. Миська, Ю. Садовського, І. Катрушенка, 

то О. Аксінін як людина і митець був для них чужим і незрозумілим. Окрім 

того, як усі кар’єристи та конформісти, вони піклувалися передусім про себе й 

намагалися уникнути ситуації, в якій такі, як О. Аксінін, могли ускладнити їм 

життя або викликати незадоволення влади. Зі слів О. Тойбера, восени 1985 р. 

естонські друзі-митці, які організовували першу посмертну виставку 

О. Аксініна, звернулися до керівників Львівської організації Спілки художників 

за незначним документом для підтримки цієї виставки. Ті рішуче відмовили з 

погрозами зірвати ініціативу [122, с. 142]. 

У 1982 р. Е. Буряковська помирає від раку. О. Аксінін важко переживає 

смерть дружини і не може залишатися жити в їхньому спільному мешканні. У 

цей період від починає жити з Тетяною Білінською, із якою вони були разом з 
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1983 по 1985 р. Вона познайомила О. Аксініна з філософією дао і книгою «І 

Цзін», яка стала лейтмотивом його творчості. Після смерті О. Аксініна 

Т. Білінська впорядкувала його творчий спадок і особистий архів. 

Протягом останніх років життя митець багато подорожував, знайомився 

з творами сучасних художників, відвідував виставки. Часто він гостював в 

Естонії, підтримував дружні стосунки з представниками естонського 

неофіційного мистецького середовища. 3 травня 1985 р., повертаючись з 

Таллінна, де він перебував у гостях у Т. Винта, О. Аксінін загинув в 

авіакатастрофі над Золочевом. 

Після загибелі О. Аксініна Т. Білінська намагалася знайти місце для 

колекції його офортів і, за словами Любові Ілюхіної, постійно чула відмови 

від музеїв і галерей. Ситуація була практично безнадійною: «Якщо я зараз 

залишу всі ці теки на Червоній площі, вони так і залишаться там, ними ніхто 

не зацікавиться», — розповідала Т. Білінська Любові Ілюхіній [83].  

Сьогодні ім’я О. Аксініна стає дедалі відомішим, розширюється коло 

людей, які цікавляться його творчістю, досліджують її та колекціонують. Його 

творчий спадок становить близько 340 офортів, 150 акварелей і робіт у 

змішаній техніці, а також 27 томів філософських щоденників. 

Автобіографія О. Аксініна, яку він написав у 1981 р. на прохання 

В. Кривуліна, надзвичайно лаконічна на події: «У 1949 році начебто 

російська людина народилася в нібито європейському місті Львові. 

Православний. 1972 рік — диплом Поліграфічного інституту, за фахом — 

графік. 1977 року — 1-е одкровення із супутнім відчуттям часу. 1981 року — 

2-е одкровення із супутнім відчуттям вічності. 1979 рік — перша персональна 

виставка в Таллінні. 1981 — друга в Польщі. Все» [100]. Ознайомлення з 

біографічними відомостями та автобіографією О. Аксініна у контексті аналізу 

створеної ним антології візуальних образів свідчить про те, що художник 

свідомо протиставляв зовнішнє життя власному духовному існуванню. 

3.2  Археологія джерел візуальної філософії О. Аксініна 

Л. Ілюхіна задається питанням: якою «живою водою» підживлювався 
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О. Аксінін у «застійні» часи непрохідного болота радянського соцреалізму і 

тотального конформізму? [81, с. 148–149]. Ознайомлення з духовними та 

ідейними джерелами мистецтва О. Аксініна дозволяє до певної мірі 

відслідкувати шлях його думки, віднайти витоки закладених алюзій та 

ремінісценцій і текстуальних посилань, які свідчать про ерудицію митця і 

багатошаровість та розгалужену внутрішню структуру значень його робіт. 

В. Онусайтис згадує, що в сімнадцятирічному віці О. Аксінін був 

надзвичайно обізнаним у історії мистецтв, особливо, коли мова заходила про 

фактаж. Головним критерієм, за яким він визначав власне ставлення до 

мистецького твору, була відповідність форми вираженому змісту. Він 

захоплювався творами М. Врубеля, П. Пікассо, М. Ернста, Г. Ерні, 

В. Кандинського, К. Малевича, К. Моне, В. Ван Гога, М. Реріха, графікою 

Рембрандта. До кінця життя Аксінін поважав працю М. Ешера. Терпіти не міг 

передвижників, а із соцреалізму неприховано глузував: такі прізвища, як 

Пластов, Кугач, Белашова, були для нього лайкою («Ну ти й Кугач!») [119]. 

Спорідненими для зрілого митця були художники Ієронімус Босх, 

Альбрехт Дюрер, Пауль Клее, Джорджо Де Кіріко, Пітер Брейгель Старший, 

Олександр Калдер, Велло Вінн, Тиніс Винт, Генрієтта Левицька.  

На думку В. Кривуліна, офорти О. Аксініна унікальні тим, що в 

контексті радянської художньої практики воскрешають функціональні принципи 

стародавнього мистецтва: вони звертаються до тексту, розповіді та міфу. 

О. Аксінін утворював алхімічні символи та астрологічні знаки, комбінуючи на 

їх основі власні символограми, що споріднює його практику з працями Вітора 

Браунера, Макса Ернста та інших митців, які зазнали впливу К. Юнґа [100].  

В. Онусайтис згадує, яке сильне враження залишив по собі фільм 

«Андрій Рубльов» А. Тарковського на О. Аксініна; він вважав його одним із 

найбільш обдарованих режисерів. Дуже цінував «Колір граната» (1968) і «Тіні 

забутих предків» (1965) Сергія Параджанова, який показували у Львові 

недубльованим на російську. Серед інших улюблених фільмів — «Благання» 

Тенгіза Абдуладзе (1967 р.). 
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Під час навчання в інституті був період, коли оцінки О. Аксініна значно 

погіршилися. Коли питання зайшло про розгляд його кандидатури на 

відрахування, зібралася рада, де був присутній сам студент Аксінін. На 

запитання, «в чому причина такого погіршення, чому ви так мало малюєте?»,  

О. Аксінін відповів: «Я читаю» [119]. 

О. Аксінін добре знав, у яких магазинах і кіосках «Союздруку» 

продавалася необхідна йому періодика чи література. Серед журналів, які 

привертали його увагу, були радянські видання «Художник» і «Образотворче 

мистецтво», «Искусство», «Творчество», «Советский экран», «Искусство 

кино», «Вопросы философии», «ДИ» («Декоративное искусство»), «Молодой 

коммунист» (у якому друкувалися філософські статті ), а також румунська 

«Arta», німецький «Bildende Kunst», польські «Przegląd Artystyczny», «Sztuka», 

«Proekt», «Literatura na Świecie», «Ekran», чеський «Výtvarné umenie», угорські 

«Myveset» та «Orszag Vilag», «Film Vilog», латвійський «Maskla». Але це була 

тільки періодика; раз на місяць Аксінін прочитував три-чотири книги, інколи 

більше [119]. 

За словами Марії Шур, О. Аксінін читав польською, а з чеської та 

угорської мови йому допомагала перекладати Н. Пономаренко. З англійської 

та німецької мови перекладали зі словником. Багато цікавих видань можна 

було знайти в домашній бібліотеці О. Корольова або у В. Онуйсайтиса. 

Сергій Симоненко проливає світло на рівень інтелектуальної обізнаності 

та глибокої ерудованості художника. Особливу увагу художник приділяв 

проблемам семіотики, структуралізму та мовознавства. Ідеї структуралізму і 

постструктуралізму досліджувалися художником і переосмислювалися для 

теоретичного обґрунтування власної художньої та світоглядної системи. У 

поле уваги О. Аксініна потрапляла вся доступна на той час культурна 

інформація. Серед імен, які трапляються в «бібліографії» художника: Платон, 

Аристотель, Б. Спіноза, І. Кант, Ф. Ніцше, А. Шопенгауер, С. К’єркеґор, 

З. Фрейд, К. Ґ. Юнґ, Е. Гуссерль, П. Валері, Л. Вітґенштейн, М. Гайдеґґер, 

К. Ясперс (рис. 3.31), А. Берґсон, М. Фуко, Ж. Лакан, Ф. Соссюр, Н. Хомський, 
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М. Бердяєв, В. Розанов, Л. Виготський, М. Бахтін, О. Лосєв, Ю. Лотман, М. 

Мамардашвілі, Р. Акутагава, Х. Л. Борхес, Г. Гессе, Ж. Батай, А. Камю, Ж. П. 

Сартр, Е. Йонеско, Дж. Свіфт, Л. Керрол, Д. Хармс [151]. 

Пізніше О. Аксінін познайомився із творчістю В. Хлєбнікова. Через те, 

що поет вважався формалістом, його твори було дуже важко дістати, тому 

О. Аксінін буквально збирав інформацію про поета по крихтах [119]. 

Особливу роль для О. Аксініна відігравали письменники, чиї ідеї були 

близькими йому самому і які він міг інтегрувати та інтерпретувати у власній 

творчій праці. Серед таких літераторів були Ф. Достоєвський, Ф. Кафка, 

Л. Керолл, Дж. Свіфт. За словами Г. Островського, давньоіндійські, китайські, 

японські та інші східні філософські та релігійні вчення, європейська 

філософія, космологія і семіотичні системи були темами, які художник знав 

досконально [122, с. 140]. 

Дослідницьку увагу привертають щоденники О. Аксініна, які не тільки є 

платформою його роздумів, а й відображають спектр інтелектуальних і 

духовних пошуків і джерел його інспірації. Р. Барт писав про те, що усна мова 

та письмова не можуть ні мінятися місцями, ні поєднуватися: єдине, що їх 

поєднує, — це взаємна відмова [110, с. 11]. 

Графічна мова Аксініна передбачає відмову від інших мов опису. І якщо 

його графічні роботи постають повноцінними текстами, які не передбачають 

додаткових вербальних коментарів чи авторських пояснень, то полігоном 

їхнього осмислення були вербально-візуальні щоденники митця. Ідеться про 

27 томів щоденників із авторськими записами, нотатками та замальовками, які 

відображають чеканку Аксініним власної думки з 1965 по 1985 р. Пошуки, 

пов’язані із формуванням індивідуальної творчої парадигми, ретельно 

фіксувалися та занотовувалися митцем. У його щоденниках викладено роздуми 

стосовно опрацьованої літератури, філософських творів, окремі думки, враження 

та одкровення. Аксінін не просто читав, а й шукав точки перетину та суголос-

ність власних поглядів із інтелектуальною спадщиною людства, вибудовуючи 

в такий спосіб персональну світоглядну та естетичну систему [49].  
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Деколи записи О. Аксініна мають статус своєрідного віртуального 

нарису, або інфратексту: це такий стан дискурсу, який передує появі 

розгорнутого тексту. Ці, часом рудиментарні, стиснуті, скорочені нотатки, 

насправді демонструють не спрощеність думок. Навпаки, їхня щільна 

концентрація передує майбутньому вираженню у вигляді художнього твору та 

ніби спрямовується до нього як передбачення та проект своєї актуалізації 

[110, с. 17], (рис. 3.24). 

Далеко не завжди одиницею дискурсу для О. Аксініна є фраза. Як у 

схемах-записах структуралістів і семіотиків, його особисті нотатки вбирають 

риси особистісного виразного схематизму: стрілки, знаки, скорочення, 

символи, графеми, елементи знаково-ієрогліфічного ряду, таблиці, схеми. Ці 

символи постають елементами художньої мови О. Аксініна та з’являються у 

вигляді більш чи менш акцентованих фрагментів візуальної тканини його 

графічних творів. 

В. Петрушенко вважає, що, незважаючи на глибоку обізнаність і 

ерудованість, О. Аксініну не властиві спроби адаптації якоїсь окремої 

філософської течії до власного графічного світу. Синтез філософських течій і 

вчень, якими оперує художник, перебувають «над» візуальним текстом його 

робіт, що дозволяє оминати пастку «значимості» [125, с. 9]. 

Як зауважує В. Кривулін, графіка О. Аксініна абсорбувала досвід різних 

філософських течій (християнське православ’я, східний буддизм і даосизм), 

офортну традицію Західної Європи (зокрема у використанні традиційних 

прийомів класичного офорта), японський мінімалізм у виборі домінантних 

форм, досвід оперування стародавньою архаїчною символікою [100]. 

Але, на думку М. Соколова, не так вже й необхідно бути знавцем 

астрології, алхімії та голландського фольклору, аби оцінити та отримати 

повноцінну насолоду від творчості І. Босха. Рівнозначно і графіка О. Аксініна 

випромінює естетичну чарівність, відчути яку можна і без знання буддизму, Ф. 

Достоєвського, М. Гайдеґґера та решти текстуального спадку, яким художник 

захоплювався. Як і І. Босх, О. Аксінін тонко відчував і міг передати красу 
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контурів і форм, тональних співвідношень, що доповнює концептуальний аспект 

його графіки властивостями чистого мистецтва. Цей талант, можливо, й 

допомагав обом митцям зберігати душевний спокій і рівновагу у світі 

навколишніх фантасмагорій [156]. 

3.3  Художньо-стилістичні характеристики графіки О. Аксініна 

Події, за якими спостерігає глядач О. Аксініна, постають у позачасовому 

вимірі, його графіка існує у світі архетипних образів і платонічних сутностей. 

Багатозначність комбінацій візуальних елементів, алхімічні знакові 

конструкції та створені на їх основі індивідуальні символограми не 

піддаються конкретизації та однозначному розшифруванню, що підносить 

графіку О. Аксініна на трансцендентний рівень. Свої екзистенційні пошуки 

художник висловлював через символи, посилаючись на універсальні 

культурні традиції, релігійні та етичні вчення, філософію та літературу. 

Творчість митця постає у фундаментальній екзистенціальній онтології 

графічних образів. Більшість робіт О. Аксініна виконані у техніці офорту, але 

художник лишив по собі акварелі, замальовки та щоденники, у яких фіксував 

власні роздуми та рефлексії. Поєднуючи в собі талант мислителя і митця, 

О. Аксінін створив оригінальний алфавіт власну семантику представленості 

духовних реалій в їх матеріально-образному і символічному втіленні.  

Підтвердженням важливих змін у житті художника слугують етапи його 

автобіографії, серед основних подій якої — «перше одкровення із супутнім 

відчуттям часу» (1977 р). Наступне одкровення «із супутнім відчуттям 

вічності» припадає на 1981 р. Про переламні моменти життя О. Аксініна 

також свідчить еволюція його художньої мови. 

Перша фаза творчого шляху, на яку припадає пошук і винайдення 

власного візуального почерку, охоплює період між 1974 та 1977 роками. У цей 

час О. Аксінін відшліфовує офортну техніку, визначає основні засоби 

виразності та окреслює коло актуальних для нього проблем. Перший офорт 

О. Аксініна датований 1974 роком: це невелика робота під назвою «Риба» 

виконана у техніці акватинти (рис. 3.4). Манера виконання свідчить, що 



145 
 
художник тільки приглядається до нової техніки. Офорт був зроблений і 

віддрукований за допомогою В. Онусайтиса, тому, зліва під відбитком можна 

бачити і його підпис. 

Другий офорт О. Аксінін створив як подарунок на день народження 

художниці Н. Пономаренко. Стилістика штриха та умовність форм нагадує 

роботи Б. Жиліте і А. Степонавічюса, якими О. Аксінін захоплювався у цей 

період. Третій офорт О. Аксініна — це графічне запрошення на весілля 

В. Онусайтиса. Серед перших екслібрисів О. Аксініна — датована 1975 роком 

робота «Ex Libris N.V.», яка поки що виглядає наївною, але вже відображає і 

надалі властиву художнику манеру повторювальності складових елементів 

зображення. У конкретному випадку — це ряди паралельних ліній, за 

допомогою яких художник експериментує із тональними вирішеннями. 

«Ex Libris Irishi» (Соболевої) відрізняється від попередніх робіт 

О. Аксініна. Залучаючи різні можливості офорту, О. Аксінін наділяє візуальне 

поле властивими його майбутнім творам структурними елементами: він 

утворює рапотрну сітку із маленьких атомоподібних кіл, які структурують 

простір, та експериментує зі зворотною перспективою (рис. 3.5). На даному 

етапі графічний лист набуває значення не тільки візуальної, але й 

метафізичної площини.  

Значна частина робіт О. Аксініна має зв’язок із конкретними датами: 

днями народження, новим роком, весіллями, або подіями, пов’язаними із 

внутрішнім досвідом художника. Майже кожна подія, яка вирізняється на тлі 

буденності, слугує для нього джерелом натхнення та рефлексій. 

Перехідний період у творчості О. Аксініна характеризується станов-

ленням авторського «вишкілу», індивідуальної манери структурних і 

ритмічних вирішень, залученням геометричних форм та інтенсивного 

мережива штрихів як засобу досягнення просторових і планових 

співвідношень. У роботі «Ex Libris Богдана Пікулицького» художник 

починає інтегрувати форму офортної пластини у загальну композицію для 

підсилення внутрішньої організації твору (рис. 3.6). У даному випадку це 
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ромб, який згодом стане однією із улюблених геометричних форм 

художника. 

 У  1976 році художник створює роботу за однойменною назвою роману 

Ф. Кафки «Перетворення (рис. 3.7). За ці роки художник вже виконав більш 

ніж 60 офортних дошок. «Перетворення» свідчить про новий рівень 

виразності митця: автор використовує необхідні йому образотворчі засоби для 

втілення поставленої художньої задачі. Залучаючи обмежений спектр засобів 

художньої виразності (у даному випадку — лінії), художник формує тональні 

співвідношення. Чуттєва образність стабілізує загальну структуру і сприяє 

предметній виразності твору. Мінімальний контраст тонів, ритмічність 

повторювальних елементів, структуризація візуальної площини підкреслюють 

ідейний задум художника та передають атмосферу літературного твору. 

«Ex Libris Ігоря Введенського» слугує ілюстрацією багатогранності 

можливих інтерпретації візуальних зображень: проблематика психології 

сприйняття аерографічних зображень відображає науковий інтерес Ігоря 

Введенського (рис. 3.8). 

На зламі 1976–1977 років О. Аксінін створює масштабну графічну серію 

«Аліса у Дивокраї». Наступною великою серією, створеною художником, є 

«Босхіана», яка, за словами І. Введенського, постає принаймні у двох 

аспектах. З однієї сторони, «Босхіана» — це графічна серія робіт, створена 

художником у 1977–1978 роках. Вона складається із 7 офортів. З іншого боку, 

«Босхіана» є свідченням впливу І. Босха на творчість О. Аксініна та 

епістемологічного зв’язку між двома художниками. У період створення даної 

серії, О. Аксінін осягає концепцію власної творчості. Паралельно він 

розширює пізнання у філософії Китаю та Індії, розробляє поетику абсурду 

Л. Керрола та Дж. Свіфта (серія «Королівство абсурдів Джонатана Свіфта» 

(рис. 3.9).  

І. Босх та Пітер Брейгель Старший надалі виступають орієнтирами у 

мистецтві О. Аксініна. Прикладом залучення символів, які відсилають до 

творів цих майстрів, слугує постійно повторюваний абрис світового яйця, 



147 
 
який нагадує форми у «Саді земних насолод», або велетенські вуха («Ex Libris 

Ю. Бирюльова»), які можна зустріти  у «Пеклі» І. Босха (рис. 3.10, 3.11). 

Іншим прикладом є робота «Блудний син» (1977 р.), у якій центральна постать 

скеровує до традицій фламандського мистецтва, а дерево на задньому плані є 

посиланням до онтологічного Дерева життя [156]. 

В офорті «Притча про життя і смерть» із певними варіаціями відтворена 

постать косаря із роботи Брейгеля «Літо» (рис. 3.12, 3.13). За словами 

М. Соколова, дана робота не є типовою, оскільки здебільшого у світі 

аксінінської графіки панує закон вільних асоціації: «Коли із напівпітьми 

кристалізуються певні специфічно-босхіанські деталі, вкреслені однак у щось 

абсолютно нове» [156]. 

У центрі овального зображення спиною до глядача стоїть косар, перед 

яким простягається широке поле. З нього визирають дев’ять розташованих 

півколом жіночих фігур, над кожною нависає парасолька. За спиною косаря 

розміщені циліндричні сосуди, схожі на глечики для молока. З неба на землю 

падають, ніби прискорюючись від власної ваги, одинадцять видовжених 

жезлів. За словами В. Кривуліна, на прикладі даного офорту можна 

спостерігати майстерність організації просторових структур, перспектив і 

композиції. Для зображення предметної реальності художник старанно 

оминає прийоми академізму, натомість, він приділяє велику увагу цифровій 

симетрії, яка пов’язує візуальний простір та зміст. Людська історія, час, 

зв’язок із історичними та космічними процесами — ось те змістовне поле, в 

якому можна тлумачити косаря як персоніфікацію часу. Дев’ять жіночих 

фігур разом із відрізаними фігурами розташовані навпроти косаря. У 

православній традиції Касьян, як символ високосного року, етимологічно 

пов’язаний зі словом «косити». Існує повір’я, що у високосний рік помирає 

більше людей, ніж у звичайний [100]. 

Часто художник залучає текст у якості візуальної одиниці зображення. 

Прикладами можуть слугувати графічні аркуші із оповіданнями Е. Буря-

ковської: «Ex Libris Буряковської» (рис. 3.15), «Ex Libris H.» (рис. 3.14), 

«Котушка», (рис. 3.36) [100]. 
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До початку 1980-х р. О. Аксінін виробляє власну художню мову, 

формулює та реалізує у своїх роботах естетичні установки, що вбирають 

товщі різноманітних культурних традицій та утворюють цілісний художній 

всесвіт, представлений у створеній ним метамові.  

Офорт «Апокаліпсис» (1983 р.) скеровує до споконвічного протиставлення 

земного і вічного, темного і світлого. У верхній частині роботи на чорному тлі 

постають три розп’яття, під якими художник зображає зооморфну масу. На 

задньому плані О. Аксініним залучається фігура внутрішнього глядача, який 

«пливе» у човні посеред вируючого моря людських тіл. Умовні об’єкти 

композиції утворюють насичений і щільний простір, формуючи загальну 

структуру (рис. 3.17). 

Роздивляючись роботи періоду 1981–1985 років стає зрозуміло, що у 

картині світу О. Аксініна відбулися кардинальні зрушення.  Якщо до 1981 р. 

художник будує свої твори за принципом надмірності, без пауз та просвітів, 

то пізніше років пустка стає основним компонентом його образотворчості. 

Вочевидь, ті зміни, які відбувалися в його інтелектуальному житті, відобража-

лися у єдиній художній системі координат. Цей рух був спрямований всередину 

духовного світу митця та реалізовувався за висхідною спіраллю [121, с. 3]. 

 Особливо виразними є твори митця, які відображають незавуальований 

світ його емоцій та переживань, пов’язаних із особистими життєвими 

драмами. Емоційна виразність ніби свідчить про спроби відокремитися в 

незалежне, особисте повідомлення. В офорті «Фауст» ( 1984 р.) на тлі чорного 

простору в обіймах постають дві фігури, одна із яких розсипається на крихти. 

Цю роботу можна сприймати як повільний відхід супутника, і водночас — 

крах і розпад світу навколо (рис. 3.18). 

 «Ex Libris Гери Левицької», створений у тому ж році, свідчить про 

здатність О. Аксініна за допомогою простого і влучного символу передати 

ємність художнього задуму. Графік зображає фігуру, яка розсипаючись на 

крихти, підгодовує зграю пташок: О.  Аксінін неодноразово друкував офорти у 

майстерні Г. Левицької (рис. 3.19). 
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В останні роки життя О. Аксінін активно вивчає один із основних 

китайських філософських текстів  — «Книгу перемін» («І Цзін») (рис. 3.20). 

Згідно «Книги Перемін», шлях кожної людини вкорінений у загальний світо-

вий процес, але водночас є глибоко індивідуальним та неповторним досвідом. 

Перший шар книги утворюють гексаграми, другий — афоризми до гексаграм, а 

цитати до окремих рисунків утворюють третій шар. Далі постає текст «Десять 

крил», який приписується авторству Конфуція. Дослідники часто порівнюють 

«Книгу перемін» із Біблією, а найзагадковіші її частини — із «Одкровення 

святого Іоанна Богослова». Художник намагався вирахувати за допомогою 

книги повороти своєї долі: «Мені постійно випадають цифри 3 і 5»  [81]. 

О. Аксінін загинув у віці тридцяти п’яти років, третього числа п’ятого 

місяця (03.05.1985). Серед робіт 1984 року — офорт під назвою «35 (День 

народження Аксініна)» (рис. 3.21, 3.22). На ньому зображене падаюче гроно з 

тридцяти п’яти ягід, яке «зрізали» повітряні ножиці; у кожній з ягід 

проглядається череп. Серед пізніх робіт О. Аксініна — падаючий з неба 

«Ікар» (1984 р.). Одна з останніх робіт, виконаних у техніці офорту, має назву 

«Воскресіння» (1985 р.). На ньому зображена проекція прямокутника, який 

підвисає у повітрі, і поле із виритою ямою (рис. 3.23). На землі та у ямі стоять 

поминальні склянки. 

Композиційні винаходи та оптичні ілюзії, поєднання декількох ракурсів 

спостереження, пристрасть до плинних аморфних форм, майстерність у 

передачі нерівномірності, ущільненості та пауз часового потоку відображають 

хід просторового мислення художника і кропітку увагу до питань просторової 

організації [100]. На певному етапі О. Аксініна починають цікавити 

онтологічні питання Вічності і Часу. Один із офортних листів циклу 

«Королівство абсурдів Джонатана Свіфта» Аксінін називає «Перемогою над 

Часом» (відсилання до «Перемоги над Сонцем» Казиміра Малевіча ). 

І. Введенський інтерпретує цей вихід за межі часу як наближення до вічності, 

де відсутні темпоральні зв’язки: «час перетворюється на трансцендентальну 

схему, яка має фігуру, але не має послідовності». Відшукуючи у мистецьких 
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пошуках можливості зустрічі з істиною, художник ставить за мету винайти 

графічні засоби для вираження «вічного» і «безмежного». І. Введенський 

зауважує про підпорядкованість творів О. Аксініна загальні меті — бути 

інструментальними функціями, «цеглинками», для побудови своєрідних 

«інших просторів» (М. Фуко) [54, с. 2]. 

Звернення до онтологічних питань Часу і Вічності було тенденційним 

у 1970-ті роки. Поширеною на той час постає практика осмислення 

ситуації, у який може існувати історичний час, оскільки співвідношення 

теперішньої ситуації із минулим перестає бути актуальною формою рефлексії. 

Інтерпретація часу у цей час передбачає усвідомлення його сповільненості: 

сучасність сприймається практично невідмінною від близького минулого. 

Це «випадання» із плину часу зумовило ретрансляцію індивідуальних 

рефлексій у русло особистих спогадів, як основного достовірного матеріалу 

про минуле.  

Прикладом вираження даних рефлексій є кінофільм «Дзеркало» Андрія 

Тарковського (1974) та мультфільм «Казка казок» Юрія Норнштейна (1979), 

які постають своєрідним театром пам’яті. Обидва режисери використо-вують 

спільний прийом для обходу пануючого наративу історії: пам’ять 

відображається за допомогою системи індивідуальних спогадів, уривків та 

асоціацій, у яких прочитуються натяки на травмівний досвід (паніка матері 

головного героя у «Дзеркалі» через те, що вона, можливо, зробила помилку 

під час коректури газетного матеріалу; раптово спустошений святковий стіл і 

товарні вагони із людьми у «Казці казок») [102, с. 408]. Звернення до 

позачасової категорії вічності є відображенням невкоріненості у своєму часу 

людини епохи «застою». 

Назва ледь не кожного офорту О. Аксініна починається словами Ex 

Libris, який залишався для нього основним жанром графічної творчості. 

Тяжіння до персоналізації робіт, їх скерованість до адресата відображена і у 

створенні авторських поштових марок (графічна серія «ПочтаАА» — Пошта 

Олександра Аксініна ) [156], (рис. 3.25). 
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Г. Островський вважає, що більшість екслібрисів О. Аксініна навіть за 

зовнішніми ознаками мають мало спільного із традиційними канонами 

книжкових знаків: по суті, вони виступають філософськими есе, вираженими 

у складних системах візуальних та словесних текстів [121, c. 4]. Схожі думки 

висловлює Л. Ілюхіна: рідкісним виключенням, жоден із його екслібрисів не 

був книжковим знаком у класичному розумінні [81, c. 148–150]. 

Екслібрис слугував для художника формою вираження характеру і 

образу людини за принципом «кожен образ може знайти втілення у знакові». 

У даному контексті цікавим постає низка робіт, створених О. Аксініним до 

власного дня народження: як вираження внутрішнього світу, переживань, 

захоплень, та сканування своєї долі і призначення (рис. 3.22). 

 Довершеність техніки, філігранність ліній, увага до найдрібніших 

деталей, урочиста симетрія побудов, складність планових і перспективних 

рішень, рафінований контраст темного і світлого, ритмізація загального 

тонального вирішення — ось найбільш характерні риси робіт О. Аксініна 

[179]. Нерідко художник використовує змішану техніку, підмальовуючи 

естампи аквареллю. Але колір у його роботах виконує графічні, а не 

живописні завдання: він повідомляє глибину і багатомірність, символічно 

навантажує (рис. 3.27, 3.28). 

Надзвичайна зосередженість, із якою О. Аксінін опрацьовує кожен 

міліметр офортної дошки, ніби продовжується у довжині їхнього візуального 

сприйняття [121, с. 4]. Бездоганні структури наділені своєрідним ліризмом, в 

якому раціоналізм поєднується із глибинно-особистісними переживаннями 

кожної ідеї-образу. Якщо організація просторових завдань відображає 

обізнаність О. Аксініна із прийомами перспективи та композиції, то для 

зображення об’єктів предметної реальності художник старанно оминає 

прийоми академізму та ігнорує схожість предметів і персонажів. О. Тойбер 

пов’язує використання даного прийому із практикою дитячого примітивного 

малюнку: «я маю зобразити це так, аби ті, кому я це покажу зрозуміли, що я 

хотів зобразити» [164]. Такий підхід передбачає надзвичайну гнучкість, адже 
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відстороненість від конкретики наділяє зображення спектром можливих 

значень. Художник постійно демонструє прагнення структурувати простір 

роботи. Візуальна площина виступає місцем організації ліній, плям, 

простором для гри із симетрією та втілення оптичних ілюзій. Складна, 

багатошарова організація зображення призводить до того, що змістовна 

складова ніби переховується за ширмою візуального ряду. 

Творчість О. Аксініна видається багатогранною та нескінченною. Все, 

від розвитку первинних форм, динаміки тональних станів, ритміки,  

трансцендентальності образів і знаків до суміжності робіт різних періодів, які 

ніби формують розкадровку єдиного кінофільму, вказує на постійні художні 

пошуки та невпинну роботу думки скеровану в обраному напрямку. Ці аспекти 

визначають багатогранність, невичерпність та актуальність його творів. 

3.4 Метаграфіка — інтелектуальний «простір для втечі»: 

гносеологічний аспект 

Більше тридцяти років тому О. Аксінін створив останню художню 

роботу. Але інтерес до його праці досі суттєво зумовлений невизначеністю 

гносеологічного аспекту. Саме тут, у цьому просторі мистецтва О. Аксініна, і 

утворюється «гравітація» відсутнього акценту. Своїм існуванням проблема 

гносеологічних перспектив завдячує семіотичним і лінгвістичним розробкам 

самого художника. Дистанціюючись від надлишкової «присутності автора», 

він утворював «просвіт» між візуальною площиною та внутрішніми 

структурами графічних робіт. «Просвіт», який, за читацькою потребою, ми 

воліємо заповнити тривалими та стійкими змістами.  

У своєму мистецтві О. Аксінін убачав не тільки інтелектуальний простір 

для переживання драми життя та вираження власної думки та духу, а й 

претендував на вирішення онтологічних питань за допомогою створених 

ним графем метамови. Тому, зберігаючи простір для глядацької інтерпретації, 

щільні та візуально заповнені аксінінські твори інтригують і не залишають 

байдужими від передчуття прихованої Істини, висловленої невідомою 

мовою.  
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Здається, що відповідь на загадки, закладені художником у графічних 

творах, знаходиться десь поблизу, залишаючись недосяжною. Як у випадку із 

численними інтерпретаціями І. Босха, які жодного разу не були визнані 

безумовно-вичерпними. Як зауважує М. Соколов, у цьому і полягає 

властивість справжнього твору, який стався: «Він ніколи не розкривається 

повністю, завжди залишаючи для глядача якісь закутки» [156]. 

Діалогічність мистецтва О. Аксініна проявляється в тому, що для 

глядача-поціновувача передбачається можливість визначити власний рівень 

«заглиблення»: твір ніби закликає зробити один із можливих виборів: 

– розробляти численні інтертекстуальні джерела, відкриваючи 

вмонтовані художником алюзії та філософські ідеї; 

– «тримати поруч» як індикатори власної ерудованості та уяви;  

– сприймати графіку як насичений візуальний ландшафт і 

насолоджуватися тектонікою синтетичних поверхонь. 

Більшість дослідників характеризує мистецьку працю О. Аксініна саме 

як процес створення індивідуальної образографічної мови. Також у 

щоденниках митця існують численні записи, які відображають хід думок у 

цьому напрямку: «Універсальна мова — водночас характеристика і 

комбінаторика — не реставрує старий порядок, але винаходить знаки, 

синтаксис, де увесь мислимий порядок має винайти для себе місце (охоплення 

усіх можливих порядків)» [6, с. 335]. 

Для М. Гайдеґґера мова є домом буття: «У житлі буття проживає 

людина» [171, c. 192]. В. Беньямін зазначав, що мова постає спрямованим на 

сповіщення духовних змістів принципом у відповідних предметних царинах: у 

техніці, мистецтві, правосудді або релігії [29, c. 62]. Жак Дерріда, своєю 

чергою, розмірковує стосовно проблематики ідентифікації через мову: «У 

мене є лише одна мова і вона не моя» [213, с. 25]. 

Складність завдання, яке поставив перед собою О. Аксінін, полягало в 

тому, що художник відшукував невербальну мову, виведену за межі вимовляння. 

Відображенням цих пошуків можна вважати більшість його художніх робіт, 
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але назвою «Метамова» він позначає окрему серію із 5 аркушів нетиражної 

графіки (6-й залишився незавершеним) (рис. 3.30). 

Для визначення лінгвістичних і семіотичних розробок О. Аксініна 

дослідниками використовується поняття метаграфіка (від гр. μετά — після, 

через; γρᾰφικός — письмовий, графічний ). Термін «метаграфіка», залучений 

І. Введенським для характеристики творчості О. Аксініна, вочевидь, похідний 

від метамови — спеціальної мови описового призначення, за допомогою якої 

описуються мови-об’єкти [146, с. 168]. 

У ХХ ст. література почала осмислювати власну сутність і розділяти 

себе на ту, «що споглядає» і ту, «яку споглядають» Це внутрішнє 

самоспостереження призводить до знищення мови-об’єкту: мова зберігається 

лише у вигляді метамови. Істина літератури в такій ситуації виходить з 

області дії: це маска, що вказує на себе пальцем [ 21, с. 132 ].  

Поширення ідей постструктуралізму та постмодернізму спричинило 

«пом’якшене» ставлення до диференціації мови-об’єкту і метамови: 

«дифузність» метамови постала адекватною досліджуваному об’єкту у 

плинній сучасності [ 146, с. 167 ]. 

Гуманітарний аспект метамови досліджується у полі лінгвістики, 

семіотики та філософії. Р. Барт наголошує на неминучій штучності, 

детермінованої логічним підходом до диференціації структури реальної мови 

(мови-об’єкта) і метамови (як мови символів) [21, с. 131]. Замість розподілу 

мови на «мову-об’єкт» і «метамову», Л. Вітґенштайн пропонує визначати те, 

«що у мові може бути сказано», а що — «тільки показано» [95, с. 138]. Одне із 

тверджень його «Логіко-філософського трактату» полягає в тому, що мова не 

створює світ, але утворює сітку, яку ми використовуємо при побудові світу; 

образ подається філософом як модель, проекція [95, с. 139].  

У М. Фуко висловлено ідею, згідно з якою структура обмежує і фільтрує 

видиме [168, с. 165]. На виборі О. Аксініним мови як інструмента для 

побудови структури наголошує В. Петрушенко [125, c. 16]. У художника мова 

перетворюється на «спосіб зчленування думки із самою собою» [6, с. 335]. 
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Але він оминає пастку так званого лінгвістичного повороту сучасної 

філософії, в якій безупинне замовляння мови перетворюється на фрактал 

самоспоглядання [125, с. 9].  

Для позначення особливої властивості творчості О. Аксініна І. Введен-

ський залучає поняття інестетики, яким характеризує «мирний договір» між 

мистецтвом і філософією. Згідно із цією концепцією Алена Бадью, мистецтво 

само мислить, утворює ідеї та здатне виражати істину, про яку філософія 

свідчить опосередковано [54, с. 2]. 

Поняття «метаграфіка» використовується на позначення особливої 

форми мислення митця, самоусвідомлення внутрішнього досвіду і рефлексії 

власного бачення в одному цілісному художньому акті [52, с. 7]. За 

дослідницьким припущенням, метаграфіка О. Аксініна знаходиться в одному 

полі естетики з ідеями В. Хлєбнікова, який закликав «збудувати письмові 

знаки, зрозумілі та прийнятні для всієї населеної людської зірки, загубленої у 

світі» [174, с. 621]. 

Як ключ до своїх робіт О. Аксінін створив таблиці метамови: 

«Метамови — F (феноменів)» і «Метамови — P (прецедентів)» [81, с. 149]. Як 

зазначає Д. Шелест, ці багатозначні символічні комбінації не піддаються 

конкретизації та безпосередньому розшифруванню, але провокують до 

споконвічного тяжіння людини сприймати й інтерпретувати навколишній світ 

за допомогою символів [179]. 

Часом, завдяки залученню до композиції роботи маленьких безликих 

фігур, художник реалізує ідею внутрішнього глядача. Вони вдивляються і 

обмірковують візуальний простір, у якому були матеріалізовані, а також 

указують напрямок, який форсує глядацьку позицію [64]. Цей прийом 

підсилює увагу глядача і скеровує її в потрібному напрямку.  

Внутрішній глядач залучається, зокрема, у першій версії офорта 

«Апокаліпсис» (1983): дві фігури в човні, розташовані у правому куті 

ромбоподібного зображення, дивляться на фігури жертовного розп’яття. Одна 

з них простягає руку в цьому керунку. Решта зооморфного натовпу нічого не 
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помічає. Маленька деталь, та вона консолідує глядача із художником і 

утворює спільний простір уваги. 

Але, попри залишені підказки, глядач продовжує безконечне 

інтелектуальне блукання в лабіринті універсального тексту. Н. Космолінська 

задається питанням: можливо, зі смертю О. Аксініна, ключ до розуміння його 

графіки втрачено назавжди? [97, с. 20].  

Питанням гносеологічного аспекту індивідуальної мови задавався Л. 

Вітґенштайн: «Чи мислимо ми таку мову, якою людина могла б для власного 

використання записувати чи висловлювати свої внутрішні переживання? […] 

Слова такої мови мають стосуватися того, про що може знати лише той, хто 

говорить, — його безпосередніх, індивідуальних вражень. Так що інша 

людина не могла б навіть зрозуміти цієї мови» [56, с. 170–171]. 

Говорячи про ясність, зрозумілість, ми, як правило, маємо на увазі сюжет, 

внутрішній зв’язок, початок, середину, кінець, логіку, за якою розгортаються 

події. Але думки людини не розміщені у свідомості в логічній послідовності. 

Коли йдеться про інтерпретацію творчості іншого, ми маємо на увазі 

усвідомлення цієї логіки відповідно до наших уявлень про світ і закони, які в 

ньому існують. Глядач О. Аксініна починає розшифровувати запропоновані 

художником гіперпалімпсести, вибудовуючи образні конструкції за допомогою 

власного «індивідуального словника», який визначається його тезаурусом, 

ерудованістю, інтуїцією, розвитком образного мислення.  

У даній ситуації гносеологічний песимізм полягає в тому, що якими б не 

були наші здогадки та асоціації стосовно творчості О. Аксініна, вони 

залишаються суб’єктивними враженнями, і їх не можна приписувати 

митцеві. На думку В. Тарусова, саме таємниця графічних робіт О. Аксініна 

акумулює глядацьку інтригу. Звідси скептицизм щодо ідеї «графічного 

есперанто»: яскраво виражений індивідуалізм О. Аксініна зумовлює 

наділення робіт власними, доступними лише йому, особистими змістами. 

Уважний і наполегливий дослідник має шанси прочитати аксінінські 

графічні шифрограми, але це зчитування знакової складової мови не 
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гарантує оволодіння нею. А отже, кожна робота буде поставати як новий 

набір загадок [161]. 

За аналогією можна навести приклад вивчення великої кількості жартів, 

але це не забезпечить можливості вбачання іронії та гумору в ситуаціях 

навколишнього світу, як і здатності їхньої вербалізації. 

У М. Бердяєва зустрічається ідея, яку можна залучити для прояснення 

гносеологічної ситуації О. Аксініна. Вона суголосна з концепцією бахтінського 

діалогу: М. Бердяєв говорить про «вихід із себе в іншого». Свідомість іншого є 

простором, у якому розкриваються змісти, адже, як зауважує О. Аксінін, «сам 

світ є незмінним, лише в людині є відкритість до світу» [2, с. 3]. Тому для 

художника «існувати» означало «бути сприйнятим» [54, с. 3]. 

В. Петрушенко зауважує, що О. Аксінін у цій ситуації дотримується 

позиції, властивої сучасному мистецтву, згідно з якою глядач і картина ніби 

міняються місцями. Тепер не глядач вдивляється у полотно, а навпаки: 

полотно випробовує глядача. Зображення у О. Аксініна подається таким 

чином, що змушує глядача спрямовувати власні пошуки та увагу до постійної 

активності з позиції «позаособистісного квазіпредметного стану буття» 

(О. Аксінін, 1982).  

Такий прийом має спільні конотації з філософією Хосе Ортеґа-і-Ґассета, 

висловлені у праці «Дегуманізація мистецтва». А ідеї стосовно світу як 

нескінченної кількості замкнених і самодостатніх одиниць — монад, залучених 

до єдиного інформаційного метапростору, знаходять вираження у філософії 

Ґотфріда Лейбніца [125, с. 18–19]. 

Декартівське мислення як доказ існування було позбавлене для 

О. Аксініна методологічного значення, оскільки в ньому виказується лише 

функція розуму. Набагато цікавішим він вважав твердження Джорджа 

Берклі: «існувати — означає бути сприйнятим» [54, с. 3]. «Погляд не тільки 

бачить, але він ніби й породжує річ та ніби осмислює, надає їй сенс і оцінки 

і тим самим повертає її собі у своїй самоцінності», — зауважує художник 

[6, с. 201]. 
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Свідомість глядача є «простором», у якому розкриваються змісти; бути 

сприйнятим — означає бути усвідомленим. Діалог між художником і глядачем 

за посередництвом мистецького твору в цій ситуації є не просто зустріччю 

текстів і зустріччю культур на безособистісному рівні. Він передбачає цілком 

діалектичний зв’язок суб’єктів, що визначається індивідуальним обґрунтуванням 

права на власний голос і власну позицію. Якщо мистецтво передбачає 

діалогічність, то мистецький твір як посередник наділено потенційними 

перспективами інтерпретацій. Такий потенціал забезпечується текстуальністю 

графічних творів О. Аксініна. 

У Гершома Шолема можна зустріти роздуми стосовно процесу сприй-

няття як читання конфігурації поверхні, яке знаходить витоки в спогляданні 

первісною людиною навколишнього світу, особливо зоряного неба [263, 

с. 75]. Аналогічні конотації відстежує М. Соколов у графічній творчості 

О. Аксініна: «Згідно із авторським надзавданням, ці аркуші треба саме читати, 

як читають складний і не зовсім зрозумілий текст» [155, с. 55]. 

Інтертекстуальність, як важливий чинник побудови модерного та 

постмодерного тексту, передбачає залучення цитат, ремінісценцій і алюзій до 

інших текстів. Оскільки в термінології постмодернізму текстом є будь-який 

художній твір, це твердження стосується всіх видів мистецтва. Залучення 

алюзій і ремінісценцій збагачує образність тексту, сприяючи утворенню нових 

шарів значень. Як зауважує один із героїв «Доктора Фаустуса» Т. Манна: 

«Можна перемістити гру на вищий щабель, граючись із формами, про які 

відомо, що з них пішло життя» [108]. 

Форми, із яких пішло життя, є елементами попередніх культурних епох, 

а їх залучення до нового твору — своєрідна реінкарнація, яка наділяє ці 

елементи новими функціональними можливостями. Оптику погляду на 

реальність і взаємовідносини між суб’єктами, подібну до аксінінської, 

приміряли, зокрема, І. Босх і П. Брейгель Старший. Покликання О. Аксініна 

на твори цих майстрів слугують прикладом «наділення новим життям» старих 

образних форм: художник утворює наративні контексти, які розширюють 

асоціативне поле кожного образу. 
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Стосовно діалогічності творів О. Аксініна розмірковує Г. Островський: 

на його думку, сприйняття творчості митця передбачає не пасивне споглядання, 

але напружену роботу зустрічної думки, своєрідне складне й не завжди 

досяжне співтворення. Передумовою діалогу автор вважає ерудованість у 

багатьох сферах культури — від поезії В. Хлєбнікова до семіотики, від 

новітніх філософських і естетичних теорій до космогонії стародавнього 

Китаю [121, c. 4]. 

Близькі за духом ідеї ставали осмисленими і вмонтованими цеглинками 

власної естетичної та філософської системи, а згодом — складовими панорами 

візуального тексту О. Аксініна. Поль Валері, якого художник цінував [81, 

с. 149], зазначав, що «немає нічого більш особистісного, більш органічного, 

ніж харчуватися іншими; але необхідно їх перетравлювати» [47, с. 135]. 

«Перетравлюючи» філософські ідеї та концепції, О. Аксінін формував 

індивідуальний світогляд, із якого народжувався його власний концепт 

Вічного мистецтва і — як вираження — графічна метамова [52, с. 149]. 

Російський мистецтвознавець Є. Барабанов привертає увагу до домі-

нантної в неофіційному мистецтві 1980-х років метамовної естетики з її 

культурними кодами, колективними стереотипами та міфами, екзистенційно-

метафізичною поетикою. Цитатність, яка пізніше була визначена основною 

спадщиною постмодернізму, органічно спиралася на розповсюджену традицію 

апеляції до зразків, алюзій, ремінісценцій, підтекстів [20, c. 107]. 

У 1980-х роках у неофіційному мистецтві актуалізується постать леві-

стросівського бриколера — антагоніста художника-професіонала. Як непрофе-

сіонал він не може користуватися засобами пластичної виразності й теоретичним 

опрацюванням твору. Простір його реалізації знаходиться між зоною створення 

пластичного образу й теоретичними опрацюваннями значень і повністю 

належить світу знаків (знака живопису, знака картини, знака художнього образу, 

знака інтелектуально-теоретичної діяльності). Акти споглядання твору 

заміняються кодами сканування і зчитування. «У кінцевому результаті будь-яка 

представленість поглинається знаковою репрезентативністю» [20, c. 112–113]. 
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На тлі епістемологічних зрушень, викликаних осмисленням пост-

структуралістами сучасних функцій автора, формується усвідомлення, що 

головні події, з яких складається людське життя, та людський досвід не 

можуть бути описані з єдиної індивідуальної точки зору. Поетична 

властивість замовчування дозволяє переосмислити власний досвід і 

«вмонтувати» його в простір мистецького твору. У цьому контексті перед 

нами постає велетенський простір текстуального Всесвіту, до якого офорти 

О. Аксініна виявляються ніби відкритими дверима. Ідеться про ситуацію, 

описану філософом Володимиром Біблером: коли «між двома монтажними 

фразами виявляється гігантська прірва, заповнена […] творчою працею 

глядача та слухача» [102, с. 16]. 

У праці «Смерть автора» Р. Барт стверджує, що читач є простором, де 

закарбовуються всі до останньої цитати, із яких утворюється письмо. Текст 

набуває єдності не у своєму походженні, але в призначенні. Відмовляючись 

визнати можливість остаточного значення, література перестає зупиняти плин 

змісту [22, с. 390]. 

Припустимо, що перед нами текст, наділений інтертекстуальними 

посиланнями. Кожне інтертекстуальне посилання — це «простір» для 

альтернативи, який заповнюється через вибір читача. Він може читати далі, 

сприймаючи семантичні зміни як складову єдиного змістовного ландшафту. 

Або — використати інтертекстуальну вставку як посилання на інший текст, 

враховуючи стимул, закладений у цитаті. Така властивість інтертекстуаль-

ності руйнує лінеарність тексту, розмикає його [22, с. 390]. У цій ситуації 

даремно говорити про «остаточне розшифрування» тексту, адже через його 

поетичну властивість породження невичерпних змістів має перманентний 

характер. 

Проблематика ілюзорності та абсурдності світу особливо цікавили 

художника, про що свідчать проілюстровані та осмислені ним літературні 

твори. О. Кошовий залучає цитату Х. Л. Борхеса для характеристики даного 

аспекту аксінінського мистецтва: «Визнаємо те, що визнають усі ідеалісти, — 
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ілюзорну природу світу. Зробимо те, чого не зробив ані один ідеаліст, — 

шукаймо нереальності, які підтверджують цю його природу» [98].  

Щодо творчості О. Аксініна інколи вживається поняття поетики абсурду. 

Ідеться про серії «Аліса у Дивокраї», «Босхіана» та «Королівство абсурдів 

Джонатана Свіфта» [264]. Імовірно, для відображення парадоксальності 

межуючих візуальних і змістовних пластів: коли зовнішня структура твору 

чітко вивірена та підпорядкована законам композиції, але внутрішня 

взаємодія його складників для нас незрозуміла. Далеко не завжди ця логічна 

несуміщеність «змістовних плит» є доведеною до абсурду. Але «спотикання» 

об їхню неоднорідність природно зумовлює тектонічні паузи в процесі 

осмислення робіт. У цій невагомості значень глядач отримує можливість 

перевести дихання і сконцентруватися.   

За словами І. Кукуліна, кожен акт монтажу, як у візуальному мистецтві, 

так і в літературі, із семіотичної точки зору є побудовою нової знакової 

структури з окремих елементів вже наявних систем дискурсів та/чи невер-

бальних образно-символічних порядків — тобто візуальних образних 

структур, різних типів фактури, геометричних форм і т. ін. Оскільки кожен 

із елементів нової монтажної структури виймається із попереднього 

змістовно-завершеного контексту та наділяється новим змістом, нове 

значення утвореної структури не є завершеним, воно «завжди відкрите в 

майбутнє» [102, с. 22]. 

У працях, присвячених мовознавству авторства ґрунт Л. Вітґенштайна і 

Ж. Дерріда, висловлено ідею про процес означування, який діє у мові та має 

перманентний характер і ніколи не завершується. Наділення мовних елементів 

значенням ніколи не остаточне та завжди, певною мірою, «відкладено на 

потім» [102, с. 22]. 

У добу постмодернізму монтаж набуває значення не тільки критики 

ідеології, аналізу дискурсів, які наповнюють людську свідомість. «Відтерміну-

вання» значень указує на «цитатність» людського «я», на необхідність 

постійно розрізняти між «своїм» і «чужим». У сукупності дані техніки 
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визначаються І. Кукуліним як фрагментація мов на основі їх феномено-

логічного аналізу, здійснена художніми засобами [102, с. 29]. 

Захоплення і осмислення О. Аксініним «вакуумами» логіки і значень 

можна відстежити у його «стосунках» із « Алісою» Л. Керрола. Художник 

глибоко перейнявся світом і філософією цієї книги: вона не тільки захопила 

його і стала джерелом натхнення, а й спричинила особистісні внутрішні зміни 

[119, c. 81]. Цікаво, що першу пропозицію В. Онусайтиса створити ілюстрації 

до «Аліси» О. Аксінін відкинув: «Цю книгу не можна ілюструвати. Картинка 

до тексту нічого не дасть. У ній важливим є не текст і навіть не дія. У ній 

важливий — стан Аліси. Візуально це передати неможливо» [119, с. 82]. 

Зрештою О. Аксінін виконав графічні аркуші за мотивами книги (рис. 

3.28). Ця серія є незалежним світом, який відображає внутрішню логіку 

«Дивокраю» і візуально інтонує парадокси та драми, пережиті головною 

героїнею. У книзі пригоди Аліси солідаризують її із читачем через спільність 

відчуття розгубленості та подиву. Проте з дивовижною безпосередністю 

героїня одразу вибудовує дзеркальну логіку відносин із цим світом. Аліса 

гостро відчуває закони абсурду, за якими він існує, та враховує їх. 

Спостерігаючи за її логікою, ми упевнюємося в думці, що саме такий підхід і 

така реакція — єдині можливі та адекватні в цій ситуації.  

У своїх ілюстраціях О. Аксінін також солідаризує нас із героїнею. Із 8 

графічних аркушів лише в декількох є приховані фрагменти зображення 

Аліси. Автор надає нам можливість зануритися разом із ним у цей світ, 

пережити його: інколи внутрішній ракурс спостереження нагадує «блукання» 

у комп’ютерній грі. Вочевидь, художник також ідентифікує себе з Алісою: за 

словами Л. Ілюхіної, в одному з листів він згадує, що так само відчуває біль 

через постійні метаморфози [81, с. 149]. 

Підтвердження інтерпретації художником пригод Аліси як внутрішньої 

подорожі та драматичних духовних метаморфоз можна знайти в «Аркуші 3» 

(де кроляча нора візуально трактується як простір внутрішнього заглиблення) 

і «Аркуші 6» із символом «лійки», який для художника уособлював 
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страждання (через вузьке горло «лійки» людину протягують і деформують її 

природну структуру). Яскраво-образні метафори тільки підсилюють відчуття 

мерехтливого абсурду: але цей досвід вже знайомий читачеві книги.  

У назві одного з графічних аркушів позначено: Б. Кролик (рис. 3.29). 

 «Белый? Большой? Бешенный? Больной?» — задається питанням 

В. Онусайтис [119, с. 81]. Хіба не зберігається у цьому скороченні нескінченна 

можливість варіантів? Сам знак є цілісним, але внутрішні зв’язки для нас не 

очевидні. Безпосередньо у графічній роботі нескінченних змінних ще більше, 

отож виникає мереживо потенційних внутрішніх комунікацій: але, 

встановлюючи одні смислові контакти, ми губимо інші. Якими драматичними 

та плинними в такій ситуації видаються ці нетривалі та приречені зв’язки. «І 

які дивовижні та трагічні взаємовідносини знака та означуваного!» 

(О. Аксінін) [6, с. 211]. 

Художник часто використовує прийом скорочень у назвах робіт або 

щоденникових записах. Відомим є його скорочення «ж. п. — не п. п.», 

інтерпретація виразу «жизнь пройти — не поле перейти» [6, с. 156]. 

Абревіатури в нього ніби акумулюють простір можливих варіантів і 

перетворюються на знаки-символи. Просторовими є і відносини між 

візуальним зображенням і значенням роботи: впродовж усього викладу текст 

«має перебувати на рівній відстані від смислу» (О. Аксінін) [6, с. 299]. 

«Ухиляння» від остаточної інтерпретації використовується у літературній 

творчості Ф. Кафкою, якому властивий ефект «підвисання слів». Аскетична 

мова Ф. Кафки з її логічно виваженою синтаксичною структурою і стилістичною 

простотою відкривають для читача можливість вмонтовувати себе в насичений 

простір синтетичної реальності, за якою резонує міцний нерв драми життя. Він 

виражає своє світовідчуття через педантичне та самозречене констатування 

навколишньої предметної дійсності мовою, подібною до безстороннього 

бухгалтерського обліку. Ця німецька мова є дуже скупою. Через відсторонену 

бюрократичну байдужість у зображенні найбільш абсурдних і загрозливих для 

головного героя ситуацій у рази підсилюється відчуття безвиході та 
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приречення, викликаних байдужістю перманентних перешкод власному 

існуванню.  

Простори графіки О. Аксініна 1980-х років або аскетично спрощені, або 

максимально знеособлені в зіставленні з реальним світом. Замість зображення 

зовнішньої сторони дійсності художник зосереджує увагу на вираженні 

суб’єктивного ставлення до аспектів предметної та духовної реальності, які 

його хвилюють. Проблематика форми вираження та її співвідношення із 

значенням особливо хвилювали митця. У його роздумах є пасаж про значущу 

форму, до якої, на його думку, найближче підійшов саме Ф. Кафка: «Судячи з 

його щоденників, Кафка був емоційною людиною і надчутливо реагував на 

поверхню. Проте його твори — немов породження автоматів, настільки вони 

очищені від натяку на емоцію. Водночас він пише надзвичайні за емоційною 

силою речі, опанувавши найбільш холодний тон повідомлення про них» [4]. 

Вочевидь, авторська детермінація змістів мистецького твору за-

перечувалася самим О. Аксініним. Із великим небажанням він трактував свої 

роботи [122, с. 140]. Близьким до власних уявлень про функцію був для 

О. Аксініна Л. Вітґенштайн, якого він цитував у щоденниках («Те, що може 

бути показане, не може бути cказане») [56, с. 108]. У цьому — не тільки 

постмодерністська гра «мертвого автора» в «рулетку» можливих значень. 

Навпаки, цілком осмислена і чітка позиція: ніякої претензії на авторський 

диктат, відмова від експлуатації глядацької залежності від швидкого 

«просвітлення», від «європейського ефекту катарсису, де одкровення наповзає 

на текст» [3, с. 124]. 

Ймовірно, візуальний «документ» метафізичних пошуків митця зберігає 

гносеологічні перспективи. Пошуки зв’язків між його щоденниковими 

записами та графічними образами дозволяють зазирнути у змісти ідей 

художника (або, принаймні, переконати себе в цьому ). Але, даний підхід 

передбачає ставлення до творів О. Аксініна, як до семіотичних ребусів, 

загадок, які чекають на розгадку — тобто, на винайдення «правильної» 

відповіді. 



165 
 

Автор надає свободу плинові змісту, «відкриваючи» художній твір. Тому 

жоден із коментарів до творчості О. Аксініна не може претендувати на 

значення «остаточного слова». Метаграфіка зберігає вже закладену 

невизначеність, а отже — і можливість для вибору глядачем індивідуального 

рівня заглиблення. Це дозволяє характеризувати світ творчості О. Аксініна як 

інтелектуальний «простір для втечі».  

І досягнення «дна кролячої нори» в цьому просторі не передбачається. 

3.5 «Внутрішня еміграція» як мистецький прийом 

У есеї «Художник і політика» (1936 р.) Вірджинія Вулф задається 

питанням, що змушує сучасного митця звертатися до політики та які зв’язки 

сьогодні існують між митцем і суспільством. Вона припускає, що раніше 

існував певний негласний договір: суспільство приймало роботу митця 

замість інших послуг, а митець, який жив здебільшого у злиднях, писав або 

малював без належної уваги до миттєвих політичних заворушень [282, c. 181]. 

Сьогодні ж художник звертається до політики, оскільки в умовах диктатури 

під загрозою опиняються його життя і мистецтво [282, c. 182].  

В. Вулф аналізує питання ставлення митців до політики через оптику 

конвергенції художника із системою (у конкретному випадку йшлося про 

політичну організацію «Міжнародна асоціація художників», засновану в 

Лондоні в 1933 р.). Позиція письменниці є характерною для 1930-х років, коли 

звернення митців до політики на тлі поширення диктатур було 

розповсюдженим явищем, а ліві ідеї ще не дискредитували себе на Заході. Як 

зазначає В. Скуратівський, унаслідок цієї масової мобілізації відтворити 

об’єктивну картосхему зв’язків мистецтва із політикою в умовах 

тоталітаризму вкрай важко [152]. 

Коли йдеться про дослідження, присвячені досвіду «внутрішньої 

еміграції», політичне життя постає контрастним тлом, на якому розгортається 

життєва драма відстороненого від суспільного життя індивіда. Справді, 

«внутрішні емігранти» не прагнули висловити незгоду з політикою держави в 

публічних діях: політичне невдоволення фігурувало темою «кухонних» 
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розмов у вузькому колі друзів і однодумців, але здебільшого ця сфера 

попросту ігнорувалася, адже «ідеологічно–натхненна» роль КПРС і без того 

наскрізь пронизувала суспільство [91, с. 29]. 

Для «внутрішніх емігрантів» мистецтво і політика перебували в 

паралельних площинах існування: «Необхідно було вибирати — або я стаю 

політичним діячем, або митцем. Для мене такого вибору не могло бути, 

оскільки від самого початку я — художник. Це часто ускладнювало моє 

життя, оскільки багато з моїх друзів були дисидентами і вони це розуміли 

просто як боягузтво — ну необхідно ж підписати щось, а я цього ніколи не 

робив» (Е. Булатов) [44, с. 162].  

Естонський художник і архітектор Леонард Лапін зазначив, що 

«творчість і мистецтво перебували вище політики, оскільки політика і тоді, і 

зараз уявлялася брудною грою, неетичним засобом існування. Нас цікавила 

ідеальна екзистенція як передумова духовного розвитку, творчість як поштовх 

для цього розвитку і людське спілкування як школа душі» [104, c. 281]. 

Мистецтвознавець Є. Барабанов зазначає, що у 1980-х роках політичне 

перебувало в зоні нерозрізнення: «…воно присутнє умовно, як знак, як 

художньо-тематичний мотив мовної сфери, мови ідеології, мови газет, мови 

агітації та пропаганди» [20, с. 123].  

У нарисах Р. Барта викладено роздуми стосовно «вислизання» суб’єкта 

із зони політичного дискурсу: «Припустимо, я хочу жити так, щоб політики 

було менше. Це означає, що я не хочу бути суб’єктом політики. Але я зовсім 

не хочу бути більше об’єктом політики. Однак доводиться бути або об’єктом, 

або суб’єктом політики; іншого не дано» [24, с. 16]. 

У цьому контексті актуальним видається зауваження Бориса Гройса, 

який зазначає, що тиск суспільства та суспільний контроль полягають не так у 

примусовому накиданні конкретних ідей чи фіксованих норм, як у 

впровадженні догми безальтернативності вибору між двома протилежними 

позиціями: «ти маєш думати одне або йому протилежне, бути «совєтчиком» 

або дисидентом» [111].  Таке хибне коло передбачає тільки дві можливості: 
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пристосуватися до навколишніх обставин, або ж «вийти на площу, розкидати 

листівки і влаштувати самоспалення; тобто вплутатися в історію, стати 

епічним героєм кругообігу арешту-протесту-арешту» [78, c. 15]. Логічною 

моделлю поведінки «внутрішніх емігрантів» у цій «пастці опозицій» є спроба 

деконструкції наявної ситуації. На думку Б. Гройса, художник — «це людина, 

якій пропонують пробігти стометрівку, а він задумливо відходить убік. Це тип 

поведінки, не передбачений чинною системою правил». 

Лідія Гінзбург згадувала, що творча сміливість письменників, які були її 

сучасниками, полягала у створенні образу, більш чи менш відмінного від 

офіційного канону. Утримання цієї розбіжності передбачало постійне 

«озирання» на кінцевий образ і «кокетливість» його порушення: «Натомість 

ігнорувати цей образ — як недійсний — нікому не спадає на думку. Адже це 

буде проявом справжньої внутрішньої свободи, яка рівнозначна неможливості 

публікуватися» [63, c. 82–83].  

За диктатури «пастка опозицій» проявляється в тому, що політичний 

протест передбачає детерміновану форму вираження і заздалегідь відомі обом 

сторонам наслідки. Зазначений чинник свідчить про існування тісного зв’язку 

між опозиціями, про що писали в різних варіаціях Юрій Лотман, Борис 

Успенський, Рене Жирар, Габріель Тард, Жан-П’єр Вернан і Михайло 

Ямпольський. 

Для обґрунтування соціологічних теорій дослідники часто викорис-

товують аналогії з біологічними процесами. Аналізуючи поступове 

пристосування біологічних видів в умовах конфлікту, Г. Тард дійшов 

висновку, що опозиція не є вищою мірою неподібності. На його думку, 

«опозиції чи протилежності завжди утворюють пару або дуальність; вони не 

протистоять одна одній як істоти або групи істот» [272, c. 165].  

М. Ямпольський пропонує концепцію ілюзорності відмінності проти-

лежних полюсів: «Там, де панують опозиційні пари, рано чи пізно 

розташовуються двійники, які прибирають будь-яке розходження. Над усім 

починає панувати симулякр» [183, с. 47]. 
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Дійсність у цьому випадку ніколи не є повною мірою дійсністю, але 

копією, грецьким ейдолоном, простою копією чуттєво даної видимості, 

відбитком того, що постає перед зором [275, с. 393]. Існування ейдолону 

базується тільки на зовнішній подібності, в той час як ейкон віддзеркалює 

реальність, звертаючись безпосередньо до ідеї. А тому, на відміну від 

ейдолону, ейкон утворює внутрішні структурні відносини між знаком і 

означуваним. Ретранслюючи категорії ейкону та ейдолону в політичну 

площину, М. Ямпольський залучає поняття «деспотизму внутрішньої ідеї» та 

«деспотизму зовнішньої ідеї». Якщо перша організує соціальну реальність 

структурно, морфологічно, то друга має відношення винятково до сфери 

імітації форми, тобто — симуляції [183, c. 50].  

Тому, за диктатури реальність проявляється лише там, де присутність 

влади послаблена. Локалізація «внутрішньої еміграції» у «буферних зонах» 

зумовлена самою потребою забезпечення існування реального світу. 

Розглядаючи мистецький досвід «внутрішніх емігрантів» необхідно 

звернутися до аналізу творчої методології та її зв’язку із даним 

екзистенційним станом. Серед особливостей творчості «внутрішніх 

емігрантів» постають переосмислення фігури автора, вторгнення мистецтва в 

нехудожню дійсність, перетворення творчої діяльності на засіб 

посттравматичної терапії, «вислизання» від контролю ідеології через 

ігнорування офіційного канону. 

Зв’язок методології письменників із досвідом «внутрішньої еміграції» 

можна відстежити на прикладі травматичного письма, яке із 1970-х років 

фігурує в дослідженнях психологів і філологів. Важливою ознакою 

травматичного досвіду автора є непослідовність у побудові біографічного 

наративу та «витіснення» самої травми, яка не згадується у тексті. Наприклад, 

у творах П. Улітіна оповідання часом стає непередбачувано дискретним, 

непоодинокими є замовчування, пропуски, прихований сюжет. Основний 

зміст оповідання стає коментарем до неназваних обставин, що зумовлює 

утворення так званих зон непрозорого змісту (Д. Кузьмін).  
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Відсилання до приватного простору оповідача відображає неможливість 

остаточного проникнення читача до внутрішнього світу літературного 

суб’єкта. Індивідуальний досвід цього суб’єкта може бути висловлений і 

сприйнятий, але не може бути прожитий іншим [101]. На думку Олени 

Трубіної, характерним для авторів травматичної літератури є не так 

небажання згадати подію чи винайти відповідне вербальне вираження 

власного досвіду, як нездатність надати цьому досвіду остаточного змісту, що 

відкрив травмівну подію майбутньому та пов’язав її з іншими фактами 

біографії автора [164, c. 910]. 

Коли побудова фабули на основі образу мученика була для автора 

неприйнятною, соціальною значущістю наділялася сама невиразність 

осмислення події, яка слугувала підтвердженням приреченості самої 

можливості логічного опису людських досвіду і відносин. Насичена 

замовчуваннями та зонами непрозорого змісту,  травмівна література постає 

прикладом впливу посттравматичного досвіду «внутрішньої еміграції» на 

творчий метод письменника.  

Ігнорування жанрово-стилістичного канону для «внутрішніх емігрантів» 

було не тільки безпечнішим, а й більш прийнятним способом протистояння 

владі, ніж політизація власної творчої роботи. Під час судового засідання у 

1965 р. Андрій Синявський проголосив: «Особливості моєї літературної 

творчості […] відмінні від того, що в нас прийнято, […] не політикою, а 

художнім світовідчуттям». Схожі думки він висловлює у 1973 р., після 

переїзду до Франції. Письменник зазначив, що його «розбіжності з 

радянською владою — суто стилістичні» [149, с. 438].  

У дослідженнях непідцензурної літератури В. Кривулін наголошує, що її 

головні особливості пов’язані не так із тематикою, як із загальними 

літературно-естетичними та антропологічними орієнтирами авторів. Іншими 

словами, для В. Кривуліна легальна та непідцензурна література базуються на 

різних принципах уявлення про смисл, тобто на різних способах утворення 

власної реальності [102, с. 12]. 
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Чинник стилістичної відмінності непідцензурної та офіційної літератури 

тенденційно розглядається російськими мистецтвознавцями як основний. В 

українській науці така позиція вважається хибною, оскільки для багатьох 

представників другої хвилі українського мистецького нонконформізму 

важливим був саме політичний і національний фактор протистояння системі: 

«Розбіжності між другою хвилею мистецького нонконформізму в Україні і 

тихим стилістичним спротивом Росії — разючі» (О. Роготченко) [144, с. 87].  

Отож, жанрово-стилістична відмінність творів була актуальною 

формою вираження протесту здебільшого для політично-індиферентних 

художників і «внутрішніх емігрантів», для яких політичний дискурс 

перебував «у зоні нерозрізнення».  

Хоч біографічні відомості та спогади друзів і колег свідчать про 

аполітичність О. Аксініна, сфера його інтересів, спосіб життя і творчі 

принципи доводять цілковите неприйняття радянських ідеології та ладу. Ідею 

бути дозволеним художником О. Аксінін відкинув вже на початку творчого 

шляху: «…Дозволена думка — не є думкою. Дозволена людина — не людина 

(вушко для голки)» [3, с. 124]. Образ вушка для голки неодноразово втілено в 

його офортах і символізує вимушене підлаштування до обмежень, які 

спотворюють і викривляють внутрішню структуру і форму [3, с. 125]. 

Р. Барт висловлював ідеї, які можна залучити для прояснення  

«політичної ситуації» О. Аксініна: «Його місце (середовище) — мова… Так 

що ж: жертвувати своїм мовним життям заради політичного дискурсу? […] 

Саме через те, що йому не вдається відділити політичну реальність від 

загально-повторюваного дискурсу, політика викликає у нього відторгнення» 

[24, с. 16]. 

За словами І. Дюрича, графіка була для О. Аксініна інтуїтивно 

винайденою формою буття, «конгруентністю компромісу між собою та 

соціумом, у якому він був змушений жити» [71, с. 45–47]. Його візуальні 

твори, які здебільшого не піддаються змістовній конкретизації, ніби свідчать 

про антижиття художника, який укладає «контракт із творчістю супроти 
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життя» (В. Єрмоленко) у середовищі насаджуваних ідеологічних тотальностей 

(рис. 3.16). 

На думку В. Онусайтиса, однією з характерних рис О. Аксініна була 

схильність до самоусунення, зумовлена острахом можливого болю, 

страждань, перешкод. Неприйняття політичної соціальної системи в нього 

було глибоко особистісним, «тихим». О. Аксінін ніколи не був прорадянською 

людиною, але дисидентські погляди також були йому невластиві, оскільки 

дисидентство передбачало активну соціальну позицію, а митець волів 

залишатися «над сутичкою».  

«Але на початку 70-х цього неприйняття ще не було. Тобто він розумів, 

що живе в «тоталітарній» системі, але особистого неприйняття ще не було — 

не народилося з особистого досвіду. Можна сказати, що тоді він намагався 

залишитися “стороннім для політичного життя” » (В. Онусайтис) [119].  

В одному з листів до Н. Пономаренко художник також згадує свої 

«багаторічні звички бути відсутнім тут» і свою «астентичну втечу» (1974) 

[6, c. 62]. Аналізуючи досвід О. Аксініна, І. Введенський звертає увагу на 

поняття позажиттєвої активності у щоденниках митця, яке скеровує до праць 

М. Гайдеґґера і М. Бахтіна.  

За теорією М. Бахтіна, творчий суб’єкт має не тільки бути живою 

людиною, наділеною життєвим досвідом, переживаннями та ідеями — від 

нього вимагається здатність до позажиттєвої активності [26, с. 165]. Тільки із 

цієї позиції можна завершити світ твору або утворити кордони життя героя і 

сенсу його життя.«Позажиттєво-активна позиція Бахтіна […] є орієнтацією 

людини не на конечно-розмірні» цінності, а на те, що виходить за їх межі, — 

на безкінечне і безмірне ціле» (С. Бройтман) [41, с. 30].  

Позажиттєва активність була прийнята О. Аксініним як власна концеп-

ція творчості та слугувала основою для особистого кредо: «EVA — єдина 

сутність, яка дає успіх» (О. Аксінін, 1970 р.) [5, c. 41]. У записах художника 

немає розшифрування абревіатури EVA, але Л. Ілюхіна припускає, що він мав 

на увазі саме позажиттєву активність («extra vitae agitates»). [5, с.41].  
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Художник обирає «активне не-буття» (внутрішня духовна активність) 

в умовах «неактивного буття» («внутрішньої еміграції»). Вибір на користь 

подібного внутрішнього досвіду полягав у тому, щоб займатися творчістю і 

«залишатися непомітним, не втрачаючи свободи» (М. Мамардашвілі).  

У програмному тексті «Буття і час» М. Гайдеґґер зазначає, що 

призвичаювання людини до світу супроводжується особливою роз-

важливістю у повсякденній діяльності. Розважливість М. Гайдеґґер розуміє як 

«турботу про світ». У цьому стані людина може винайти власне покликання, 

але часом ця турбота перетворюється на механізм утечі від ризиків життя. 

Коли ж людина послуговується мисленням, єдність дії та розважливості 

руйнується. На думку М. Гайдеґґера, свідома відмова від загалу та його 

«базікання» дозволяє вибудувати перетворене ставлення до самого себе і 

утворити первісну дистанцію, необхідну для філософії [140, с. 223– 224]. 

Мерехтливий і мінливий світ, згідно із зазначеною концепцією, на 

думку Х. Арендт, це ніщо інше, як «піна дійсності» [194, с. 400]. Якщо для 

М. Гайдеґґера надмірна турбота про світ є механізмом утечі від дійсного 

буття, то для Х. Арендт ця турбота і є справжнім активним життям. Єднання зі 

світом вона розуміє як практику розподілу світу з іншими через щоденне 

вивірення та розкриття себе у слові та дії. «Приховане, таємниче і глибоке» 

для Х. Арендт не існує: тільки через виявлення і відкриття утворюється спільна 

дійсність [140, с. 311].  

Та коли йдеться про «внутрішню еміграцію» в умовах тоталітаризму, 

очевидно, що серед основних чинників «затопленого в себе життя» є 

знищення цієї спільної дійсності і самої можливості єднання зі світом: адже, 

основним досвідом тоталітаризму є самотність [193, c. 976]. Винайдення 

митцями перспектив вираження внутрішнього досвіду навіть за умов ізоляції 

та нерозуміння суспільством підтверджують неприйняття індивідом 

впровадженої тоталітаризмом духовної самотності.  

Мистецтво О. Аксініна дозволяє візуально спостерігати рефлексії 

«внутрішнього емігранта». Когнітивна функція його творів полягає не у 
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сповіщенні висновків: «замовчання» змістів спонукає до самостійного 

мислення з метою розв’язання внутрішнього діалогу.  

Якщо буття можна винайти у «проміжках» і «замовчуваннях», то 

«проміжок» між візуальним і метафізичним, утворений О. Аксініним, і є 

мистецьким і філософським переінтонуванням цього місця, яке слугує 

відправною позицією до інтелектуальної та емоційної подорожі [249]. 
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РОЗДІЛ 4. 

КОНТРОВЕРСІЙНІСТЬ ФЕНОМЕНУ «ВНУТРІШНЬОЇ ЕМІГРАЦІЇ» 

 

 

 

Аналіз мистецтвознавчого аспекту «внутрішньої еміграції» передбачає 

виявлення конструктивних і деструктивних чинників, які впливають на творчу 

методологію і результат мистецької діяльності «внутрішнього емігранта». Як 

зазначалося, відхід у «внутрішню еміграцію» і формат роботи «у шухляду» до 

певної міри сприяли збереженню творчої свободи та «вислизанню» від 

ідеологічного контролю. Стан «внутрішньої еміграції» зумовлював когнітивне 

дистанціювання від політики та від ідеологічного шуму, який необхідно було 

«вимикати» для економії духовної енергії [75, с. 229]. 

Здебільшого «внутрішні емігранти» були позбавлені можливості 

експонувати свої твори для широкого загалу і демонстрували результат 

творчої роботи у вузькому колі друзів і однодумців. Формат квартирних 

виставок, що із певною лібералізацією режиму набуває поширення у 

приватно-публічній сфері, деякою мірою компенсував комунікативну 

депривацію і надавав учасникам неофіційної спільноти відчуття живого обігу 

ідей. Утім, експонування робіт у житловому просторі за зачиненими дверима 

не могло позбавити від усвідомлення неприродності герметичної художньої 

ситуації, яка нагадувала «вежу зі слонової кістки» (Р. Дж. Коллінґвуд) [96]. 

Існували й інші чинники, які негативним чином впливали на творчу роботу і 

самоусвідомлення «внутрішнього емігранта». Ідеться про фінансову скруту, 

незрозумілість, а нерідко й вороже ставлення індоктринованого суспільства 

або родини, відсутність надій на майбутнє та психологічний тиск, зумовлений 

вимушеним або свідомим існуванням на «маргіналіях» соціального життя. 

Звісно, самовідчуття відлюдника і маргінала властиво не лише 

політичному дисиденту чи художнику-нонконформісту. На прикладі низки 

біографічних спогадів можна пересвідчитися, що за часів тоталітаризму у 
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«внутрішній еміграції» перебував певний прошарок суспільства, який 

співіснував у такий спосіб із режимом.  

У цьому розділі розглянуто повторну актуалізацію «внутрішньої 

еміграції» після падіння диктатури та аспекти, які визначають контроверсійність 

зазначеного досвіду.  

4.1 «Ізолювати, але зберегти»: конструктивні чинники «внутрішньої 

еміграції» 

Залежно від політичного контексту конструктивні чинники «внутрішньої 

еміграції» набували різного значення. У найбільш жорстокий період 

диктатури, який в Україні припадає на 1932–1956 роки, йшлося радше не про 

збереження творчої індивідуальності та винайдення методологічних переваг 

«внутрішньої еміграції», а про фізичне виживання в умовах масових репресій. 

За найбільш «темних часів» у «внутрішній еміграції» особливого значення 

набували поняття «людина-аргумент» і «оптична позиція» (О. Чудаков). 

Люди, які зі страхом очікували репресій, згадували, що звичні в нормальних 

умовах жести на кшталт усмішки, потиску руки чи привітання важили дуже 

багато. І навпаки: коли знайомі переходили на інший бік вулиці, щоб 

уникнути зустрічі, страх зростав [154, с. 89]. 

За доби «застою» «внутрішня еміграція» постала вираженням інстинкту 

художнього самозбереження в ідеологічно ворожому суспільстві через 

збереження особистих «кордонів». Зумовлений ідеологічним контролем та 

індоктринацією публічного простору, «внутрішній відхід» визначав пере-

осмислення конструктивних перспектив приватного простору як зони 

локалізації вільної мистецької діяльності та прояву реальної ідентичності. 

Такі конструктивні властивості «внутрішньої еміграції», як певна 

свобода мистецького вираження, збереження творчої автентичності, 

«ухиляння» від примусової ідеологізації твору, були зумовлені реалізацією 

духовного та інтелектуального потенціалу людини у духовній ізоляції.  

Передчуваючи встановлення диктатури в Німеччині, В. Беньямін багато 

працює та описує власне самопочуття як стан людини, «яка під час 
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корабельної катастрофи прив’язала себе до щогли, яка ось-ось завалиться. І 

все ж у неї є шанс подати звідти знак, що обіцяє порятунок» [14]. На прикладі 

біографій таких художників, як Ш. Саломон, Ґ. Мюнтер, Е. Барлах, П. Клее, 

Ж. Міро, Дж. Моранді, можна відстежити створення цілісного художнього 

світу у «внутрішній еміграції». 

Якщо в період сталінізму про публічну демонстрацію мистецьких 

творів, що суперечили канону соцреалізму, не можна було й помислити, то за 

«відлиги» представники неофіційного мистецтва почали відшукувати 

альтернативні можливості зустрічі з аудиторією. Передусім, ідеться про 

відому «парканну виставку» одеських нонконформістів у 1967 р. Але такі 

випадки несанкціонованого використання публічного простору були більш 

ризикованими, а тому — поодинокими.  

Іншим способом продемонструвати результат творчої праці була участь 

у групових ідеологічних виставках, на які подавалися ідеологічно-нейтральні 

роботи: у такий спосіб демонстрував свої твори у Львові в другій половині 

1970-х років О. Аксінін. Щоправда, участь в офіційних виставках передбачала 

контакт із співробітниками КДБ та представниками офіційних інституцій, які 

відповідали за допуск конкретної роботи до експонування. У зрілому віці 

О. Аксінін уникає даної практики, та перестає виставлятися у Львові. 

Ще один спосіб зустрічі із глядачем для художника був пов’язаний із 

участю у міжнародних конкурсах і виставках. Наприклад, участь у 

Міжнародному бієнале «Малі форми графіки. Польща-Лодзь’79» принесла 

О. Аксініну почесну медаль (серед інших лауреатів були Альбін Бруновський, 

Стасіс Ейдригявічюс, Станіслав Фіялковський, Хосе Фернандес і Куніто 

Нагаока). Завдяки отриманій нагороді та сприянню колекціонера Гжегожа 

Матушака в 1981 р. в Лодзі відбулася персональна виставка графіки 

О. Аксініна. 

Проте основною зоною реалізації мистецької діяльності та творчої 

рефлексії для «внутрішніх емігрантів» залишався саме особистий простір: 

«своїми роботами, що не потрапляли на офіційні виставки, натомість 
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експонувалися у майстернях і домівках, [митці] торували шлях новому 

мистецькому соціуму» (О. Роготченко) [144, с. 89]. 

Концептуалізація значення приватного простору та інтерпретація 

соціальної ізоляції як передумови для філософських рефлексій не були 

винаходом «внутрішніх емігрантів». Згідно з теорією М. Гайдеґґера, буття 

проявляється у «просвітах» і «замовчуваннях», тому можливість його 

відстеження та осмислення потребує певної когнітивної дистанції. Утримання 

відповідної дистанції щодо індоктринованого середовища не лише сприяло 

відмежуванню від ідеологічного шуму, а й набувало методологічно цінного 

значення для творчої діяльності й духовної рівноваги. Відсторонення від 

турбот про світ дозволяло утворити первісну дистанцію, необхідну для 

філософського мислення. 

Інша позитивна риса «внутрішньої еміграції», яка актуалізується вже за 

часів «відлиги», — це солідаризація представників підпільної професійної 

спільноти. Окремі спогади про специфіку відносин усередині мистецьких 

угрупувань «внутрішніх емігрантів» у 1970–1980 роках свідчать про 

відсутність корисливості, готовність допомагати одне одному, потужну 

динаміку обміну інформацією [91, с. 22]. 

«Нам щоденно дзвонили десятки людей. Деякі — із погрозами. Але 

значна більшість — із захопленням […] У нас вдома щодня стали бувати 

сторонні люди. Приносили їжу та випивку. Так що наша квартира 

перетворилася на своєрідний опозиційний клуб […]  Деякі радянські люди з 

нашого середовища протягом двох років внутрішньої еміграції надавали нам 

суттєву підтримку» (О. Зінов’єв ) [79, с. 429]. 

Безперечно, існування спільного ворога завжди сприяє суспільній 

мобілізації, яка, зазвичай, зникає у нових політичних і економічних умовах. 

Проте солідаризація «внутрішніх емігрантів» постає унікальним прикладом 

колективного «вислизання» від контролю ідеології в автономних зонах 

взаємовідносин [102, с. 50]. 
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Зміщена активність в умовах «внутрішньої еміграції» провокує творчу і 

філософську рефлексію. Стан «внутрішнього відходу» може сприяти 

трансформації художньої мови та експериментам із засобами художнього 

висловлення, що зумовлюються як необхідністю нової, адекватної реакції на 

безпрецедентні виклики історії, так і неприйняттям насаджуваних жанрово-

стилістичних канонів. У «внутрішній еміграції» відбувається зміна 

семантичної тональності мистецького твору: він перетворюється на 

внутрішній діалог митця. Завдяки своїй дефлексійній природі, тобто 

«ухилянню» від контакту із джерелами травмівного досвіду, «внутрішня 

еміграція» набувала значення посттравматичної терапії та робила 

безпросвітне життя терпимішим. Методологічно цінним постає осмислення 

«внутрішньої еміграції» через оптику творчого ескапізму, про варіації 

технічних засобів якого свідчить досвід представниці московського 

концептуалізму Ірини Нахової.  

Для І. Нахової техніка ескапізму в дії була пов’язана з переосмисленням 

сновидійної діяльності. За словами художниці, період «застою» — найбільш 

плідний для сну і для втілення власних захисних фантазій [117, с. 420]. 

Сновидіння для мисткині були не стільки протилежністю неспанню, скільки 

простором набагато більш змістовним і насиченим подіями, ніж повсякденне 

життя. Це місце, де навколишня дійсність стає зрозумілою завдяки утриманню 

дистанції з нею. Практика сновидіння у І. Нахової набуває гайдеґґерівських 

конотацій, оскільки стан сну дозволяє утворити просвіт, у якому здійснюється 

екзистенція людини  [171, с. 198].  

Художниця працювала в галузі тотальної інсталяції, місцем реалізації 

якої слугував її житловий простір. Репрезентовані в проекті «Кімнати» 

інсталяції І. Нахової постають маніфестацією техніки ескапізму в дії. 

Водночас вони виражають досвід духовної ізоляції та глибокого ескапізму 

«внутрішньої емігрантки». 

Можна підсумувати, що «приховане в себе» життя «внутрішнього 

емігранта» до певної міри уможливлює збереження внутрішньої свободи і 
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творчої незалежності. Як особлива форма ескапізму, «внутрішня еміграція» 

дозволяє ухилятися від зовнішнього ідеологічного впливу. Зміщена активність 

провокувала рефлексію через мистецтво, підсилюючи творчий аспект індиві-

дуації і постаючи засобом посттравматичної терапії. 

У контексті ознайомлення з долею «внутрішніх емігрантів» у СРСР 

промовистою видається резолюція у справі О. Мандельштама. Згідно з 

вимогами «кремлівського горця», як назвав Й. Сталіна О. Мандельштам, поета 

вимагалося «ізолювати, але вберегти» [158]. Зрештою за доби радянського 

тоталітаризму «ізолювати себе, але вберегтися» постає основною формою 

поведінкової моделі «внутрішніх емігрантів». 

4.2 «Вежа зі слонової кістки»: деструктивні чинники «внутрішньої 

еміграції» 

Передусім необхідно зауважити, що негативні чинники «внутрішньої 

еміграції» можуть набувати формотворчого ефекту. Вимушена або свідома 

«внутрішня еміграція» могла сприяти підсиленню творчої індивідуації та 

збереженню автентичності художнього вираження. Деструктивними ці 

чинники можна вважати в тих випадках, коли йдеться про блокування 

творчого потенціалу художника, який перетворюється на енергію 

непрожитого життя (Е. Фромм). 

Одним із головних чинників «внутрішньої еміграції» була локалізація 

творчої діяльності у приватному та приватно-публічному просторі, позитивні 

можливості якої розглянуто в попередньому підрозділі. Поза наявні 

конструктивні аспекти зазначеної спостережницької позиції, багато 

дослідників звертають увагу на зворотний бік герметичного існування у так 

званому сімейному світі близьких людей і однодумців. 

Е. Булатов згадує, що він свідомо ніколи не брав участі у квартирних 

виставках: «Я чудово розумів і, гадаю, я правильно розумів, що ці виставки як 

мистецькі не мали жодного значення — це повний нуль. Там абсолютно не 

важливо, що виставлено, а важливим є сам факт, що люди виставляються без 

дозволу начальства» [44, с. 162]. 
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Ідею, що приватність не може слугувати повноцінною компенсацією 

публічної взаємодії, обґрунтовано, зокрема в роздумах Р. Дж. Коллінґвуда і 

Х. Арендт. На думку Х. Арендт, головний сенс публічного існування 

визначаються тим, що кожен із учасників публічності сприймає світ із різних 

позицій. Дійсність, яка виникає із суми варіацій поглядів, не може бути 

заміненою сімейним світом приватного простору, який утримує варіації 

аспектів і перспектив однієї оптики [13, с. 74–75]. Відчуття нескінченно 

помноженого досвіду не компенсує максимальну відокремленість через 

загнаність у суб’єктивне, яка унеможливлює існування спільного світу. Адже 

він існує лише в різноманітті своїх перспектив і зникає, якщо його 

сприймають однобічно [13, с. 75]. 

В історії є чимало прикладів розширення приватного простору на 

буденність, яке набувало привабливих форм. Чинником чарівливої 

повсякденності, водночас милої та комфортної, часами постає саме розпад 

публічності, який і визначає майстерність бути щасливим у чотирьох стінах  

«між ліжком і гардеробом, столом і кріслом» (Х. Арендт) [13, с. 68]. Але цей 

досвід не компенсує належність до приватного простору, а свідчить про те, що 

відкрита публічність повністю зникла із життя суспільства і тому всім керує 

зачарованість, а не значущість. 

У «Принципах мистецтва» Р. Дж. Коллінґвуд описує ситуацію, яку він 

називає «прокляттям вежі зі слонової кістки». Якщо за мету мистецької 

діяльності сприймати вираження художником власного досвіду та спільних 

почуттів, які за посередництвом художнього твору може поділяти аудиторія, 

то мистецтво, створене в замкненому середовищі, залишається герметичним 

висловом, зрозумілим тільки авторові та його однодумцям. «Виникає 

ситуація, — зазначає Р. Дж. Коллінґвуд, — у якій романісти почуваються не у 

своїй тарілці, доки не беруться писати романи про романістів, звернені ні до 

кого, окрім самих романістів» [96]. Крайнім проявом такого індивідуалізму є 

побудова кожним художником власної «вежі зі слонової кістки», у якій він 

відмежовується не лише від аудиторії, а й від своїх колег. Критика автора 
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стосувалася поширених на межі століть ідей елітаризму мистецтва та 

концепції «мистецтва задля мистецтва» (l’art pour l’art). 

В. Захаров розповідає про організований в Москві у 1987 р. «Клуб 

авангардистів», де вперше можна було показати свої роботи широкій 

аудиторії. На прохання художника глядачі залишали відгуки стосовно 

побаченого: «От коли ми ознайомилися із думкою звичайних глядачів, із 

якими не було жодних стосунків раніше, а оскільки я просив їх написати 

враження про виставку в анкеті, то й отримав світоглядну палітру совка […] 

Безперечно, вихід із особистого простору в соціум, до того ж агресивний, — 

справа малоприємна» [75, с. 230]. 

Як зазначалося, «внутрішня еміграція» характеризується примусовим 

або свідомим «випаданням із рубрик». Унаслідок витіснення на маргіналії 

соціального життя та небажання виконувати ідеологічні замовлення «внутрішній 

емігрант» опиняється перед проблемою неможливості забезпечення власного 

існування через творчу працю. Існують численні приклади того, як художники 

у відчаї та ізоляції спивалися і помирали або вчиняли самогубство. Наче у 

п’єсі Євгена Шварца «Тіні», «внутрішні емігранти» поступово втрачали свою 

«тінь»: власне місце у суспільстві, своє «я» [78, c. 28]. 

Мистецький твір не завершується на самому собі: процес вираження 

передбачає сприйняття глядачем. Незавершеність твору, спричинена браком 

сприйняття іншим чи небажанням іншого сприймати твір, компенсується 

митцем через замкнення твору на собі (кодування), яке може призвести до 

втрати сприйманості: «Якщо ви не хочете мене читати, я зроблю так, що й не 

зможете» (Рендал Джеррел). Ідеться про нездатність або небажання в умовах 

духовної ізоляції надати власному досвіду такого вираження, який би 

дозволив відкрити його для інших [164, c. 910]. 

Можливість комунікації та діалогу потребує певної екзистенціальної 

точки опертя, а саме готовності до сприйняття іншого, його позиції, яка 

відрізняється від позиції власної, та її врахування при побудові відповіді. За 

тоталітарної диктатури можливість діалогу між художником і аудиторією у 
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публічному просторі послідовно була знищена. У публічному житті панує 

офіційна ідеологія та механізми її впровадження, до якої належать інтегровані 

в систему «легалізовані» художники: будь-яка альтернативна інтерпретація 

реальності становить загрозу авторитету влади в монополії на формування 

світогляду. Знищення експозиційних і діалогічних властивостей публічної 

сфери позбавляє можливості відкритого культурного діалогу в суспільстві та 

участі незаангажованих художників у соціальному конструюванні. Відсутність 

мистецького діалогу «внутрішнього емігранта» із реципієнтом унеможливлює 

живий обмін думок. 

Уберігаючи від деструктивних зовнішніх імпульсів, «внутрішня 

еміграція» блокує духовні «рецептори», які відповідають за контакт із 

зовнішнім світом і забезпечують формування внутрішнього досвіду. За 

словами Андрія Архангельського, у 1970-х роках телевізор із промовою 

Л. Брежнєва викликав у молоді не бунт, а «внутрішнє відімкнення», 

ігнорування, небажання пропускати всередину «інформаційний шум». Але це 

блокування амбівалентне, оскільки привчає не сприймати серйозно будь-які 

некомфортні зовнішні подразники. Тому, як зазначає Х. Арендт, люди, 

народжені та сформовані за «темних часів», схильні зневажати світ і 

публічний простір і, наскільки можливо, їх ігнорувати. Або ж «перестрибувати 

через них», сприймаючи за фасад, за яким ховаються люди, не звертаючи 

увагу на публічний світ між ними [14, с. 34–35]. 

«Соціальна летаргія» може тривати і після зникнення дії зовнішнього 

негативного імпульсу, який спричинив «внутрішню еміграцію». Характерною 

особливістю такої атрофії соціальної свідомості є подальше інертне 

відмежування від публічного життя суспільства після падіння диктатури. 

Відлучення від соціального організму передує «атрофії» політичної 

свідомості, яка може супроводжуватися зверхнім чи іронічним ставленням до 

викликів світу, релятивізмом, історичною амнезією. Дистанція, яка 

уможливлює первісне переживання, перетворюється на прірву між митцем, 

навколишньою реальністю та суспільством. 
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4.3 Відлуння «внутрішньої еміграції» в посттоталітарному суспільстві 

Як і будь-яке узагальнення, віднайдення паралелей між досвідом 

«внутрішньої еміграції» за доби нацизму, фашизму, франкізму та радянського 

комунізму потребує певних зауважень. Політичний клімат за тоталітаризму не 

є незмінним, тому специфіка феномену залежала від періоду існування 

режиму, рівня ідеологічного контролю та масштабу репресій. Відповідно, 

наслідки тоталітарного минулого у кожному локальному дискурсі мають свою 

специфіку та особливості. Проте, звертаючись до спогадів і досліджень 

особливостей повсякденного життя суспільства після падіння диктатури, 

можа відстежити деяку подібність у специфіці соціальної поведінки. 

У тоталітарному середовищі «внутрішня еміграція» дозволяла митцям 

зберігати автентичність творчого вираження, свободу думки та уможливлювала 

«вислизання» від ідеологічного контролю держави. Цей досвід був властивий 

людям, які не бажали ідентифікувати себе із ідеологічно ворожими суспільством 

і державою, відсторонюючись від політичних процесів і, частково або 

повністю, від публічного життя. Історичні відомості демонструють приклади 

продовження дистанціювання «внутрішніх емігрантів» від публічного світу 

навіть після падіння тоталітарної диктатури. 

Після візиту до Німеччини 1950 р. Х. Арендт була здивована, наскільки 

незначною мірою жах руйнування і терору проник у колективну свідомість: 

«Посеред купи валунів люди підписували поштові листівки із зображеннями […] 

церков і площ […], яких більше не існувало» [192, с. 24]. Відсутність трауру 

прикривалася «гарячкуватою активністю»: «Повсюди — виробництво», яке, за 

словами авторки, супроводжувалося «перебільшеною надією, що країна скоро 

стане найсучаснішою у Європі» [192, с. 34]. Дев’ять років потому Х. Арендт 

звертає увагу, що багато німців поводяться так, ніби періоду нацизму в історії 

Німеччини не існувало [14, с. 43]. Вона пояснює цю щиру розгубленість і 

нездатність подивитися на факти минулого надто тривалим дистанціюванням 

від соціального та політичного життя країни та перебуванням значної частини 

суспільства у «внутрішній еміграції». 



184 
 

Автор роману «Знедолені», лауреат Нобелівської премії з літератури 

Імре Кертес зауважив, що післявоєнні німецькі письменники на диво 

тенденційно ігнорують власну історію і сприяють радше інституційному 

забуттю, ніж «катарсисній пам’яті». За словами автора, будь-які церемонії 

офіційного трауру відбувалися автоматично та без необхідної роботи пам’яті 

[234, с. 18]. 

Г. Д. Шафер зазначив, що мистецтво Німеччини після краху тоталітарної 

системи оперувало тими самими принципами, що й політика: воно було 

антагоністом реальності. Необхідністю, яка давалася взнаки, було створення 

враження реконструкції донацистського світу Веймарської доби. Популярним 

в архітектурі став модерний дизайн, за фасадом якого могли бути сховані 

фактичні нагадування про Третій Рейх. За цими відчайдушними 

маскуваннями історії з уваги дослідників практично «випадають» митці та 

письменники, яких таврував режим [214, c. 104]. 

Карл Гофер розмірковує про натуралізм, який одразу оминув стадію 

абстракціонізму без послідовного оновлення мистецтва, оскільки «все занадто 

свідоме та навмисне мало стигму перехідного періоду» [225, c. 428]. У 

мистецтві посттоталітарної Німеччини Карл Кролов спостерігає «політ від 

реальності» [238, c. 21]. Він супроводжувався жаданням якнайскорішої 

модернізації, зумовленої відчайдушним бажанням «звільнити самих себе від 

браку зв’язків із зовнішнім світом» [238, с. 13]. 

Дані спостереження актуалізують проблему вкоріненості механізму 

«внутрішньої еміграції» в повсякденну модель поведінки та її актуалізацію за 

будь-яких несприятливих політичних і соціальних обставин. Ідеться про 

інерційну відмову ідентифікувати себе із суспільством і державою або із її 

травматичною історією: люди, які пережили тривалу «внутрішню еміграцію», 

могли надалі поводитися так, ніби події навколишнього світу їх не стосуються. 

На прикладі життя німецького повоєнного суспільства зображено ситуацію, у 

якій розгубленість перед власним минулим приховується за діловитою 

заклопотаністю, а спокуса відстороненого спостереження переслідує 
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посттоталітарне суспільство, яке пожинає наслідки тривалої «внутрішньої 

еміграції». Безперечно, описане дистанціювання унеможливлює активну 

участь у житті громадянського суспільства, запорукою суспільного договору в 

якому є персональна відповідальність і власна совість. 

Можна зробити висновок, що нескінченні гальмівні механізми, які 

звужують можливості репрезентації людського досвіду в публічній взаємодії 

та участі в соціальному конструюванні, є наслідками нескинутого 

тоталітарного вантажу. Ідеться про так звані соціальну летаргію та соціальну 

смерть. Характерною особливістю атрофії соціальної свідомості є подальше 

інертне відсторонення від історичних подій та соціальних реалій. 

Ретранслюючи проблематику на український сучасний дискурс, стаємо 

свідками протилежного прояву тривалого соціального «літаргічного сну»: 

«коли травмована нація прагнула знати лише про учасників опору і тих, кого 

депортували за участь у боротьбі проти ворога» (П. Брюкнер) [43, с. 106]. 

Аналізуючи наслідки «внутрішньої еміграції», важливо звернути увагу 

на проблематику смислотворення у посттоталітарному суспільстві. Ніклас 

Луман зазначав, що єдиною достовірно-соціальною операцією є комунікація, 

у якій сенси слугують своєрідними медіумами, за допомогою яких і 

відбуваються під’єднання [106, c. 101]. Процес комунікації для автора є 

процесом смислотворення. 

В умовах тоталітаризму функцію утворення загальних смислів бере на 

себе держава, яка насаджує їх як імперативи. Після краху тоталітаризму перед 

людиною постає проблема необхідності утворення нових сенсів, особистого 

вибору та відповідальності за нього. Межею завершення радянської епохи 

була «поява загального часу», яка ознаменувала «випадання» із герметичного 

вакууму ідеократії. Та після зупинення експерименту з побудови соціалістичної 

утопії далеко не всі були готові вийти із позачасового простору до нової 

реальності [75, с. 231]. Адже в сучасному світі, як зазначає Зигмунт Бауман, не 

тільки важко контролювати ситуацію: видається, відсутні й чіткі критерії 

оцінки дійсності, отож ніхто не знає, що це означає: «контролювати ситуацію» 
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[25, с. 49]. Тієї миті, коли руйнується ілюзорний світ тоталітарних систем, 

суспільство повертається до свого звичайного статусу ізольованих індивідів, 

які або шукають нових функцій у відкритому світі, або знову поринають у 

свою надлишковість [193]. 

Справою кожної людини є піклування і збереження власних смислів. 

«Внутрішня еміграція» була зумовлена потребою вберегти індивідуальне 

розуміння сенсів у духовній ізоляції. Тому, для «внутрішнього емігранта» 

навколишня криза сенсів, яка настає у посттоталітарному середовищі, слугує 

стимулом подальшого «внутрішнього дистанціювання». Для пострадянської 

людини необхідність самостійного пошуку і утворення нових смислів і 

світоглядних орієнтирів постала непростим завданням, яке призвело до 

самоізоляції або звернення до архаїчних моделей світосприйняття. 

А. Архангельський окреслює цей процес як своєрідну «внутрішню еміграцію» 

— «еміграцію від смислів» [16]. 

«Внутрішня еміграція» — не історичний рудимент, а соціальна даність, 

адже, говорячи про минуле, ми усвідомлюємо, що воно іманентне 

теперішньому. Говорити про подолання минулого взагалі не має сенсу: його 

можна лише зрозуміти та усвідомити. І сподіватися, що із цього розуміння у 

майбутньому народиться певне знання, яке постане складовою внутрішнього 

досвіду [14, с. 44]. Сьогодні прояв окремих аспектів «внутрішньої еміграції» 

можна спостерігати в поширенні політичного скептицизму, який зростає на 

тлі кризи гуманізму і класичних демократій. Чи є причиною цих процесів 

розчарування у політиці в бідних країнах або байдужість до політичних 

процесів у заможних і безтурботних регіонах — їхні наслідки тенденційні: 

полишений без уваги світ перестає бути спільним простором, перетворюючись 

на сукупність герметичних фрагментованих суспільних осередків і локальних 

дискурсів. Відсторонення від світу, який спричиняє фрустрацію та уявляється 

джерелом загрози і приниження гідності, є логічною моделлю психологічного 

захисту. Та для соціального життя такий механізм, вкорінений багаторічним 

досвідом минулого століття, має деструктивні наслідки. Цілком можливо, що 
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ця втеча розвине талант кожної окремої людини і знову зрештою 

прислужиться світові. Проте, як зауважує Х. Арендт, із кожною такою втечею, 

світ зазнає втрат, адже втрачається невідтворюваний потенційний простір між 

людьми, який ми й називаємо публічністю. В умовах кризи гуманізму, 

зростання впливу агресивного популізму, ізоляційних тенденцій, ризику 

спокуси диктатур збереження спільного світу є вкрай актуальною проблемою.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

 

1. Уточнено, що визначення поняття «внутрішня еміграція» передбачає 

певний дуалізм. По-перше, «внутрішня еміграція» — це фізичне перебування 

у державі, зумовлене неможливістю фізичної еміграції через об’єктивні або 

суб’єктивні чинники. По-друге, це внутрішня незгода з політикою та ідеологією 

держави і неможливість, з огляду на її репресивні заходи, безперешкодно цю 

незгоду висловити. «Внутрішня еміграція» супроводжується відстороненням 

від офіційного життя держави, мистецькою і духовною активністю. Явище 

«внутрішньої еміграції» актуалізується в умовах утисків прав і свобод 

індивіда, репресій, впровадження цензури, ідеологічної індоктринації 

суспільства. Тенденційно «внутрішній еміграції» передує політичний 

скептицизм і травматичний досвід, пов’язаний із крахом політичних надій. Те, 

що явище «внутрішньої еміграції» актуалізується за доби тоталітарних 

диктатур, не обмежує історичні періоди його існування, а окреслює найбільш 

імовірні політичні передумови. Визначено типологічні характеристики 

«внутрішньої еміграції», серед яких: актуалізація в умовах тоталітарних 

диктатур і локалізація мистецької практики у «буферних зонах», т. зв. робота «в 

шухляду» через ідеологізацію публічної сфери та державний контроль. 

2. Обґрунтовано винятковість феномену «внутрішньої еміграції» у період 

«застою». У вимушеній «внутрішній еміграції» могли опинитися художники, 

чиї твори не відповідали ідеологічним вимогам влади та жанрово-

стилістичним канонам соцреалізму. Свідомий вибір на користь «внутрішньої 

еміграції» полягав у відмежуванні від держави та ідеологічно-ворожого 

суспільства, локалізації мистецької праці у приватному просторі з метою 

збереження творчої індивідуальності та вільного художнього вираження. 

Основною відмінністю радянської «внутрішньої еміграції» було те, що 

більшість неофіційних художників доби «застою» народилися та 
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сформувалися в умовах тоталітаризму. Їхнє «вислизання» від ідеологічного 

контролю підважує ідею розповсюдження ідеології на всіх членів суспільства. 

Доведено, що після згортання десталінізації та початку доби «застою» 

потреба зберегти особисті кордони постає проявом інстинкту художнього 

самозбереження. Своєрідним способом супротиву слугує локалізація творчих 

і мистецьких пошуків у приватному просторі та формування «буферних зон» 

«внутрішньої еміграції» («квартирники», «кухні»), яке перетворюється на 

важливу складову ідеології неофіційної художньої спільноти в її колективно-

комунальних і приватно-публічних реалізаціях. 

3. Проаналізовано духовні та ідейні джерела інспірації радянських 

«внутрішніх емігрантів». Доведено, що через розгерметизацію інформаційного 

простору «внутрішні емігранти» отримали можливість ознайомитися із 

окремими західними літературними творами та філософськими ідеями, що 

вплинуло на специфіку теоретичного обґрунтування мистецьких і духовних 

пошуків. Відстежено філософське підґрунтя візуальної філософії О. Аксініна. 

4. Установлено, що основними характеристиками образотворчості 

О. Аксініна є довершеність техніки, філігранність ліній, урочистість композицій, 

багатоплановість, ритмізація, виразний світлотіньовий контраст. Проведено 

аналіз метаграфіки О. Аксініна як особливої форми мислення митця, 

самоусвідомлення внутрішнього досвіду і філософської рефлексії в художній 

практиці. Розглянуто гносеологічні перспективи створеної О. Аксініним 

метамови.  

5. Досліджено творчу концепцію позажиттєвої активності О. Аксініна, 

яка має точки перетину з філософськими ідеями М. Бахтіна і М. Гайдеґґера. 

Відстежено, що позажиттєва активність була прийнята О. Аксініним як власна 

концепція творчості. Обґрунтовується дослідницьке припущення стосовно 

зв’язку досвіду «внутрішньої еміграції» митця із його індивідуальним творчим 

методом. Доведено, що когнітивна функція метаграфіки О. Аксініна полягає не 

у повідомленні висновків: вона спонукає до самостійного мислення з метою 

започаткування внутрішнього діалогу та інтелектуальних рефлексій. 
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6. Узагальнено конструктивні та деструктивні чинники «внутрішньої 

еміграції». Для митців вона передбачала перспективи збереження творчої 

індивідуальності, сприяла «ухилянню» від ідеологічного контролю. З іншого 

боку, комунікативна депривація і брак контакту «внутрішнього емігранта» 

з аудиторією унеможливлювали живий обмін досвідом і обіг ідей. 

Підсумовано, що за часів тоталітаризму у «внутрішній еміграції» перебувають 

не лише окремі діячі культури та мистецтва: певна верства соціуму співіснує в 

такий спосіб із режимом. Серед негативних наслідків «внутрішньої еміграції» в 

посттоталітарному суспільстві — нівеляція самоусвідомлення в динаміці 

соціальних процесів і політичних подій, історична амнезія. 

7. До наукового обігу введено відомості про «внутрішню еміграцію» 

митців в умовах тоталітарної дійсності. Визначено, що «внутрішньою 

еміграцією» за тоталітарних диктатур постають: 

– модель поведінки митців і письменників у Німеччині 1933–1945 років, 

які не підтримували нацизм, але здебільшого не виказували публічного 

протесту існуючій системі;  

– досвід митців, які проживали в Італії за доби правління Б. Муссоліні 

(1922–1943), не виказували підтримки фашизму та залишалися осторонь 

політичного життя; 

– альтернативна відкритій чи прихованій колаборації модель поведінки 

митців, які проживали в Іспанії у період диктатури Ф. Франко (1939–1975) та 

не демонстрували публічної незгоди з режимом; 

– досвід митців і письменників у СРСР, які не сприймали державної 

ідеології, не ідентифікували себе з радянським суспільством, але не 

висловлювали публічного протесту. Термін «внутрішня еміграція» належав до 

сленгу радянської публіцистики та використовувався у 1920-х роках як маркер 

для цькування окремих діячів культури, що не виказували належної лояльності 

комуністичній владі. У період «застою» свідомий вибір митців на користь 

«внутрішньої еміграції» полягав у дистанціюванні від офіційного життя 
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держави та ідеологічно ворожого суспільства, а також у локалізації мистецької 

діяльності у «буферних зонах» приватно-публічних відносин. 

Резюмовано, що досліджений соціокультурний аспект «внутрішньої 

еміграції» не вичерпує доцільність звернення до цієї теми. Оскільки 

«внутрішня еміграція» є не історичним рудиментом, а соціальною даністю, 

розпізнання цього явища — проблема актуальна. Адже тенденції «внутрішньої 

еміграції» можуть свідчити про те, що навколишній світ опинився під 

загрозою перестати бути спільним місцем. 
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олія, папір на картоні, П. Клее (1933) 
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Рис. 1.18 «Дерево знань» («Kunskapens träd»), акварель, Гільма аф Клінт, (1913) 

 

 
Рис. 1.19 «Страх» («Angst»), олія, полотно, Ханна Хох (1936) 
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Рис. 1.20 Аркуш із серії «Життя? Чи театр?» («Leben? Oder Theater?»), гуаш, папір, 

Шарлотта Саломон (1941–1943) 

 

.  

Рис. 1.21 «Кришталева Ніч» («Kristallnacht»), аркуш із серії «Життя? Чи театр?»  

(«Leben? Oder Theater?»), гуаш, папір, Ш. Саломон (1941–1943) 
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Рис. 1.22 Студія Джорджо Моранді, фотографія, Серена Мігнані 

 

 

Рис. 1.23 Квіти, олія, полотно, Дж. Моранді (1929) 
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Рис. 1.24 Натюрморт із мушлею, олія, полотно, Дж. Моранді (1943) 

 

 

 

 
Рис. 1.25 Натюрморт з вазами на столі, офорт, Дж. Моранді (1931) 

 

 



234 
 

 
Рис. 1.26 «Сходи відчуження» («La escalera de escape»), олія, полотно,  

Жуан Міро (1939–1940) 

 

 
 

Рис. 1.27 Карло Звіринський, фотографія 
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Рис. 1.28 «Вертикалі», змішана техніка, К. Звіринський (1957) 

 

 
Рис. 1.29 «Ніч», олія, К. Звіринський (1962) 
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Рис. 2.1  У квартирі на вул. Десняка, 8 (Львів), фотографія,  

Михайло Зелен (1978) 

 

 

 
Рис. 2.2 Е. Буряковська та О. Аксінін, квартира на вул. Десняка, 8 (Львів),  

фотографія, Олексій Іутін (1978) 
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Рис. 2.3 В. Онусайтис і О. Аксінін, фотографія, Е. Буряковська (1980) 

 

 

 
Рис. 2.4 О. Корольов і Р. Возіян, квартира О. Корольова на вул. Комсомольській  

(тепер вул. Братів Рогатинців), фотографія, М. Шур, (середина 1980-х) 
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Рис. 2.5 «Рука Гаутами [для Олександра Корольова]», офорт,  

О. Аксінін (1980) 

 

 

 
Рис. 2.6 Після реєстрації шлюбу О. Аксініна та Е. Буряковської (зліва направо):  

В. Онусайтис, Т. Білінська, О. Аксінін, Е. Буряковська,  

фотографія, В. Тарусов (11.03.1978) 
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Рис. 2.7 Біля кафе «Нектар» (зліва направо): Б. Пікулицький, О. Аксінін, 

І. Прокопенко, фотографія, М. Зелен (1979) 

 

 

 

 

Рис. 2.8 «Ex Libris Stasys Eidrigevicius», офорт, О. Аксінін (1980) 
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Рис. 2.9 «Ex Libris Енгеліна і Олександр Аксінін», офорт,  

Стасіс Ейдригявічюс (1980) 

 

 

 

 

Рис. 2.10 У Ленінграді (зліва направо):  

О. Аксінін, Е. Буряковська, В. Кривулін, Т. Горичева, автор невідомий (1977) 
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Рис. 2.11  У Москві (зліва направо): В. Кривулін, О. Аксінін, І. Кабаков,  

фотографія, І. Макаревич (1979) 

 

 
Рис. 2.12 «Клітка», офорт, Велло Вінн (1969) 
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Рис. 2.13 В майстерні у В. Вінна (зліва направо): О. Аксінін, В. Вінн, Е. Буряковська, 

фотографія, М. Зелен (1978) 

 

 

 
Рис. 2.14 У Т. Винта (зліва направо): Е. Буряковська, О. Аксінін, Т. Винт,  

фотографія, М. Зелен (1978) 
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Рис. 2.15 У Т. Винта (зліва направо): О. Аксінін, Е. Буряковська, Т. Винт,  

фотографія, М. Зелен (1978) 

 

 

 
Рис. 2.16 Венедикт Єрофєєв, фотографія, Віктор Баженов (1975) 
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Рис. 3.1 О. Аксінін, фотографія для паспорта (1975) 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.2 О. Аксінін (п’ятий зліва) під час військової служби (1973) 
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Рис. 3.3 «Е. Буряковська. Помноження сутностей», фотомонтаж, В. Онусайтис (1980) 
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Рис. 3.4 «Риба», акватинта, О. Аксінін (1974) 

 

 

 

Рис. 3.5 «Ex Libris Irishi S. [Соболевої]», офорт, О. Аксінін (1975) 
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Рис. 3.6 «Ex Libris Богдана Пікулицького», О. Аксінін (1976) 

 

 
 

Рис. 3.7 «Перетворення», офорт, О. Аксінін (1976)  
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Рис. 3.8 «Ex Libris Ігоря Введенського», офорт, О. Аксінін (1980) 

 

 
Рис. 3.9 Аркуш 9, серія «Королівство абсурдів Джонатана Свіфта»,  

офорт, О. Аксінін (1978) 
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Рис. 3.10  «Ex Libris Ю. Бирюльова», офорт, О. Аксінін (1977) 

 

 

 

 

 

Рис. 3.11 «Пекло» (фрагмент), триптих «Сад земних насолод»,  

Ієронімус Босх (1503–1515) 
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Рис. 3.12 «Притча про життя і смерть», офорт, О. Аксінін (1979) 

 

 

 

 

 

Рис. 3.13  «Літо», перо-туш, Пітер Брейгель Старший (1568) 
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Рис. 3.14 «Ex Libris H.», офорт, О. Аксінін (1977) 

 

 

 
Рис. 3.15 «Катушка», офорт, О. Аксінін (1980) 
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Рис. 3.16 «N.», аркуш 2, серія «Звуки», офорт, О. Аксінін (1980) 

 

 

 
 

Рис. 3.17 «Апокаліпсис», офорт, О. Аксінін (1983) 
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Рис. 3.18 «Фауст», офорт, О. Аксінін (1984) 

 

. 

 
Рис. 3.19 «Ex Libris Гери Левицької», офорт, О. Аксінін (1984) 
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Рис. 3.20 «Сянь [гексаграма 31]» (Олександру Корольову), аркуш 2, серія «І Цзін», 

офорт, О. Аксінін (1984) 
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Рис. 3.21 Ескіз до офорту «День народження Аксініна [35]»,  

О. Аксінін, (1984) 

 

 
Рис. 3.22 «День народження Аксініна [35]», офорт, О. Аксінін (1984) 
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Рис. 3.23 «Воскресіння», офорт, О. Аксінін (1985) 
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Рис. 3.24 Ескізи, О. Аксінін 

 

 
Рис. 3.25 «Зустріч Білінської та Аксініна», аркуш 6, серія «ПочтаАА»,  

офорт, О. Аксінін (1984) 
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Рис. 3.26  «Сонм Масок», аркуш 2, серія «Рука», О. Аксінін (1983) 

 

 

 
 

Рис. 3.27  «Портрет тотальний», акварель, кольорова туш,  

О. Аксінін (1976) 
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Рис. 3.28 Аркуш 6, серія «Аліса в Дивокраї», офорт, О. Аксінін (1977) 

 

 
Рис. 3.29 «Б. Кролик», аркуш 3, серія «Аліса в Дивокраї», офорт,  

О. Аксінін (1977) 
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Рис. 3.30 «Фіксація реального плану», лист 3 серії «Метамова»,  

кольорова туш, олівець, О. Аксінін (1980) 
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Рис. 3.31 «In memoriam K. Jaspers», офорт, О. Аксінін (1983) 


