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Олеся АВРАМЕНКО
заслужений діяч мистецтв України,

завідувач відділу ІПСМ НАМ України,
кандидат мистецтвознавства

ПОЕЗІЯ ТРИЄДНОСТІ — 
ПОЧУТТІВ, РОЗУМУ Й ВИСЛОВУ, 

або «STATION № 5» АНДРІЯ БЛУДОВА

24–30 квітня 2019 року у виставковому залі Інституту проблем сучасного 
мистецтва Національної академії мистецтв України демонструвався синте-
тичний проект «Station № 5» Андрія Блудова та «Лабораторії 20» (Віталій 
Сердюков, Олександр Білозуб, Юрій Барсук).

Художники захопили виставковий простір Інституту проблем сучасно-
го мистецтва мультимедійною інтерактивною інсталяцією, що синтезувала 
у собі відеоарт, звукову та об’єктну інсталяції.

На підлозі виставкового залу, в якому серед білого дня затемнили чорни-
ми простирадлами стелю-ліхтар та вікна, був окреслений чорний прямокут-
ник, що утворив особливий безкрай у вже існуючому просторі (мимовіль-
ний привіт від генія Малевича). Цей чорний квадрат ненадовго став полем 
життя і розвитку метафори, точніше ущільненого образу, народженого до-
свідом вдумливого мандрування світом автора концепції й втілення проек-
ту — Андрія Блудова.

В сучасному світі, людина, повсякчас підштовхувана прискоренням, 
праг нучи стишити лет часу, намагається сама обігнати його, обираючи літа-
ки, надшвидкісні потяги-стріли, моделюючи реактивні перельоти у справах 
або відпочинку. Вона вважає, що у такий спосіб зберігає себе для себе: еко-
номить хвилини, години, дні… Тому рідко усвідомлює втрату вражень, по-
чуттів та зв’язку із землею і власним ритмом, можливо й диханням.

Якщо раніше найприроднішим способом мандрування було пересуван-
ня нескінченними шляхами Землі пішки, або ж верхи на конях, возом, брич-
кою, екіпажем, то тепер такій мандрівці співмірною стає подорож потягом. 
Призвичаєна до швидкості та частої зміни вражень людина XXI століття 
сприймає потяг, як кінну упряжку минулого — зручний, неспішний, навіть 
уповільнений спосіб подорожування. І цей спосіб стає надзвичайно меди-
тативним. Бо саме подорож залізницею дає сьогодні можливість відчути тя-
глість часу, зосередитися на власних почуттях і враженнях, по суті, — надає 
шанс звернутись до себе.
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Проект названий «Station № 5». Насправді номер не має значення, а зна-
чення набирає збудована ефемерна точка перетину шляхів й власне зупинки. 
І виглядає цей образ не лише як туга-спогад-мрія, але й містичне прощання.

Зміястий рисунок радіоактивно-ультрафіолетово-космічно білих рейок, 
переплетених химерними вузлами, малює виразний, упізнаваний з дитинства 
орнамент. Він зупиняє і заворожує, легко й невимушено готує до стану сво-
єрідного трансу, в який несподівано і владно вводить мантра Гаятрі, що зву-
чить у просторі й візуалізується у відео.

Відеопроектори, що спрямовані на два екрани і розташовані один нав-
проти другого, демонструють сам стан подорожі. Тут сконцентрований 
світ архетипів, пов’язаних з мандрівкою і важливими глибокими почуття-
ми, що її супроводжують. Подвійне, дзеркально розташоване відео дверей, 
що хилитаються у тамбурі, пейзажів за вікном, «бігу» рейок за вагоном, 
самих вагонів, — навіює глядачам відчуття містичної присутності й навіть 
переходів між вагонами, що рухаються. Перегук коліс, і враження фізично-
го просування вагонами вздовж потягу, безкінечна низка тамбурів з їхніми 
«танцюючими» дверима, пейзажі, що проминають за вікном, навіюють такі 
знайомі, напівстерті спогади різних літ, подорожей та пригод.

Цей, здається, одвічний, такий медитативний стан і візуальні враження, 
підсилені періодичним миготінням ліхтарів та семафора, густий звук Гаятрі-
мантри щільно пеленає у кокон цілісного образу. Митець обрав це звучання 
як об’єднавче начало. Мантра сполучає не лише візуальну, а й буквально син-
тезує об’ємну, звукову та світлову складові, підсилює філософську тему про-
екту. Медитативний речитатив несе із собою мудрість і прояснення в душу 
глядача, а також осягнення важливих істин небайдужому серцю.
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Рейки, за задумом художника, — сліпучо білі, підсвічені ультрафіоле-
том, — променіють містичним світлом. Вони метафорично торують шлях 
у зов сім неземний, умоглядний, космічно незбагненний простір. Та все ж, 
не зворотно прицвяховані земним тяжінням, білі рейки біжать-струменіють 
землею, під покровом неба.

У цьому проекті все складається як в Гаятрі-мантрі, яка втілює триєдність 
почуття, розуму й мови, сприяючи творенню поезії. Так, тема подорожі заліз-
ницею звучить як ода людському рухові самим життям, як тема смислу життя 
у неспішному (як на сьогодні) русі, обраним, але все ще незнаним шляхом.
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Нагадаю, що на початку 1990-х в Україні зароджувався відеоарт, а також 
мистецтво інсталяції та об’єкту. Серед митців особливо гостро цим зацікави-
лися саме живописці. Тоді ж можливостями нового виду творчості активно 
користався й Андрій Блудов. Він був серед перших, хто став шукати нових 
засобів вираження мистецької думки саме в цій царині.

Андрій Блудов, створюючи відео- та фотопроекти «Міфосвіти-Мета-
носис» (1993), «АртІнвестиція» (1995), «Акваторія світла» (1995), 
«Черв неве рондо» (1995), «Флора-Флоріан» (1996), — у співавторстві 
з колегою Віталієм Сердюковим (Лабораторія 20) ставив перед собою кон-
цептуально світоглядні питання, які з часом лише загострилися. Втілюючи 
певну ідею, у кожному проекті він емпіричним шляхом, експериментально-
імпровізаційно вирішував непрості творчі завдання пов’язані з інтенсивніс-
тю світла та його взаємодією з предметами й довкіллям. І відразу втілював 
їх у демонстрації продукту, у своєму живописі, розробляючи у такий спосіб 
певну методологію, подібну до наукової, практикуючи інтегральний підхід 
до власного творчого висловлення.

Бездоганність смаку та вивіреність творчого вислову властиві характеру 
й професійності Андрія Блудова. Роботи художника несуть повідомлення, 
що те що було справедливим колись, сьогодні може набути протилежного 
значення.

Глядач наполегливо спровокований прозріти світ архетипів, закладених 
в основу задуму «Station № 5». Ця станція, як узагальнений образ, як мета-
фора особливого місця, що відряджає тебе у мандрівку й так само беззапере-
чно приймає, чи то наприкінці подорожі, чи то на шляху. Тут є місце усвідом-
ленню тих архетипічних станів і переживань, властивих людині, яка рухаєть-
ся власним шляхом, — очікування, розлуки, роздоріжжя, певних побоювань, 
пригоди, пам’яті, надії.
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Звук — м’яко, проте наполегливо заповнює простір музично-речитатив-
ною мантрою Гаятрі, яка логічно сполучається зі стукотом коліс на сти-
ках рейок.

Світло і темрява — також персонажі проекту, що відіграють важливу 
роль. Вони є у відео, а також присутні як частина експозиції. У залі розли-
та темрява нічної подорожі. Все схоже на сон або глядацький зал у кінотеа-
трі, — цьому сприяє мерехтіння екранного зображення. Примарне світло 
вихоплює променями ультрафіолету зміясті рейки під ногами, що світяться 
холодним неземним сяйвом і стають білими, спонукаючи глядача до нового 
витку роздумів і паралелей.

Авторами майстерно створено своєрідний атмосферний театр без акто-
рів, але з глядачем, що занурений у медитативний стан подорожі залізницею. 
Метою був певний індивідуальний інсайт для кожного.

Про що ж ідеться? Про безупинність плину людського життя, вибір до-
ріг, химерність їхніх сплетінь, перетікань та розходжень; про щастя цього 
руху і гіпнотичний стан занурення у себе, як у всесвіт, яким переміщаємося 
безупинно.

Проект провокує глядача прозріти світ архетипів, закладених в основу 
задуму. «Station № 5» це узагальнений образ, метафора особливого місця, 
що відряджає тебе у мандрівку й так само беззаперечно приймає. Тут є міс-
це усвідомленню тих самих одвічних станів і переживань, властивих людині, 
котра рухається власним шляхом, — задуму, очікуванню, зустрічі, роздоріж-
жю, пригодам…

Автор ідеї проекту й концепції Андрій Блудов каже: «Для мене “Station 
№ 5” — це і феномен музею “універсальних архетипів”, і поняття “станції” 
або “транзиту” взагалі… Та головне, — це метафора людського життя як зу-
пинки на шляху й, можливо, роздоріжжі. Місце, де живе зміна напрямків 
і спрямувань, вагань та щохвилинного вибору шляху. Територія очікувань 
і передчуттів, зона розлук і прощання. Тут вітають тебе з прибуттям, або ба-
жають щасливої дороги, коли вирушаєш у путь. Тут зустрічається глобаль-
не — “шлях” і “місце”, “рух” і “зупинка”, — концентрована сутність життя, 
його вдих і видих».
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Олеся АВРАМЕНКО
заслужений діяч мистецтв України,
завідувач відділу ІПСМ НАМ України,
кандидат мистецтвознавства

«AETERNA HISTORIA» АНТОНА КОВАЧА, 
АБО ЕРОТИЧНЕ ЯК ДУХОВНЕ

Еротика в образотворчості — тема одвічна й надзвичайно тонка. Вона 
по-різному інтерпретується та проявляється в різних культурах. У сучасно-
му світі відбувається подвійний процес, різноспрямований рух у протилеж-
ні боки. З одного боку широта культурної інформації дає поштовх міксту 
та подальшому синтезу різноманітних культур і традицій у творчості худож-
ників, які переосмислюють їх у власних творах. З іншого, — традиційна об-
разотворчість як така відходить на другий план і еротичні рефлексії стають 
ніби моветоном, поступаючись іншим видам мистецтва — кіно, шоубізнесу 
та частково літературі.

Еротизм і тим паче відкрита сексуальність в європейському мистецтві ба-
гато століть з різною мірою суворості були табуйованими: період античності 
з її філософією прекрасного тіла змінився темними століттями так званого 
середньовіччя. Потім сплеск гедонізму в часи Відродження і знову моралі-
заторські заборони. ХХ століття вибухнуло шаленою сексуальною і еротич-
ною напругою: Егон Шіле, Густав Клімт, Кете Кельвіц, Еріх Кірхнер, Амедео 
Модільяні, Отто Дікс, Едвард Мунк, Ґеорґ Ґросс, Пікассо, Анрі Матісс і Ман 
Рей… В другій половині ХХ століття цікавість до цієї теми й відвертість 
у вис ловлюваннях і трактуванні, здається, вивернула душі й тіла європейців 
та й американців навиворіт, означивши больові точки, звісно, з метою ліку-
вання. Але щось цей період препарування в анатомічному театрі затягнувся. 
Прагнення зцілення душ і тіл, гармонії та краси чуттєвих спілкувань знову 
навертають митців до теми еротики як любові, як шалу здорових, неутисне-
них пристрастей.

Не кожне століття сприяє еротиці й усьому, що з нею пов’язане.
Здається, що еротичному мистецтву наш час не сприяє. І відбувається 

це не через моралізаторство чи заборони. (Хоча, згадаймо політику такої 
велетенської інтернет-платформи як соціальна мережа Фейсбук). Нав-
паки, еротика, навіть більше, секс і все з ним пов’язане стало настільки 
дос  туп ним і відкритим, що сама тема виглядає здешевленою та заздале гідь 
нецікавою.
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Що ж необхідно еротичній поезії, живопису аби бути дорогоцінною, 
бути справжнім мистецтвом? Певною мірою на це питання відповідає жи-
вописно-графічний цикл творів Антона Ковача1 «Aeterna historia» (Одвічна 
історія), нагадуючи, що еротизм, чуттєвість є підґрунтям, джерелом, що жи-
вить мистецтва. Вони присутні в образотворчості та інших штуках природ-
но і, схоже, без них мистецтво й не твориться, бо інакше воно стає чимось 
іншим, не одухотвореним, не живим. Мимоволі згадую легендарну сентенцію 
Пабло Пікассо про те, що «мистецтво ніколи не буває цнотливим. А якщо 
воно цнотливе, то це не мистецтво».

Почуття провини, з яким було пов’язане у середні віки зображення ого-
леного тіла, підривалося протягом ХХ століття цілою низкою непересічних 
митців. На даному етапі, коли цього вже давно не потрібно, і здається, що все 
вже сказано, Антон Ковач ніби починає грати власну життєствердну мело-
дію — очищену від скверни привнесеного/надуманого гріха, освітлену жи-
вим почуттям любові.

Антон Ковач — природжений колорист, художник, котрий увібрав 
й трансформував у своєму живописі найвиразніші риси феномену закарпат-
ської школи живопису, — представ у художньому проекті «Aeterna historia» 
у зовсім іншій, новій для себе й глядачів іпостасі. Цикл аналізованих тво-
рів рішуче позбавлений барв. До гри вступили лише два кольори — білий 
по чорному. Їхня боротьба та єднання у несподіваному ракурсі висвітили од-
вічне в житті людини — солодку гостроту закоханого стану.

Роботи акцентують вже призабуту сучасниками виразність мистецтва 
вільного й майстерного рисунку. Нагадують, яким сильним, навіть вибухо-
вим буває сполучення білого з чорним, зумовлене вправною рукою митця. 
Дивують, — як небагато треба, щоб збурити думку і душу глядача.

1 Антон Михайлович Ковач народився 1962 року на Закарпатті. У 1977–1981 ро-
ках навчався в Ужгородському училищі декоративно-прикладного мистецтва, 1981–
1986 — у Львівській національній академії мистецтв. Виставкову діяльність розпочав 
зі студентських років. Живе та працює в Ужгороді. Доцент, завідувач кафедри рисун-
ку Закарпатської академії мистецтв імені А. Ерделі. Заслужений художник України, ла-
уреат художніх премій імені Й. Бокшая, А. Ерделі, Т. Яблонської, член Національної 
спілки художників України. Персональні виставки: Слупськ (1994) — Польща; Егер 
(1997), Ньїредьгаза (2008), Будапешт (2017, 2018) — Угорщина; Прага (1998) — 
Чехія; Михайлівці (2000), Бардіїв (2004) — Словаччина; Чернівці (2013), Ужгород 
(1994, 2012, 2017), Львів (Національний музей імені А. Шептицького, 2011; різні 
галереї — 2009, 2010, 2017, 2019), Київ (Національний музей «Київська картинна 
галерея», 2011) — Україна.
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Художник в «Aeterna historia» наче «вимкнув» колір й зосередив увагу 
на сміливій, грайливій, нестримній лінії, що наповнює безодню та захоплює 
простір антрацитового тла різноформатних полотен й аркушів паперу.

Антон Ковач зухвало звернувся до такої нібито надзвичайно простої й не-
актуальної в сучасному світі, втім одвічної та бентежної теми — еротики. 
Адже ж без неї немає ані радості, ані життєвих сил, ані самого мистецтва.

Пружною яскраво-білою, сліпуче-стрімкою лінією художник вихоплює 
з глибин небуття романтизовані та не надто ідеалізовані фігури, «зав’язані» 
у композиції-ситуації. Фіксує-відтворює стани зазвичай недовгого золотого 
періоду людських стосунків — хвилин пристрасної закоханості, найпалкіших 
і найвищих почуттів, що прагнуть безоглядності прояву і стають втіленням 
людської краси. Складається така собі осанна нестримному руху лінії, що ви-
простовує тамований шал почуттів.

За простотою і лаконізмом вислову митця прозирає глибокий багатоша-
ровий культурно-мистецький зондаж углиб тисячолітньої історії людства 
і його зворушливих зізнань у любові та пристрасті. Найперші промені асо-
ціацій пов’язують пам’ять та уяву з античністю — мікстом римського гедо-
нізму та грецької вишуканої стриманості разом із її щиросердістю любовних 
сцен червоно- і чорнофігурного вазопису Давньої Греції.

Антон Ковач своєю яскравою серією не піднімає і не висловлює соціаль-
них та політичних ідей, жодних актуальних протестів проти тоталітаризму 
й конформізму, ніякого сексизму або ейджизму… Ми бачимо чистоту пору-
хів душ рівних достойних людей, що прагнуть єднання й знаходять короткий 
шлях — через злиття поглядів і тіл.

Художник, відгортаючи тонку завісу, що прикриває інтимні стосунки, 
елегантно їх сакралізує. Полотна й аркуші — ніби фрагменти сторінок «Піс-
ні пісень царя Соломона», натхненні канонами античної краси та сучасної 
стриманої відваги. Саме стриманість й лаконізм вислову, мінімізація оповід-
них деталей створюють напругу композицій, яка променіє з них і зупиняє по-
гляд, змушуючи глядача впізнавати себе.

В серії творів «Aeterna historia» є дотепні сцени, що разом з пристрас-
ною напругою носять гумористичний характер. Весь цикл демонструє широ-
ке коло зору й освіченість митця. Образи композицій перегукується не лише 
з грецькими канонами ідеалізації та дещицею римського реалізму, а й з віль-
ною широтою відчувань епохи відродження, бароковим буремним поривом, 
рокайльною пікантністю, сецесійною витонченістю і подеколи надламом, 
але завжди з доброю мірою здорового глузду.

Холодна очудненість неідеальних тіл, підживлена античною традицією, 
ніби приховує пристрасну жагу й повноту почуттів неюних сильних тіл. Ви-
про мінювання прекрасного почуття, сила любовного шалу прозорою проте 
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щільною, вуаллю прикриває можливі фізичні недоречності або можливі вади 
змальованих тіл. В них ховаються зрілі пристрасні душі. Європейська по-
блажливість до людського тіла, коли головним стає виразність й вибачаєть-
ся дисгармонійність, навіть некрасивість форм, не заперечується митцем, 
а просто «перекривається» напругою чуттєвої краси. Його персонажі на-
пружено-врівноважені, бо кожен самозахоплено зосереджений на партнері 
та власному почутті до нього. Навіть у поодиноких фігурах бринить напру-
га любовної пристрасті.

Композиції виглядають справжньою дорогоцінністю, знайденою в архе-
ологічній експедиції. Вправність і легкість рисунка, пластична впевненість 
лінії й делікатна проникливість у стан героїв, влучно скерований промінь ува-
ги висвітлюють головне, надаючи глядачеві право все інше — від антуражу 
до розвитку подій — уявити самостійно.

Художник передає неявний рух і, головне — емоції, зовсім не за рахунок 
міміки або екзальтованих рухів. Оголене тіло трактується митцем як інстру-
мент глибоко чуттєвого і довірливого спілкування, злиття душ. На даному 
етапі, коли, здається, що цього вже давно не потрібно, бо ніби все сказано 
і показано, Антон Ковач виводить власну життєствердну мелодію — очи-
щену від скверни надуманих застережень і рамок, освітлену живим почут-
тям любові.

Створюючи лаконічні, такі пристрасні й водночас стримані композиції, 
художник не конструює смисли, а набуває їх під час роботи, — вони вини-
кають так само, як вибухає любов, взаємини, страждання… Еротичне в його 
композиціях народжується як духовне і постає перед глядачем поверненням 
втраченої цілісності. Ця втрата була зумовлена культурними, соціальними 
зламами й протиріччями. А час руху до їхнього подолання обернувся часом 
страждань, мужніння, набуття професіоналізму й шліфування таланту.

Серія «Aeterna historia» демонструє період одкровення, відкриття ав-
тором гармонійної цілісності у собі й непереможне бажання нести її в світ, 
лікуючи його рани.
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ПОНЯТТЯ МОРАЛЬНІСНОЇ СВІДОМОСТІ 
(СОВІСТЬ, СОРОМ, ПРОВИНА, РОЗКАЯННЯ) 

В ТВОРАХ КІНОМИСТЕЦТВА

Кожне моральнісне вчення, якою б не була 
його внутрішня переконливість або зовніш-
ня авторитетність, залишалось би безсилим 
і безплідним, якби не знаходило для себе твер-
дих точок опори в самій моральнісній природі 
людини.

Володимир Соловйов

Єдине, що може покласти край одвічному конфлікту добра і зла — подо-
лання свідомості, що його породила. Цей важкий шлях, людині допомагають 
долати щаблі духовної ліствиці 1 — «совість», «сором», «провина», «роз-
каяння». Характерно, що всі, так чи інакше, звертаються до цих понять мо-
ральнісної свідомості, проте мало хто може дати їм конкретне визначення.

Совість — одне з наріжних понять моральності. Її головною функці-
єю є моральнісний самоконтроль, який регулює поведінку в соціумі, між-
людських стосунках, впливає на здатність формулювати для себе моральніс-
ні обов’язки. Такі доволі абстрактні уявлення, як почуття справедливості, 
обов’язку щодо інших, були б нездійсненні без посередництва совісті.

У різні історичні часи це поняття мало досить суперечливий зміст. Зо-
крема, Е. Кант і Й.-Г. Фіхте вважали, що совість є голосом «внутрішнього 
Я», наріжною засадою морального обов’язку, Ніцше, зі свого боку, тракту-
вав егоїзм як наріжний камінь панівної етики аристократів, а совість (спів-
чуття, взаємодопомогу, смиренність) відповідно — касти рабів. Прибічники 
марксистських поглядів ставили совість у залежність від соціального та ма-
теріального становища людини: чим більше грошей — тим менше совісті.

1 «Ліствиця, що возводить від земного до світу духовного» — релігійний трактат 
візантійського богослова Іоана Ліствичника (VII ст.).
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Е. Фромм присвятив поняттю «совість» чимало роздумів, зокрема, 
він розділяв її на два типи — авторитарну і гуманістичну. Авторитарна со-
вість — це голос інтерналізованого зовнішнього авторитету, тобто батьків, 
церк ви, держави або будь-якого іншого авторитету в контексті конкретної 
культури. Гуманістична совість є виразником «цілісності, повноти, самостій-
ності і моральнісного здоров’я» людини. Проте, за Фроммом, авторитарна 
совість радше асоціюється із страхом перед порушенням певних стереотипів 
моральних норм і законів суспільства. На чому, до речі, наголошує сам автор, 
зазначаючи, що часто-густо сумління, які походять буцімто із совісті, не є по-
чуттям провини, а почуттям страху [7, с. 116].

Отже, совість можна визначити як внутрішній голос людини, квінтесен-
цію кращого, що в ній є. Універсальність совісті полягає в тому, що вона за-
лежить насамперед від моральнісного рівня свідомості людини.

Микола Бердяєв дав визначення поняття совісті з позиції творчого 
християнського антропологізму. «Совість, — писав він, — є тією глиби-
ною людської природи, на якій вона зустрічається з Богом і де вона отри-
мує вістку від Бога і чує голос Божий… Совість може бути задушена, спо-
творена і сплюндрована, але вона пов’язана із самим творенням людини, 
з образом і подобою Божою в ній… Совість є орган сприйняття релігій-
ного об’явлення, правди, добра, цілісної істини… Совість є спомин про те, 
що таке людина, до якого світу вона належить за своєю ідеєю… Совість є ду-
ховне, надприродне начало в людині, і вона зовсім не соціального походжен-
ня. Соціальне походження — це скоріше засмічення і викривлення совісті… 
Совість і є тією глибиною людської природи, на котрій вона не остаточно від-
пала від Бога, і зберегла зв’язок із Божественним світом» [1, с. 150].

Совість — це мікросвіт, який віддзеркалює макросвіт морального абсо-
люту. І тому, на відміну від розуму, який здатний виправдати все що завгодно, 
совість залишається нашим єдиним внутрішнім суддею, який є головним чин-
ником розвитку моральнісної самосвідомості. Проявляється совість як у су-
дженнях, вчинках, так і у формі емоційних переживань — сумлінні, докорів 
совісті, соромі тощо.

Совість безпосередньо пов’язана з поняттями добра і зла. Розмірковуючи 
на цю тему, російський дослідник Ю. Давидов зазначає, що до вбивства, коли 
совість Родіона Раскольнікова була придушена «софістично-розумовою 
тріскотнею», йому здавалося, що принцип «не вбий!» не має жодного зна-
чення для дійсних «майстрів життя», до яких він себе відносив. Проте, ви-
йшло зовсім інакше — в акті вбивства йому відкрилася не відсутність «ви-
щої правди», не відносність добра і зла, а навпаки: «присутність вищої 
правди, абсолютність відмінностей добра і зла, незаперечність одвічного 
“не вбий!”» [2, с. 138.].
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Вустами старця Зосима Ф. Достоєвський зазначає — єдине, що «обері-
гає суспільство навіть у наш час і навіть самого злодія виправляє і в іншу лю-
дину перероджує», — «закон Христов, що проявляється у свідомості осо-
бистої совісті».

Саме совість утримує людину в межах людської гідності, перешкоджаю-
чи деградації особистості. В суспільстві масового споживання, коли товаром 
стає абсолютно все, включно із загальнолюдськими цінностями, роль сові-
сті, як наріжної засади моральності, стає особливо значущою. Ця тенденція 
конкретизується і набуває філософського осмислення після Другої світової 
війни, що відповідно знаходить своє віддзеркалення у мистецтві. Зокрема, 
фільми так званого італійського неореалізму були насамперед емоційним 
закликом на захист людської особистості, її неповторного і дуже крихкого 
внутрішнього світу на тлі жорстокості і цинізму оточуючого життя. «Земля 
тремтить» (1948) Л. Вісконті, «Викрадачі велосипедів» (1948) В. Де Сіка, 
«Рим, 11 годин» (1952) Д. Де Сантіса, «Дорога» (1954) і «Ночі Кабірії» 
(1957) Ф. Фелліні та ін. Всі ці стрічки так чи інакше апелювали до людської 
совісті, яка спонукала до співчуття, любові і милосердя.

Зрештою, саме совість є свого роду демаркаційною смугою, що розмежо-
вує духовний і матеріальний світи. На початку 1960-х на вітчизняний екран 
вийшла картина «Гомінкий день», постановка якої була здійснена режи-
серами Г. Натансоном і І. Ефросом за мотивами популярної в 1950-і роки 
п’єси В. Розова «У пошуках радості». Це була дещо наївна, проте щира і про-
зорлива стрічка, провідна ідея якої — неможливість компенсувати духовні 
цінності матеріальними здобутками. «Людина, — наголошує одна з героїнь 
фільму, — інколи може зрадити в собі дещо надто важливе, чого вона вже ні-
коли не придбає ні за які гроші — гідність, чуйність, доброту, щирість, на-
віть талант».

Совість стає, так би мовити, головним героєм, пружиною драматургії 
іншого фільму «Суд» (1962). Ця картина з’явилася на гребені «відлиги» 
1950–1960-х і сьогодні майже забута. Можливо, комусь стрічка може вида-
тися дещо заангажованою, проте вона була знята тяжко і безнадійно хворим 
тридцятиоднорічним режисером Володимиром Скуйбіним у співавторстві 
з Аїдою Манасаровою. «Суд» став останнім іспитом молодого митця перед 
самим життям і водночас щирою сповіддю перед своєю совістю і особис-
тим судом честі.

Сюжет фільму простий. Троє мисливців випадково на полюванні на вед-
медя застрелили людину. Хтось із трьох має постати перед судом. Проте 
дійсним судом стає суд совісті, який витримують не всі. Центральний об-
раз старого мисливця Тетерина, який вполював більш як півсотні ведмедів, 
проте не встояв перед умовностями людського суспільства, яскраво втілив 
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М. Крючков. Докори сумління, сором за свій вчинок, відчуття провини і роз-
каяння — такий драматичний шлях проходить герой стрічки.

У повісті В. Тендрякова, за якою була створена картина, совість постає 
як визначальна міра людської гідності, і врешті-решт, самого сенсу людсько-
го буття. Совість спонукає людину боротися зі злом і несправедливістю, за-
безпечуючи, таким чином, життєздатність людської спільноти.

Сором, як прояв моральнісної свідомості у своєму емоційно-психологіч-
ному проявленні, часто зближується із совістю. Володимир Соловйов трак-
тував совість як стан «інобуття» сорому. На думку філософа сором нарівні 
з жалістю і благоговінням є наріжними поняттями природної моральнісності 
в людині, тобто божественним началом або добром [5].

Сором був одним із перших почуттів, якими пройнялися перші люди в раю. 
Після гріхопадіння на питання Бога: «Де ти?», Адам відповідає: «Почув 
я Твій голос у раю — і злякався, бо нагий я, — і сховався» (Бт. 3:9–10).

Саме сором виділяє людину із тваринного світу — це явище надтваринне. 
За Соловйовим, сором як індивідуальна чеснота перетворюється на совість 
як чесноту соціальну, а совість у свою чергу стає головним рушієм на шля-
ху духовного сходження людини до Бога, тобто безсмертного життя. Отже, 
втрата сорому окремою людиною, як і безсоромність групи людей або цілих 
народів, означає деградацію до первісного стану буття.

Ця ідея видатного філософа сьогодні набуває надзвичайної актуальності. 
Втрата суспільного сорому, коли плюндруються наріжні моральнісні понят-
тя, стає небезпечною хворобою сучасної цивілізації. Публічне лицемірство, 
політика подвійних стандартів, моральнісний цинізм, нехтування законами 
тощо, як злоякісна пухлина, руйнують етичні цінності, духовні ідеали, осо-
бливо болюче позначаючись на молодому поколінні.

Зазвичай, сором розглядається як страх докори ззовні, переживання своєї 
невідповідності моральним вимогам інших або страх втрати інтимності, коли 
це відбувається поза волею людини.

Водночас, «сором, подібно до совісті, є одним із найскладніших, найтон-
ших феноменів людської самосвідомості (Цікаво, що саме сором, за дани-
ми опитувань, люди найбільш рідко вважають “зрозумілою” емоцією)» [3, 
с. 244]. На відміну від совісті, голос якої лунає ніби з глибини людської душі 
і «звучить у напруженій тиші нашого внутрішнього буття», «сором начебто 
захоплює людину зненацька, в ньому обов’язково просвічує чужий непроха-
ний погляд, звернений у нашу душу» [3, с. 244]. Саме завдяки цій своїй від-
критості почуття сорому завдає людині особливого болю і страждань. «Со-
ромно! — промовляє Войницький до Астрова у п’єсі А. Чехова “Дядя Ва-
ня”, — Як би ти знав, як мені соромно! Це гостре почуття сорому не може 
бути порівняне ні з яким болем. Нестерпно! Що мені діяти? Що мені діяти?».
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Можливо, саме цей емоційно вражаючий аспект відчуття сорому так при-
ваблює митців. Зокрема, сором як здатність переживати моральнісну недо-
сконалість оточуючого світу, несправедливість, неправду, врешті-решт — 
зло, відігравав у філософській концепції А. Тарковського роль моральніс-
ного прецеденту. Кульмінаційна новела фільму «Андрій Рубльов» (1971) 
під назвою «Напад. 1408» розповідає про зрадницьку навалу на Владимир. 
Горить красень-місто, вбивають, грабують, гвалтують людей, сплюндровано 
святиню — Успенський собор. Брат Великого князя, який щойно допоміг ви-
братися з річки татарину, спокійно споглядає нелюдські муки своїх однопле-
мінників. Обурення і відчай обпалюють душу Андрія Рубльова. Однак, все-
поглинаючим почуттям стає сором: сором за себе, як людину, що порушила 
заповідь — «не вбий!»; сором за людей, що не можуть протистояти нена-
висті, заздрості, жадібності, нарешті, сором за людство, яке зневажає добро 
і красу заради тлінних «скарбів земних». «Особиста відповідальність за гріх 
усіх, що переживається із сердешним каяттям, — чи не найцінніший мораль-
нісний прояв скорботи» [4, с. 471].

Недарма герой іншого фільму А. Тарковського — «Соляріс» (1972) за-
значить: «Сором — ось почуття, яке врятує людство!» Насамперед до люд-
ської совісті апелює мислячий океан, прагнучи вступити в контакт із астро-
навтами. Докори сумління, сором, усвідомлення своєї провини і розкаяння 
відкривають людині космічну безодню її душі і підіймають на космічні висо-
ти величі її духу.

Отже, почуття сорому виводить на усвідомлення провини. По суті, про-
вина є другим етико-емоційним фактором відповідальності. Проте, відчуття 
провини набуває глибшого, інтимного характеру — це, насамперед, пережи-
вання обов’язку перед своїм особистим «Я». Провина може бути спокуту-
вана або прощенням того, кому було нанесено образу, або, що найголовніше, 
самою людиною, яка перед своєю совістю (тобто моральнісним абсолютом) 
вважає, що спокутувала свій гріх.

Останнім етапом усвідомлення провини й спокути, або зняття з себе про-
вини стає розкаяння і покаяння — «засвідчення перед Богом (для віруючих) 
і людьми» [3, с. 239].

Зазвичай, про розкаяння говорять поза релігійним змістом, хоча бого-
слови часто використовують ці поняття як синоніми. Зокрема, протоієрей 
Свєшніков уточнює поняття розкаяння як «покаяння, що гостро пережи-
вається» [4, с. 143].

Е. Фромм, підкреслюючи роль розкаяння в моральнісній еволюції люд-
ства, писав: «Розкаяння — це більше ніж жаль. Розкаяння — це потужне 
ефективне почуття: розкаяний відчуває одразу до себе самого і своїх учин-
ків. Дійсне розкаяння і пов’язане з ним почуття сорому — це єдина людська 
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форма досвіду, котра здатна завадити повторюванню вже одного разу скоє-
ного злочину. Якщо цього не відбувається, виникає враження, що злочину 
не було взагалі» [6, с. 11].

Отже, розкаяння має розглядатися як акт напруженої духовної роботи, 
усвідомлення своєї невідповідності нормам моральнісної справедливості1 
і щире бажання виправлення своєї помилки.

Оскільки розкаяння — це суто екзистенційний стан, він переживається 
людиною гостро і болісно (драматично, а подекуди навіть і трагічно). Важко 
навіть уявити весь жах і відчай, що охопили Петра перед будинком Кайяфи, 
коли він тричі відрікся від Христа: «І згадав Петро слово Ісусове: “Перш 
ніж заспіває півень, — відречешся ти тричі від Мене”. І, вийшовши звідти, 
він гірко заплакав…» (Мф. 26:75).

Однак, Петро знаходить у собі сили не тільки розкаятися, а і всім своїм 
подальшим життям довести свою гідність і відданість Учителю.

Ще трагічніше переживає свою зраду Юда Іскаріот. Залишки совісті 
не дозволяють йому взяти плату за своє безчестя: «І, кинувши в храм сріб-
няки, відійшов, а потому пішов, — та й повісився…» (Мф. 27:5). Навіть 
взявши срібняки, священики вважали непристойним повернути їх до цер-
ковної казни, бо це була «плата за кров», і купили на них землю, «щоб ман-
дрівників ховати». Провина Юди така велика, що він навіть не може до-
стойно піти з життя, «а впавши сторчма, він тріснув надвоє, і все нутро 
його вилилось».

Відчайдушний жах, усвідомлення безмежної прірви свого моральнісно-
го падіння з віртуозною майстерністю відтворили автори фільму «Сход-
жен ня» (1977, за оповіданням В. Бикова, реж. Л. Шепітько). З перших 
кад рів Рибак у виконанні актора В. Гостюхіна постає людиною фізично 
силь ною, витривалою, упевненою в собі. Проте в критичній ситуації він 
про являє слабкість духу, купуючи собі життя ціною зради. Не вбачаючи ін-
шого виходу зі свого жахливого становища (зображально це підкреслюєть-
ся воротами, у світ, що багатократно зачиняються), Рибак намагається по-
віситися. Але доля позбавляє його і цієї можливості — зашморг виявляєть-
ся то занадто малим, то занадто слабким, щоб витримати тягар провини. 
Сльози сорому, гримаса провини спотворюють нещодавно мужнє і прива-
бливе обличчя. Та чи відбувається дійсне розкаяння? Скоріше за все авто-
ри підводять нас до критичної межі усвідомлення людиною своєї помилки, 
за якою наступає або її спокута, або неможливість такої, і відповідно — ду-
ховний колапс.

1 Справедливість (в моральнісному розумінні) — ставлення до інших, яке нам ба-
жано було б відчути в подібній ситуації до себе.
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Таким чином, розкаяння розкривається як гостро відчутна провина, 
її най вища емоційно-кульмінаційна точка. Саме каяттям, що набуває кос-
мічного масштабу за своєю духовною значущістю, закінчувався фільм Ф. Фел-
ліні «Дорога» (1954). Пішла з життя Джельсаміна — створіння тендітне, 
по-дитячому довірливе і щире. Самітний і пригнічений Дзампано усвідомлює 
свою провину і відповідальність за смерть дівчини. «Пізно» і «ніколи» — 
ці страшні поняття, від яких віє безвихіддю та приреченістю, поступово про-
низують душу героя льодяним струмом. На жаль, вже нічого не можна змі-
нити. Виявляється, що втрата однієї, здавалося б, «маленької» й непоміт-
ної людини непомірна, вона відлунюється в душах інших нестерпним болем 
і гіркотою, відкритою раною совісті. Ми залишаємо Дзампано на безлюдно-
му березі моря. Відчайдушний крик його душі, в якій, можливо вперше, про-
кинулися людські почуття, переходить у звіряче виття, що зливається з бай-
дужим рокотом хвиль.

Що стосується покаяння, зазвичай богослови виділяють декілька його 
аспектів. По-перше, покаяння як розкаяння, що є наслідком роботи сові-
сті і притаманне як релігійній, так і не релігійній моралі. По-друге, покаян-
ня як таїнство сповіді. По-третє, концептуально принципове — покаяння 
як відродження до нового життя.

Можливо, найпринциповішю рисою, що відрізняє розкаяння від покаян-
ня — це підкреслення творчого аспекту останнього. Тобто постійного пе-
ретворення людини від недосконалої істоти до кращої, процес відтворення 
людинобога.

Покаяння, зазначає протоієрей В. Свєшніков, — це душевний стан, не-
зручний і тяжкий, з якого можуть бути тільки три виходи. Перший полягає 
в особистих спробах виправити моральнісні помилки, що потребує величез-
них вольових зусиль. Другий — пошук самовиправдання, тобто перекладен-
ня провини на інших осіб або обставини, коли совість замовкає до наступ-
ної моральнісної кризи. І нарешті третій — релігійний шлях, коли совість 
бачить свої похибки у світлі вищої, абсолютної моралі (вищого моральніс-
ного закону) і переживає ці порушення як особисту зраду. Адже в нерелі-
гійному побуті порушення моральнісних настанов далеко не завжди пере-
живається як провина, зокрема провина перед іншими, як от — гординя, 
марнославство, словоблудство, лихослів’я, подружня зрада тощо. У свідо-
мості віруючої людини — Бог головний свідок щирості розкаяння, голов-
ний помічник у справі моральнісного очищення і надихання сили на шляху 
духовного відродження. «Нарешті, головний смисл релігійного покаяння 
полягає не тільки у переживанні сорому і провини, але й у вивільненні від грі-
ха» [4, с. 148].
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Покаяння — це невпинний на протязі всього людського життя процес 
аналізу і усвідомлення правди1 і справедливості свого і навколишнього жит-
тя відповідно до моральнісного абсолюту. На руїнах Успенського собору, 
розчавлений гріхом убивства, Андрій Рубльов подумки зустрічається з Фео-
фаном Греком. «За гріхи наші і зло людську подобу прийняло, — каже на-
ставник своєму учневі. — Заміряєшся на зло, — на людську плоть заміряєш-
ся. Бог вибачить, а тільки ти собі не вибачай. Так і живи — між великим про-
щенням і особистим каяттям».

Покаяння потребує від людини колосального духовного напруження, за-
трати значної психічної енергії — тобто певної жертви. Проте найголовніша 
жертва — це «відтворення покірного і зажуреного духу» [4, с. 152]. Поруч 
із цією жертвою мізерні всі традиційні жертви, що мають суто ритуальний 
характер. «Бо Ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, — то не любе воно 
Тобі буде Жертва Богові — зламаний дух; серцем зламаним та упокореним 
Ти не погордуєш, Боже!» (Пс. 50:18–19). І далі: «Милости хочу, а не жертви. 
Бо Я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння» (Мф. 9:13). 
Мається на увазі покаяння-відродження, що триває кожного дня, коли душа бо-
лісно усвідомлює свою «невідповідність і тужить за досконалістю» [4, с. 160].

Водночас процес упокорювання гордощів є певною «жертвою» в розу-
мінні добровільної відмови, зречення на користь когось чи чогось.

Після пережитої трагедії Андрій Рубльов каже: «Господь милостив — 
простить. Я Господу обітницю мовчання дам. Мені з людьми більше нема 
про що розмовляти».

Відомо, що особлива духовно-моральнісна висота молитви досягається 
у так званій «безмовності». Мовчання у повсякденному житті — одне з най-
суворіших випробувань для людини нашої «балакучої» цивілізації, де сло-
во відіграє головну комунікаційну роль. Роль мовчання величезна не лише 
із психологічної точки зору, оскільки допомагає відновити порушені зв’язки 
зі світом. Мовчання має також морально-етичний аспект, оскільки за упоко-
ренням мови, яка часто-густо носить хаотичний і нецільовий характер, на-
ступає упокорення думок, їх моральнісна ревізія.

Як сказано у «Ліствиці»: «Прихильник мовчання наближується до Бога, 
і потаємно з Ним спілкуючись, просвітлюється від Нього. Мовчання Ісусове 
посоромило Пілата; і безмовність уст благочестивого мужа скасовує мар-
нославство». Нагадаємо, що, на відміну від розкаяння, покаяння не тіль-
ки має інтимний характер, а й вимагає певної публічності. Цей акт набуває 
не тільки особистого, а й, насамперед, суспільного значення. Людська спіль-
нота, країна, людство в цілому не можуть рухатися вперед, не розставивши 

1 Правда — як глобальна відповідь на концептуальне питання: як жити?
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всі крапки над «і» у своєму минулому. Саме про це твердить Т. Абуладзе 
у фільмі «Покаяння». Доля кінострічки не була простою. Вона була завер-
шена 1984 року, а вийшла у прокат лише за часів «перебудови і гласності» 
(у 1987 році). Поява картини стала знаковою, оскільки позначила принципо-
во новий етап в історії не тільки нашої країни, а й людства в цілому. Вивід ра-
дянських військ з Афганістану, падіння символу тоталітаризму — Берлінської 
стіни і т. д. Духовна розкутість, новий щабель свободи, на який вийшла люд-
ська спільнота — все це було принциповим, необхідним і, найголовніше, 
можливим лише за умов публічного покаяння.

Фільм Т. Абуладзе закінчувався символічною сценою. Будь-яка доро-
га по винна вести до Храму, храму як ототожнення людської душі. «Нічого 
не існує страшнішого, коли сніг у храмі йде», — скаже Рубльов на згарищі 
Успенського собору.

Найжахливіша катастрофа, з якою може зіткнутися людство — це втрата 
суто людських чеснот, які формують моральнісну свідомість, тобто совісті, 
сорому, почуття провини, розкаяння. Саме ці якості дозволяють зберігати 
критерії таких моральнісних цінностей як правдивість, відповідальність, по-
чуття обов’язку, справедливість тощо.

Сьогодні стало модним звинувачувати, скажімо, російську літературу кін-
ця ХІХ — початку ХХ ст. у тому, що її герої занадто рефлексують, стражда-
ють, сумніваються. До уваги не береться те, що коли людина хоча б на мить 
перестає піддавати свої дії і вчинки моральнісній ревізії, відчувається її духо-
вна деградація. Зокрема, Ф. Достоєвський, на відміну від сьогоднішніх «дія-
чів культури», це прекрасно розумів — і як письменник, і як філософ. Чого б 
варте було покарання злочину без особистого усвідомлення Раскольніковим 
своєї провини і щирого розкаяння.

Начебто для суспільства це не має жодного значення. Злодія покарано. 
Ну і слава Богу, «геть з очей і з серця геть!». Отже, паритет між діянням і від-
платою поновлений, суспільна справедливість справляє перемогу.

А як же шанс очищення і відродження, який має кожна заблукана людина? 
Скажімо, людство втратило б ще одну просвітлену душу, сьогодні одну, завтра 
дві… Чи змінився б від цього світ? Транспорт працював би, банки і магазини 
працювали б, як і вчора… Та згасання бодай однієї зірки на небі — це ката-
строфа. А якщо зірки будуть лише згасати і більше нікому їх буде запалювати? 
Рано чи пізно ми ризикуємо опинитися у суцільній темряві людської байду-
жості та цинізму. І тоді постане інше питання: чи потрібен нам буде цей, мате-
ріально комфортний, але холодний і жорстокий світ? Світ, в якому вже ніколи 
людина не буде людині «товаришем і братом», а перетвориться на «вовка», 
чи то тамбовського, чи то якогось іншого — не має значення, оскільки це вже 
нікого не турбуватиме у дрейфі льодовикового періоду бездуховності.
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Станіслав БУШАК
член Національної спілки художників України, 
мистецтвознавець

МИСТЕЦТВО ОБ’ЄДНУЄ СВІТ
Міжнародний пленер «Silver land-Art — Академія 
відкритих сердець» в селі Чорна Тиса на Рахівщині

За цим чудовим мальовничим краєм уже віддавна міцно закріпилася пое-
тична назва — «срібне Закарпаття». Чи не тому, що тут багато сонця і води, 
часто йдуть дощі, а швидкі й повноводні від рясних злив ріки та краплини 
роси на листочках мокрих дерев виблискують під сонячними променями 
немов дорогоцінні шматочки срібла. Тож не випадково, що Міжнародний 
пленер художників, який відбувся у селі Чорна Тиса на Рахівщині з 22 трав-
ня по 2 червня 2019 року, отримав метафоричну назву «Silver land-Art», 
що в перекладі з англійської мови означає «срібна земля мистецтва».

Пленер проходив під патронатом Президента Національної академії мис-
тецтв України, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка академі-
ка Андрія Чебикіна, який водночас є ректором та професором Національної 
академії образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА) у Києві. Ма-
теріальну підтримку мистецькому дійству, котре проходило на базі готель-
ного комплексу «Гуцульщина» в селі Чорна Тиса, надав його власник — зна-
ний в Закарпатті меценат і колекціонер Юрій Візавер.

Ініціатором проведення пленеру виступила відома мисткиня, член На ціо-
нальної спілки художників України — Людмила Боршош-Літун з міста Уж-
города, за підтримки заслуженого художника України Анатолія Марчука з Киє-
ва, що був співорганізатором цього пленеру за дорученням президента На-
ціональної академії мистецтв України Андрія Чебикіна. Яскравою особливістю 
цього пленеру стало те, що значну частину його учасників склали художники 
з особливими фізичними потребами (вадами зору, слуху, мовлення, пошко-
дженнями рухово-опорного апарату). Серед них був і Микола Дуфи нець — 
лікар та учасник ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи з Ужгорода.

Пленер відбувся під час святкування громадськістю цього краю визначної 
для регіону дати — 100-річчя проголошення Гуцульської народної республі-
ки, котра з’явилася на руїнах Австро-Угорської імперії та існувала з листопада 
1918 по червень 1919 року на сході Закарпаття у Рахівщині (на той час, у так 
званій Північній Мармарощині). Столицею цього невеликого, але знаменно-
го державно-політичного утворення, яке задекларувало споконвічне бажання 
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місцевого гуцульського населення жити у складі єдиної об’єднаної української 
держави, стало селище Ясіня, що знаходиться на відстані п’яти кілометрів 
від села Чорна Тиса (нижче за течією однойменної ріки).

Закарпаття входило до складу Київської Руси-України ще з часів могут-
ньої держави Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого — 
хрести те ля східних слов’ян та низки сусідніх угро-фінських і тюркських на-
родів. Нас туп ника Володимира — князя Ярослава Мудрого, символічно 
на зивали «тестем Єв ропи», тому що його доньки були дружинами того-
часних правителів багатьох королівських родин Європейського континен-
ту — Франції, Нор ве гії, Шве ції. Зокрема Анна Ярославівна привезла із со-
бою до Парижа «Єван ге ліє», написане кирилицею, котре стало національ-
ною реліквією французького народу.

І нині, вже будучи важливою рівноправною складовою частиною неза-
лежної України, Закарпаття є своєрідними воротами до сучасної Європи, 
межуючи з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Через певні 
історичні обставини, цей неповторний куточок української землі є надзви-
чайно багатим на самобутні пам’ятки, що належать водночас кільком наро-
дам, або ж з’явилися внаслідок творчої взаємодії їхніх культурних традицій.

Тому й не дивно, що в діяльності цього пленеру зі знаменною назвою 
«Академія відкритих сердець» взяло участь 37 митців з десяти країн світу. 
Окрім України, тут були гості з Австрії, Канади, Китаю, Південної Кореї, 
Румунії, Словаччини, Словенії, Туреччини, Франції. Закономірно, що най-
численнішою була група художників з України, котрі мешкають у найрізно-
манітніших її куточках, — Києві, Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях, 
Дніпрі, Сумах, Чернігові, Мукачеві, Ірпіні, Хотині, Сваляві, Тульчині, Вели-
кому Березному, Іршаві, Дубриничах, Ізмаїлі.

Мальовнича, багата на неповторні ландшафти та чудові краєвиди місцева 
карпатська природа, самобутні пам’ятки народної і сакральної архітектури 
та історії, а також — неймовірно казкова пора весняного цвітіння абрикос, 
вишень, яблунь, бузку створили ту неповторну атмосферу піднесеного твор-
чого сп’яніння, котра сприяла головному — надихала учасників мистецького 
пленеру на розкуту і натхненну працю. Вдень і вночі під вікнами готельного 
комплексу «Гуцульщина», де знаходилися помешкання художників, щось 
невтомно наспівувала і звабливо нашіптувала граціозно-грайлива та неймо-
вірно приваблива ріка-красуня Чорна Тиса. Беручи свій початок на масиві 
Свидівець поблизу вершини гори Драгобрат, вона стрімко набирала сили 
за рахунок сотень дрібних верховинних потічків та менших посестер-річе-
чок, щоб, поєднавшись біля Рахова із Білою Тисою, спуститися в Угорщині 
на Середньодунайську рівнину могутньою і грізною рікою — найбільшою 
лівобічною притокою величного і повноводного Дунаю.
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Для більшості учасників пленеру, вихованців головних навчально-мис-
тецьких центрів України — Києва, Львова, Ужгорода, Одеси, Харкова, — 
а також для іноземних гостей, цей пленер приніс багато нового у сприйнятті 
України, як органічної складової європейського культурного простору, від-
крив незвідані сторінки її героїчної та буремної історії, показав шляхетність 
душ, багатогранну обдарованість та гостинність її корінних жителів.

Зрозуміло, що будучи представниками різних країн та різних мистецьких 
шкіл, — та ще й різного віку, — ці митці продемонстрували широку панора-
му групових та індивідуальних стилістичних напрямків і пластично-образних 
пошуків нового формотворення, — від традиційного академічного реалізму 
до символізму та напівабстрактного авангардизму. Після закінчення робо-
ти було влаштовано мистецьку виставку-звіт, яку мали можливість огляну-
ти як самі митці — учасники пленеру, так і жителі та гості села Чорна Тиса 
та його околиць. Окрім того, зусиллями Людмили Боршош-Літун побачив 
світ повноколірний альбом-каталог, в якому оприлюднені вибрані твори ху-
дожників-пленеристів. Також заплановано звітну виставку творів учасників 
пленеру в стінах Національної академії мистецтв України у грудні 2019 року.

Окрім молодих обдарованих митців-початківців — недавніх випускни-
ків престижних мистецьких вишів України, учасниками художнього дійства 
стали вже знані титуловані майстри — народний художник України, бага-
торазовий лауреат премії імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі Тарас 

Президент Національної академії мистецтв України академік Андрій Чебикін 
та співорганізатор пленеру Анатолій Марчук
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Учасники пленеру в с. Чорна Тиса. 2019

Герб Закарпатської області (праворуч). Прапор та герб села Чорна Тиса (ліворуч)
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Данилич (Дубриничі) та заслужені художники України Олена Кондратюк 
(Ужгород), Володимир Сандюк (Івано-Франківськ), Іван Гапоченко (Суми), 
один з кращих акварелістів сучасності Анатолій Марчук (Київ) та Михайло 
Довгань (Тульчин).

Гідно представляли українське мистецтво досвідчені учасники престиж-
них попередніх пленерів та переможці і лауреати нагород багатьох загально-
українських й міжнародних мистецьких конкурсів Філіп Чорнобров (Київ), 
Анатолій Житарюк (Чернівці), Володимир Повшик (Івано-Франківськ), 
Сер гій Завадяк (Іршава), Аліна Славгородська (Тульчин), Людмила Койдан, 
Ок сана Корнієнко та Євген Шаповалов (Чернігів), Павло Македонський 
(Із маїл), Галина Бодякова (Київ), Світлана Кирлик (Ужгород), Інна Панте-
лемонова та Наталія Моцак (Київ), Василь Дуб (Великий Березний).

Поміж закордонних гостей назвемо мисткинь Марго Паріс (канадій-
ка французького походження), Сефкат Енлеген (Туреччина), Стеллу Велку 
та На талію Студєнкову (Словаччина), Анжелу Сабо (Румунія), а серед мит-
ців — Клеменса Беюнгкун Соу (Австрія, виходець з Південної Кореї, док-
тор та професор університету Seohe) та Едуарда Бєльського, відомого ук-
раїнського живописця і графіка, котрий нині мешкає та успішно працює 
в Сло венії.

Серед талановитої творчої молоді привертали увагу твори Олени Міши-
ної (Дніпро), Євгенії Харковини (мистецький псевдонім — Харґрі, Ірпінь), 

Учасник пленеру Сергій Завадяк (Іршава) на тлі написаних ним
під час пленеру творів
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китаянки Чі Шаотін і Тараса Белея. Неповторною авторською манерою 
письма виділялися твори молодого, але вже титулованого Дмитра Коваля 
(Київ) — випускника НАОМА, президентського стипендіата, лау реата мис-
тецьких премій імені Віктора Пузиркова, Михайла Дерегуса, Віктора За-
рецького, Віктора Шаталіна.

До речі, чарівна Чі Шаотін, котра нині мешкає в Києві, є членкинею Гро-
мадського клубу культури Китаю та викладає традиційне китайське мистец-
тво і каліграфію, працюючи в техніці традиційного живопису «Сеї», вільно 
спілкується українською мовою. Вона розповіла, що на її Батьківщині пле-
нери, як явище колективного художнього життя, почали розвиватися лише 
останнім часом, а тому для неї дуже важливо набратися в Україні практич-
ного досвіду їх організації.

Пленер у Чорній Тисі, що проводиться на базі готельного комплек-
су «Гуцульщина» вже втретє, з кожним роком набирає нових сил і обер-
тів. Вперше він пройшов тут у серпні-вересні 2017-го, вдруге — у травні 
2018-го, втретє — знову ж таки травневою весною 2019-го. Зібралася вже 
велика, майже тисяча полотен, мистецька збірка творів відомих, а то й ви-
датних художників, яка потребує чималого виставкового приміщення та від-
повідного їх наукового вивчення й обслуговування. Справа йде до створен-
ня у селі повноцінного художнього музею, який з часом може стати не лише 
потужним культурним центром краю, його мистецькою візитівкою, але й ес-
тетичною принадою для туристів, любителів прекрасного та мандрівних шу-
качів пригод і нових екзотичних вражень. Про це думає і мріє пан-господар, 
він же — меценат і колекціонер Юрій Візавер, зусиллями якого поблизу го-
телю вже будується просторе виставкове приміщення майбутньої картин-
ної галереї. Безпосередньо керує цими роботами управляючий справами го-
тельного комплексу «Гуцульщина», житель сусіднього селища Ясіня, Василь 
Климпотюк, який всіляко сприяв художникам у проведенні попередніх пле-
нерів. В результаті нинішнього пленеру учасниками було створено близько 
200 робіт, з яких 74 передано до фондової збірки майбутньої галереї.

Підбиваючи підсумки «Silver Land-Art — Академія відкритих сердець — 
2019» Людмила Боршош-Літун сердечно дякувала академіку Андрію Чеби-
кіну за його дієву підтримку цього, самобутнього пленеру, а також заслу-
женому художнику України Анатолію Марчуку за неоціненну допомогу 
у фор муванні пленерної групи, високий професіоналізм та компетентність 
у ба гатьох сферах, дотичних до вироблення загального плану дій і популяри-
зації образотворчого мистецтва в Україні та світі.

Всі учасники мистецького дійства висловили щиру вдячність організато-
рам та побажали щасливої долі подальшим мистецьким пленерам у Чорній 
Тисі.
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ЗА ШИРМОЮ ТА ПЕРЕД НЕЮ
Проблеми українського театру ляльок 

середини 1980-х — початку 1990-х років

Чергова публікація циклу «Актуальний архів», розпочатого мною три 
роки тому, присвячена розвитку українського театру ляльок. Більшість пода-
них тут статей було надруковано на шпальтах щотижневика «Культура і жит-
тя», а центральний текст — «Опудало папуги», в якому здійснено спробу 
узагальнити стан театру ляльок України на початку 1990-х, визначити його 
панівні тенденції та проблеми, — раніше не оприлюднювався. Як і тепер, 
у період, що досліджується в цій публікації, українські лялькарі знаходили-
ся на певному перепутті, шукали нові форми самовияву, зокрема, прагнули 
використовувати різноманітні системи ляльок, намацували нову формулу 
взаємин ляльки та аніматора, власне, намагалися — з більшим чи меншим 
успіхом — виховати універсального актора, що вільно почував би себе і схо-
ваним за ширмою, і діючим перед нею. Здебільшого результати тих спроб 
у ті роки виявлялися невтішними. Власне, і нині такий тип виконавця у дефі-
циті. Між тим, маємо й позитивні результати. Добірка текстів не випадково 
відкривається статтею 1984 року «Ностальгія за лялькою», а завершуєть-
ся публікацією «Версія життя» (цей матеріал, що з’явився 2010-го в жур-
налі «ШО», вміщено в новій редакції та в перекладі українською мовою), 
де йдеться про один колектив — Харківський академічний театр ляльок, 
що був імені Надії Крупської, а зі зміною епох став імені Віктора Афанасьєва, 
засновника та багаторічного будівничого цієї трупи. Саме в Харкові, у виста-
вах режисера Оксани Дмитрієвої, досягнуто органічне взаємне існування 
ляльки, предмета і актора, що вільно почувається і як аніматор, і в драматич-
ній іпостасі. Важливо, однак, пам’ятати, що цей феномен не виник у вакуумі, 
а значною мірою був підготовлений кращими представниками режисерської 
генерації 1980–1990-х. Про деякі з цих колективів та митців також розпові-
дається у включених до даної добірки статтях, які, хочеться вірити, мають 
не лише історичний інтерес, але й досі є актуальними.
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НОСТАЛЬГІЯ ЗА ЛЯЛЬКОЮ
«Святий і грішний» на сцені Харківського театру ляльок

Ми звикли з пієтетом ставитися до сміливих пошуків і новацій, але час-
то забуваємо про вади, що виявляються в процесі їхньої еволюції: експери-
мент, викликаючи пошесну моду і захоплення, інколи поступово стає схожим 
на зов ні досить презентабельного, але порожнього ідола.

З деякого часу в ляльковому театрі практично ліквідовано ширму, замість 
ляльки — основного компонента цього виду мистецтва — почав панувати 
так званий «живий план». Причини цієї тенденції — прагнення збагатити 
засоби виразності, посилити драматичні засади, подолати певну «сусаль-
ність» лялькового театру. Але відомо: навіть чудовий прийом не може бути 
універсальним.

Ці роздуми виникли на прем’єрі Харківського театру ляльок імені Н. Круп-
ської «Святий і грішний» за п’єсою Михайла Варфоломєєва, в якій «жи вий 
план» досягає свого апогею. Ілюзію драматичного театру порушують лише 
маски, в яких працюють актори.

Саме у виборі п’єси — перший і найважливіший прорахунок театру. 
Ляль  кове мистецтво має свою специфіку. Воно знаходить найкоротший 
шлях до глядачів тоді, коли, ведучи проникливу, довірливу за інтонацією 
роз мову, використовує не так конкретні асоціативні паралелі, як символи. 
Сим воліка — семантика театру ляльок, тим паче, коли його адресат дорос-
лий, обізнаний із соціологією і філософією. Тож фундаментом лялькової ви-
стави має бути міфологічна, притчева колізія. Чи задовольняє такій вимозі 
твір М. Варфоломєєва? Навряд чи. Сюжет цієї п’єси, скоріше, імітує притчу, 
хоч автор звертається до її атрибутів (серед персонажів — Саваоф і Вель-
зевул — вічні антиподи, провісники полярних істин). Але надто вже спро-
щені й основний постулат, і методи його доведення. Драматург, піддавши 
критиці певну категорію людей, для яких головне мірило гідності — добро-
бут, а основний принцип існування — теза «ти — мені, я — тобі», не сягнув 
за межі «злободенності», не зумів художньо переконливо показати, що схи-
ляння перед речами може призвести до моральної деградації особистості. 
Звичайно, він претендував на соціальне узагальнення, але, на жаль, проде-
монстрував хисткість, анемічність власної громадянської позиції.

Довірившись автору, режисери вистави Олександр Інюточкін і Олек-
сандр Рідний удосконалення п’єси обмежили одним персонажем, без втру-
чання в її концепцію.

Образ сантехніка Тудишкіна не викликає ні співчуття, ні симпатії. Театр 
намагається всіляко облагородити його — на це спрямовані й текстові 
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купюри. Акторові Борису Іванову запропоновано показати свого героя в ши-
рокій амплітуді — від люмпена до нувориша, психологічно вмотивувавши 
його поведінку, вчинки. Персонаж має прожити кілька станів: вагання, стій-
кість, втрату ідеалів, опанування ідеї людської гідності з максимальною віро-
гідністю, з граничною напругою сил. Але виконавцеві бракує майстерності 
драматичного актора. Він добротний, професійний лялькар, тож не слід було 
чекати від нього глибоко психологічного осягнення образу. Нехай це зали-
шиться прерогативою «живого театру». У лялькарів — свої закони, своя 
манера гри.

Всі персонажі — в масках. У трактуванні режисерів — це матеріалізована 
соціальна роль персонажа, яку він відіграє у повсякденному житті, завойо-
вуючи престиж. Істотне значення мають моменти звільнення персонажів 
від набридлої маски, своєрідне розкриття завіси, що приховує душу героя. 
Але партитура таких моментів «одкровення» розроблена недбало. Внас-
лідок цього винахідливість, дотепність, оригінальність режисури спрямо-
вані на доведення явно помилкової ідеї. До того ж, спектакль має епізоди, 
де втрачається наскрізна думка: в очі впадають тільки претензійні постано-
вочні витівки.

Жанр вистави визначено як трагіфарс. Трагічний струмінь, правда, дещо 
скромний, фарсовість же часом переходить рамки пристойності.

Кульмінація спектаклю — сцена в апартаментах Тудишкіна, коли його 
демон Федя-Мефістофель кидає на підлогу перстень з діамантом і зграя до-
мочадців і сусідів, лаючись, кусаючись, відштовхуючи одне одного, починає 
цей перстень шукати. Режисери гіпертрофують усі темні, непривабливі якос-
ті людини — жадобу, лицемірство, підлабузництво, глупство. Після цього 
епізоду пряниковий, із закликом до людяності, чесності, духовної краси фі-
нал сприймається як кокетливий реверанс. Час від часу за вікнами кварти-
ри героя спалахують вогники величезної новобудови. У постановників бра-
кує аргументів довести, що там, за стінами, інше — безкорисливе, справед-
ливе життя. Тому, коли опускається завіса, у душі немає почуття очищення 
чи просвітлення.

Але парадокс: версія цієї п’єси на харківській сцені, попри ідейні та худож-
ні прорахунки, майже позбавлена акторських невдач. Усі виконавці, хоч і ску-
ті маскою, грають одержимо, завзято, з захватом. По-справжньому бенефіс-
но, ексцентрично, винахідливо веде роль Ельвіри Туманчикової Людмила 
Прапро; цікавою розробкою партитури жестів, маріонетковістю позначе но 
роботу Петра Гаврилюка, хоч виконавцеві іноді бракує логіки тієї чи іншої 
пози. У традиціях балагану, правда іноді «педалюючи», грає Сергія Штуч-
кіна Володимир Горбунов; з граничною іронією розвінчує пісного, святен-
ницького Бога Олександр Бєляєв…
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Є в акторському ансамблі певна стилістична строкатість, але периферійні 
образи запам’ятовуються, насамперед завдяки професіональному «лялькар-
ському» підходу до їх тлумачення. Актори не намагаються вдаватися до суто 
драматичної гри, а впроваджують навіть у відкритий, «живий» спосіб ви-
конання характерні риси лялькової пластики. Вони невід’ємні від своєї купе-
лі — ширми, за якою, певно, почувають себе впевненіше. Адже там, за шир-
мою чи навіть перед нею, але з лялькою у руках вони творці унікального, єди-
ного, тільки їм підвладного мистецтва, а не епігони чужого. Шкода, що цього 
разу бракувало їм для здійснення цієї феєрії основного інструмента — ляль-
ки. Лишилася тільки ностальгія за нею.

«Культура і життя», № 8, 26 лютого 1984 р.

ОПУДАЛО ПАПУГИ
Суб’єктивні нотатки про український театр ляльок 

середини 1980-х — початку 1990-х років

Замість вступу
Якби в Україні існувала школа критиків, що пишуть про театр ляльок, 

її вихованці, напевно, створили б не лише значні теоретичні праці та глибо-
кі історичні монографії, але й роботи прикладного характеру. Не обмежую-
чись манірними і здебільшого поверховими, як зараз, судженнями про ви-
стави, вони б зуміли підготувати і типологію сучасних сценічних видовищ, 
і антологію нев’янучих штампів, і докладний атлас постановочних матриць. 
Тоді, на мій погляд, в принципі зникла б необхідність серйозно аналізувати 
питому частину продукції наших колективів. Рецензенти за наявності таких 
посібників могли б просто фіксувати окремі відмінності тієї чи іншої вистави 
від стабільної художньої норми, її відхилення від якоїсь усередненої, добре 
відомої схеми. Класифікація сценічних кліше не просто б залишала досте-
менний відбиток, своєрідний рентгенівський знімок театрального процесу 
для історії чи полегшувала б роботу самим критикам, але й допомагала б ре-
жисерам уникати мороки із зазубрюванням шпаргалок, цілком задовольня-
ла б їхню епігонську жагу. Можливо, такий посібник навіть посприяв би ви-
никненню режисерських ініціатив. Хтозна, може, деякі режисери, вивчивши 
цей підручник, наважилися б спробувати трансформувати банальні ужиткові 
схеми або ж — передбачення майже неймовірне — сконцентрували б енер-
гію на винайденні нової сценічної лексики?

Цей пасаж може бути сприйнятий як незграбне жартування або при-
ховане знущання над сучасним театром, але, далебі, глузувати з когось або, 
боронь Боже, його принижувати я й гадки не маю. Лихослів’я не входить 



Сергій ВАСИЛЬЄВ

38

до моїх намірів. Просто хочу сказати, що на полюсах якісного спектру театру 
в принципі акумулюється дуже мала частка вистав — вершинні досягнен-
ня і колекційно безграмотні роботи. Загальний же потік — це ординарні, 
трафаретні спектаклі. Маркування стандартної вистави, природно, у різні 
часи і в різних регіонах відрізняється. Це може бути і художньо дистрофічне 
і вельми імпозантне видовище. Але існує воно реально. Як мірило мейнстри-
му. Естетичні консерви.

Серйозна методологічна проблема — рецензування такого штибу опу-
сів. Мимоволі займаєшся невдячним і, по суті, даремним заняттям — фік-
сацією «відтінків сірого». Доки вистачає кмітливості і лексичного запасу, 
справа ще якось рухається. Та хоч як накрутись, не хизуйся оригінальними 
фразами, настає фатальна для критика мить, коли він повинен або глухо за-
мовкнути, або вдатися до ганебного самоцитування. Ось і ремствуємо гір-
ко, що, мовляв, не лише говоримо про те й саме, але й вбивчо, до позіхання 
однаково.

Звісно, гадаю, в такі періоди торжества ординарності чесніше та етичні-
ше взагалі відкласти перо. Адже доки ми описуємо агонію бездушного, ане-
мічного театру, доти вона триває, не зупиняється. Можливо, вірніше було б 
прибрати критичне дзеркало і не демонструвати такому театрові величну 
красу його передсмертних поз?

Наважитися на таке мовчання складно. Майже неможливо. Втім, допус-
тимий компроміс. Говорячи про стандартне, гнітюче безособове, будемо ко-
ректні та дражливі. Не треба перетворювати трагедію апатії на свято слова. 
Особисто мене спокушала можливість скористатися у розмові про сучасний 
український театр ляльок методом компіляції і трансплантувати в цю статтю 
фрагменти старих робіт, зокрема численних конспектів публічних обгово-
рень прем’єр периферійних та столичних колективів. Втім, мабуть, словесна 
пишнота в нинішній ситуації недоречна. Тут вірніша графічна, суха, тезисна, 
констатаційна манера викладу.

Загальні положення
Спостерігач, який уважно стежить за розвитком лялькової сцени України, 

тримає у фокусі діяльність її провідних колективів, достатньо ґрунтовно ін-
формований про творчість театрів периферії, так би мовити другого ешело-
ну, не може не помітити, що з року в рік у колективному ляльковому портреті 
стає дедалі менше оригінальних фізіономій, неухильно відбувається процес 
уніфікації. Звісно, цьому можна знайти винахідливе виправдання: трактувати 
цю тенденцію як підвищення середнього рівня майстерності театрів ляльок. 
Чудово, що стає менше аутсайдерів, відвертих дилетантів, безграмотних хал-
турників, але чому ж зменшується кількість лідерів?
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Що відбувається з українським театром ляльок? Чому дедалі нуднішими 
і банальнішими стають фестивалі? Чому потрібні титанічні зусилля, аби ви-
значити переможців нечастих, мало не випадкових конкурсів? Чому в стат-
тях та промовах тасується заяложена колода імен, хоча провідні режисери 
практично не підтверджують свою репутацію? Чому в театрі ляльок немає 
сенсацій, вистав-легенд, подій, що викликають не спекулятивний суспільний 
розголос? Чи не є нинішня стабільність звичайною летаргією?

Комплекс поставлених запитань, звісно, не зводиться до однієї відповіді. 
Але спробувати діагностувати ситуацію, що склалася в українському «ляль-
ковому домі», мабуть, необхідно.

Насамперед констатуємо, що впродовж кількох десятиріч театр ляльок 
України розвивався як глибоко, хронічно вторинний. Оригінальних, прин-
ципово евристичних художніх ідей українські режисери не генерували. І зо-
всім не заспокоює та не розраджує той факт, що серед новаторів, які творили 
нову естетику театру ляльок в Радянському Союзі, виявилося чимало вихід-
ців з України. Влаштувавшись за уральським хребтом в Росії і вислизнув-
ши з капкану надто пильної і старанної цензури, вони зуміли лабораторно 
апробувати низку естетичних та соціальних ідей, значно підвищивши статус 
та престиж театру ляльок і загальній мистецькій парадигмі.

А як існували в ці самі роки українські майстри, вчорашні однокашни-
ки з кафедри театру ляльок Харківського інституту мистецтв імені І. Кот-
ляревського і колеги художніх бунтівників з «уральської зони» (так у то-
дішній всесоюзній критиці визначили феномен колективів з Маг ніто гор-
ську, Нижнього Тагілу, Челябінську, Томську, Барнаула, де осіли колишні 
харків’яни Валерій Вольховський, Віктор Шрайман, Сергій Столяров)? Без-
соромно імпортували знахідки своїх вільніших, хоробріших, розумніших 
колег, судомно змінювали художні фасони, особливо не турбуючись ані 
про їхнє змістовне значення, ані можливі наслідки їхнього бездумного за-
стосування. Вражає те, що в українському театрі ляльок до пуття не розро-
блялися не лише запозичені ідеї, але й, власне, не досліджувалися можливості 
специфічно національної образної мови. Навіть традиції вертепу фактично 
аж до початку 1990-х українським театром як слід не освоювалися. Нинішня 
ситуація кризи — прямий наслідок виснаження, буксування пошуків у ко-
лишній метрополії. Нема чого копіювати! Проґавивши, проспавши момент, 
коли театр ляльок, використовуючи свою іманентну алегоричність, знахо-
дився в епіцентрі суспільної боротьби, з нечуваною сміливістю критикував 
соціальні вади та виразки, був осередком інтелектуальних суперечок і ду-
ховною нішею для тих, хто не бажав плазувати перед владою і на всі лади 
її розхвалювати, в новій політичній ситуації, коли роль соціальної крити-
ки успішно перейняла на себе газетна публіцистика, виявився практично 
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обеззброєним, технологічно не готовим вирішувати якісно інші завдання — 
філософськи осмислювати час, говорити про вічні цінності буття, про люди-
ну як особистість, а не гвинтик суспільного механізму.

Чи слід дивуватися, що сьогодні магістральним напрямом руху україн-
ського театру стало створення суто розважальних, атракційних видовищ? 
Ревю, шоу, ексцентрика, каскад трюків (в художньому вимірі, до речі, далеких 
від досконалості) підминають під себе навіть ті мізерні, кволі ідеї, що їх на-
магаються з потугою декларувати постановники.

Як і загалом в українському театрі, в театрі ляльок архіактуальною про-
блемою лишається огрубілість морального почуття митців, розмитість в їхній 
свідомості кордону між добром і злом, хвацьке маніпулювання цими карди-
нальними етичними категоріями. Якось забулося, що театр ляльок — перший 
театр, до якого приходить дитина. Ми зазвичай розглядаємо цю проблему 
винятково в культурологічному аспекті. Безперечно, театр ляльок закладає 
основи естетичної грамотності, формує художній смак дитини. Пропонуючи 
дітям художні покручі, навіть візуально потворні, з вбогою фантазією виста-
ви, ми, певен, істотно травмуємо малечу, прищеплюємо їй апріорі викрив-
лене уявлення про мистецтво. Та в театрі не просто навчають любити мис-
тецтво і розпізнавати прекрасне. Театр — дитячий передусім — водночас 
виступає як вихователь почуттів, що дає дитині вірні моральні орієнтири. 
Сьогодні ж доводиться відповідально стверджувати, що таку функцію укра-
їнський театр ляльок фактично не виконує.

Тісно пов’язана зі сказаним вище і, здавалося б, утилітарна проблема 
адресності вистави. В Україні прийнято вважати, що головним реципієнтом 
вистав театру ляльок є відносно невелика категорія глядачів — дошкільнята 
та молодші школярі. Розширення адресного діапазону відбувається повільно 
і туго. Скажімо, спектаклі для підлітків спорадично створюються в Дніпро-
петровському, Кримському, Тернопільському театрах ляльок, час від часу 
з’являються на сценах театрів ляльок вистави для дорослих (крім Хар ків-
ського театру, де така практика виникла ще в 1960-і, такий досвід мають Дні-
пропетровський, Донецький, Київський, Тернопільський, Черкаський теа-
три). Але, як показує практика, диференціація аудиторії в теат рах часто імі-
таційна, суто умовна. Особливості сприйняття театрального дійства тією 
чи іншою віковою групою практично не враховуються — вистава для дітей 
часто позаадресна, в ній розв’язуються дорослі проблеми, що здаються акту-
альними авторам спектаклю. Прикметно й те, що рідкісні спроби визначити 
віковий індекс конкретного твору (скажімо, у Львівському та Київському те-
атрах), як правило, дискредитуються практикою прокату вистав, що демон-
струються не спеціально підготовленій, а такій, яку вдалося зібрати в залі, 
аудиторії.
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Репертуар
Репертуар, вірніше відсутність художньо досконалих творів, призначе-

них для показу на сцені театру ляльок, — предмет постійних скарг та нарі-
кань українських лялькарів. Проблема формування афіші увійшла до розряду 
таких, що хронічно не вирішуються. Справді, сьогодні важко знайти театр 
ляльок, що вирізняється багатством та оригінальністю репертуару. З афі-
ші в афішу кочують ті самі назви. Варто з’явитися п’єсі, достатньо компак-
тній, з малою кількістю дійових осіб, що передбачає не надто розкішне та до-
роге оформлення, як за цю «смакоту» хапаються відразу кілька режисерів. 
Можна лише дивуватися бідності інтересів наших постановників. Морально 
ущербні, примітивні за думкою і мовою п’єси завжди мають в Україні шанси 
стати бестселерами. Так, афіші наших театрів ляльок аж тріщать від скорос-
тиглих творів Михайла Супоніна, Кіма Мешкова, Петра Висоцького. Ней-
мовірну популярність здобули п’єси Володимира Орлова «Золоте курча», 
«Кольорове молоко», «Веселий маскарад», де атрофія морального почуття 
досягає, здається, крайньої межі. Репертуар часом поповнюється «епідеміч-
но», завдяки вже згаданим запозиченням. Скажімо, щойно в Київському те-
атрі поставили версію хрестоматійного «Колобка» Є. Патрика, як цей твір 
вигулькнув на сценах ще чотирьох театрів. Аналогічне тиражування сталося 
й з «Принцесою, що стрибає» Л. Дворського.

Оновлення репертуару відбувається дуже повільно. Оскільки якісні су-
часні твори — дефіцит, театри ляльок не дають покритися порохом п’єсам, 
що потрапили в їхні бібліотеки ще в 1950–1960-і. Досі активно на сценах 
теат рів України здійснюються постановки літературно добротних, але мо-
рально амортизованих казок Наталії Гернет «Гусеня» та «Царівна-жаба» 
(хоча останній з названих п’єс, завдяки винахідливому трактуванню, Сумсь-
кий театр для дітей та юнацтва дав друге дихання), здається, замариновано-
го «Поросятка Чока» Михайла Туровера та Яна Мирсакова, старих інсце-
нізацій класичних казок — «Кіт у чоботях», «Кресало», «Попелюшка», 
що нерідко вирішені в канонах, як виявилося, розвінчаного лише на словах 
соцреалізму. Якщо замислитися серйозно, то є щось геть безглузде в тому, 
що нинішні діти дивляться такі за формою і змістом вистави, що на них во-
дили ще їхніх батьків. Ніби кожне покоління відливається, як чавунна патель-
ня, за одним лекалом, однаково засвоює і сприймає інформацію. Виходить, 
для більшості наших театрів час, справді, стоїть на місці?

Гадаю, що стверджуючи, ніби їм нема чого ставити, режисери все-таки 
неабияк лукавлять. Бідність репертуарного банку — це не тільки свідчення 
кризи драматургії (давайте, нарешті, визнаємо, що й літературу для сцени 
театр прагне мати за своєю подобою, і драматурги дуже чутливо, хоча й тро-
хи цинічно, враховують реальні запити і творчі та матеріальні можливості 
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сучасного театру ляльок), але й лінощів, апатії режисерів, які неохоче осво-
юють грандіозну класичну літературну спадщину. В останні роки на сце-
нах театрів ляльок практично не з’являлися сучасні за мисленням інтерпре-
тування класичних казок (зауважу, що не ототожнюю із сучасністю утилі-
тарну політичну ангажованість, яка породила потік ерзацних патріотичних 
сценічних дифірамбів забутим героям національної історії та схожої пате-
тичної кон’юнктури). Не бачимо на ляльковій сцені звернень до міфів, ле-
генд, притч. Хто заважає працювати з цим матеріалом театрам? Чиновники? 
Ні, лише власна інертність та малокультурність заважають самостійному, ін-
тенсивному репертуарному пошуку.

Якщо ж з’являється творча ініціатива, проблема вирішується. Пощас ти ло ж 
сформувати оригінальний, що вирізняється від загального шаблону, репертуар 
в Дніпропетровському, Тернопільському, Хмельницькому теат рах ляльок, за-
ново відкрити в Запоріжжі «Тарганище» Корнія Чуков сь кого, а в Київському 
міському театрі ляльок силами режисера Сергія Єф ре мова та художниці Ірини 
Уварової створити дивовижну «Російську сіль» — не просто захопливу виста-
ву, але й своєрідну наочну енциклопедію цілого стилю — балагану. Зуміли ж 
здолати репертуарну трафаретність в Сім ферополі, Луцьку чи Кривому Розі. 
Нехай не всюди цей пошук мав сильні художні результати, так, часто він не був 
програмовим, обмежуючись включенням до афіші одного-двох несподіваних 
творів, але ж добутих самостійно. Факти такі, на жаль, нечасті.

Тож стан сучасної драматургії для театрів ляльок продовжує хвилювати. 
Продовжують писати для театру невтомний Юхим Чеповецький, Володимир 
Данілевич, Неллі Шейко-Медведєва, впертий драматургічний тандем Ірини 
та Яна Златопольських, але як феномен література для театру для дітей 
в принципі не існує. Драматурги адаптуються під соціальну кон’юнктуру 
і занижені вимоги театрів, не одержуючи натомість від них конструктив-
ної допомоги. Здається, для них важливий сам факт появи їхньої нової п’єси 
на сцені, динамічна її експлуатація, бажано, в кількох театрах, а не якість ре-
жисерських прочитань. На жаль, практично неможливо навести приклад 
ефективної творчої співпраці театру і драматурга, коли можна було б поба-
чити факт їхнього стилістичного взаємовпливу.

Режисура
Втім, драматургія і театр нагадують сьогодні сіамських близнюків. 

Хвороба одного губить іншого. Естетика, що панує сьогодні в театрі ля-
льок України, не сприяє жодним новаціям. Наш театр здебільшого розвива-
ється як театр ілюстративний, оповідний, що має на меті не пізнання світу, 
але максимально зрозумілий виклад фабульної канви досить випадково обра-
ної п’єси. Убогість, прагматизм завдань дуже збіднює постановочну палітру 
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режисерів. Можна навіть стверджувати, що вже сформувався набір кліше 
для здійснення лялькової п’єси. Найпоширеніші типи дійства: вистава — гра, 
вистава — лубок, вистава — дидактична настанова. Розвиток дії вгадуєш вже 
за першою мізансценою спектаклю. Заздалегідь знаєш, що актори розпоч-
нуть і завершать виставу веселою піснею, виконаною під фонограму (часто 
методом «риби на суші», тобто безмовним відкриванням рота), що сценою, 
якщо виставу вирішено без ширми, у так званому відкритому прийомі, сум-
бурно гасатимуть клоуни і блазні, що на грядці ширми, якщо режисер намі-
рився вирішити виставу у традиційному ключі, спостерігатиметься велика 
кількість фронтальних, майже скульптурних побудов.

Можливо, найістотніший недолік режисури театру ляльок — цілковите 
ігнорування законів драматичної дії. Винахідливість та фантазія спрямовані, 
як правило, винятково на вирішення локальних епізодів. Вистава перетворю-
ється на серію слайдів, картинок, що змінюються. Метафоричне начало, сим-
воліка, алегорія майже відсутні. Театр ляльок поступово рачкує зі своєї есте-
тичної території, перетворюючись на вбогу подобу драматичного. Тут ста-
ранно, по-школярські копіюють людину, а не шукають хитрий та складний 
шифр до її таємниці.

Гадаю, не випадкова тенденція дедалі частішого призначення на поса-
ди художніх лідерів у театрах ляльок суто драматичних (за освітою та прак-
тичним досвідом) режисерів, для яких вимушена служба в цих маленьких 
колективах стає часом чимось схожа на заслання. Сумний досвід, скажі-
мо, Миколаївського та Полтавського театрів, де такі «мученики професії» 
доводили майже до деградації очолювані ними трупи, нікого не зупиняє 
від повторення таких авантюр. І в цьому виявляється не лише свавілля 
чи некомпетентність чиновників, але й стала переконаність в естетично-
му сусідстві, максимальній схожості драматичного та лялькового театрів. 
Сформували ж цю репутацію свого театру самі лялькарі, що безтурботно від-
мовилися від власних художніх козирів, зрадили свою специфіку. Втім, навіть 
обравши кредо «ілюстративного театру», треба бодай достойно відповіда-
ти його законам та вимогам. Наразі ж доводиться констатувати, що лялька-
рі опанували лише суму постановочних елементів, зневажаючи принципи 
дійового аналізу, розвитку ролі, драматичного конфлікту тощо. Кажу, звіс-
но, про загальну закономірність, а не про винятки з правила. Звісно, ми ма-
ємо в Україні групу професійно озброєних, досвідчених майстрів (Борис 
Азаров, Валерій Бугайов, Євген Гімельфарб, Сергій Єфремов, Леонід Попов, 
Юрій Сікало), талановитих молодих постановників (Михайло Яремчук, 
Оле на Банна), грамотних і стабільно працюючих фахівців (Володимир Лі-
совий, Борис Чуприна) — радіти б чималій кількості імен, але, чесно ка-
жучи, не хочеться, і вибудовую я цей ряд, усвідомлюючи, що хтось із колег 
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цю режисерську когорту легко заперечить та доповнить іншими іменами. 
Чому легко? Та тому, що лідерство лідерів — умовне, а завзяття молодих — 
за рідкісними винятками — стимуляційне. Адже загін згаданих постановни-
ків, справді, неважко розширити, зарахувавши до маститих і майстровитих 
Олек сандра Інюточкіна, Валерія Левченка чи Бориса Смирнова, до талано-
витої молоді — Сергія Брижаня, Олександра Куцика чи Ларису Нестулій, 
а до професійно надійних — Івана Рожка, Анатолія Мартюшова, Анатолія 
По ля ка чи Євгена Ткаченка. Немає жодних сумнівів у тому, що кожен з цих 
режисерів здатний здійснити цікаву видовищну виставу, що всі вони, влас-
не, вже довели деякими своїми роботами. Та все ж таки, по правді, не просто 
посада головного режисера, а саме нефіктивний тягар лідера для них над-
то обтяжливий, бо жоден з них, зрештою, не репрезентує своєю творчістю 
певну естетичну платформу, чітку і продуману програму. В кращому разі ре-
жисерський корпус українського театру ляльок сформовано з ремісників. 
Майже всі вони досить вправно володіють різними стилістичними ключами 
та конструкторськими системами театру ляльок, застосовуючи їх, як пра-
вило, цілком довільно. Чіткі, осмислені естетичні зазіхання визначають хіба 
що трьох режисерів — Валерія Бугайова (Дніпропетровський театр), Сергія 
Єфремова (Київський міський) та Михайла Яремчука — творця дивовиж-
ного Київського театру маріонеток, де витонченість візуальної форми поєд-
нується з невідпорною майстерністю віртуозів-аніматорів.

Втім, можливо, це прозвучить полемічно, але сказати варто: буквальне ко-
піювання моделі драматичного театру зробило фігуру режисера несправед-
ливо центральною саме в театрі ляльок. Адже за своєю природою він у цьому 
виді театру — не стільки деміург, скільки своєрідний посол, мудрий і чутли-
вий посередник між актором і художником.

Сценографія
Проте, і акторові, і художникові відведено в сучасному театрі ляльок Ук-

раїни відверто службові позиції. Через панування ілюстративної естетики 
вимоги до художника знижуються. Зазвичай, від нього вимагається суто жи-
вописна майстерність, вміння створити яскраву портретну характеристику 
лялькового персонажу, а також організувати зручне, функціональне середови-
ще, де постановник зможе розгорнути мізансцени. Завдання це надто скром-
не, і його виконання все-таки насамперед залежить від таланту худож ника 
як живописця і почасти скульптора. Не випадково так часто деталі оформлен-
ня лялькових вистав та персонажів нагадують експонати художнього салону, 
а не предмети, що стимулюють, власне, театральну гру. В Україні, насправ-
ді, є група надзвичайно обдарованих художників-лялькарів, але, мабуть, не-
має жодного театру, де художник відігравав би домінуючу, пріори тетну роль. 
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Навіть феноменальні здібності Віктора Нікітіна використовуються його 
постійним творчим партнером, режисером Валерієм Бугайовим (Дні про-
петровський театр), далеко не повністю. І тут художник посідає почесне, важ-
ливе, але зовсім не центральне місце. Його метафори вдало інтегруються в за-
дум постановника, але надпотужного розвитку не мають. А це ж найщасливі-
ший альянс художника і режисера в українському театрі ляльок. Зазвичай же 
диктат режисера призводить до того, що самі художники починають вдоволь-
нятися малим. Або просто не знаходять співчуття і розуміння до своїх плас-
тичних і сценографічних ідей з боку режисерів-прагматиків. Мабуть, підлегле 
становище, в якому перебуває в сучасному українсь кому театрі ляльок худож-
ник, досі не дає повною мірою розкритися хисту таких, здавалося б, визна-
них майстрів як Василь Безуля (Полтава), Андрій Курій (Черкаси), Михайло 
Ніколаєв (Хмельницький). І, можливо, найприкріше та найтривожніше те, 
що театр ляльок не зміг втримати, творчо підкорити таких неординарних 
сценографів як Наталія Рудюк, Олена Богатирьова, Ана толій Чечик, Микола 
Кумановський, які зуміли ефективніше реалізуватися в інших сферах образот-
ворчого, зокрема, й театрально-декораційного мистецтва.

Акторська майстерність
Як і художник, актор став жертвою епігонського мислення режисури, 

її нестримної гонитви за модою, її міцної та хибної прихильності до стерео-
типів драматичного мистецтва. Можливо, саме стан виконавської майстер-
ності викликає сьогодні найбільше занепокоєння. Останніми роками стано-
вище явно погіршилося. Варто лише згадати загальну ейфорію, викликану 
виходом актора з-за ширми, оптимістичні пророцтва критиків, які ствер-
джували, що «відкритий прийом» несе із собою мало не естетичну револю-
цію. (При нагідно зауважу: якби режисери ґрунтовно вивчили б закони цьо-
го типу театру, як і театру маски, який навздогін за «відкритим прийомом» 
узурпував трон кумира постановників; якби вони скрупульозно дослідили 
його специфіку, а отже навчилися б їм володіти, не обмежуючись сліпим за-
позиченням чужих знахідок, то й справи в акторському цеху не були б сього-
дні такі плачевні). Куль тивування «живого плану» нікого вчасно не насто-
рожило. Навпаки, перші результати реформи здавалися вельми обнадійливи-
ми: розширювався арсенал виражальних засобів, маневренішим ставав актор, 
оригінальнішою сценографія і навіть конструкторські вирішення. Зрештою, 
«відкритий прийом» було канонізовано, «живий план» — майже догмати-
зовано. І раптом виявилося непередбачуване: тенденція «розкріпачення» 
актора на практиці призвела до звільнення його від ляльки. Розпочавши по-
шук безпосередніх контактів з публікою, актор став втрачати зв’язок зі своїм 
голов ним сценічним партнером — лялькою. Віднині легко було звертатися 
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до глядача, стягувати його реакцію, минаючи ляльку, не включаючи її в цей 
діалог. Виник феномен, так би мовити, паралельної гри, змістовного дубля-
жу. Актор своєю мімікою, жестикуляцією повідомляв глядачеві про все те, 
про що раніше інформувала лялька.

Природно, це формувало звичку актора до награшу, курсивного подан-
ня емоцій, зовнішнього утрирування окремих психологічних станів. Геть 
утопічною в такій системі сценічної гри стала ідея про синтетичного акто-
ра, актора-універсала, який об’єднував би в собі якості блискучого анімато-
ра і тонкого психолога, з однаковою майстерністю керував би маріонеткою, 
тростинною, паркетною, ганчірковою ляльками і водночас бездоганно во-
лодів би всіма компонентами ремесла драматичного виконавця. Зауважимо, 
що театральна школа миттєво відреагувала на появу нового типу лялькаря, 
актора-дилетанта, привчаючи його до штампів драматичної гри й забуваю-
чи як слід дати абетку анімації. Результат, напевно, неважко спрогнозувати: 
в теат рі ляльок поширився тип виконавця, що нібито вміє робити все, але ні-
чого фахово переконливо. Не володіючи належною мірою стандартами дра-
матичної гри, актори вже встигли розгубити свої суто фахові вміння, до чого 
їх, будемо чесні, настійливо підштовхувала режисура.

Власне, лялька опинилася на периферії інтересів виконавця, навіть ча-
сом стала заважити його творчому самовияву. Отже, в принципі немає нічо-
го дивного в тому, що неухильно відбувається нівелювання акторської май-
стерності, падає престиж віртуоза, здатного вигадати витончену пластичну 
партитуру ролі (художники, втім, залишаються так само індиферентними 
до цієї проблеми, практично не створюючи ляльок, «заряджених» багати-
ми пластичними можливостями, як і таких, що відкриватимуть різні почуття 
та емоції персонажу у залежності від ракурсу, повороту маски і тіла ляльки), 
дискваліфікується пересічний виконавець. Тенденція ця афористично зафік-
сована у вбивчій фразі одного критика: «Повз ляльки з піснями».

Найстійкіший та найболючішій ліміт українського театру — це ліміт 
на ін дивідуальність. Майже в кожній трупі обов’язково знайдеться актор, 
що не капітулював, мужньо протистоїть перетворенню його на штукаря, 
здатного гідно конкурувати лише з учасниками аматорських драматичних 
гуртків. Можна із повагою згадати киян Е. Смирнову, О. Клименко, І. Ти тову, 
дніпропетровців В. Васильєва та М. Овсянникова, черкащанина Є. Рого-
вен ка, Т. Чекірову (Івано-Франківськ), Ю. Романова (Запоріжжя), Г. Мар-
ть янова (Сімферополь), В. Савоша (Луцьк), О. Капустюка (Рівне), Л. Ян-
чи шину (Хмельницький), О. Рубинського (Харків), В. Хорунжего (Су ми) 
і, на жаль, дуже небагатьох інших. Можливо, саме вони є хранителями честі 
нашого театру ляльок, що так осоромився, збіднів, зледащів, морально де-
градував в останні роки?
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Його, театру, спасіння — в ньому самому. У відмові від нав’язаних догм 
драматичного мистецтва, у поверненні до своєї специфіки, методичному по-
вторенні азів. Перетворення життя, а не ілюстрування його адаптованих 
до примітивного сприйняття сюжетів повинно стати усвідомленою метою 
українських лялькарів. Давно прийшов час припинити розчулюватися схо-
жістю ляльки на людину, варто, нарешті, замислитися над тим, що саме но-
вого здатна розповісти мудра лялька про цю людину.

1992 р.

ПОСЛІДОВНІСТЬ МЕТОДУ
Вистави Хмельницького театру ляльок висунуто 

на здобуття Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка

Проблема пріоритету того чи іншого компонента вистави у ляльковому 
театрі, мабуть, гостріша, ніж у драматичному. Антагоністами, як правило, ви-
ступають актор і художник. Причому сутність конфлікту не в технологічно-
му, так би мовити, аспекті їхніх стосунків: невдало організована декорація, 
що сковує виконавця, обмежує свободу його рухів, переміщень, а, подеколи, 
навіть загрожує травмою; важка, дискомфортна за конструкцією чи просто 
антипатична акторові лялька, з якою досить нелегко зжитися, відчути своїм 
органічним продовженням, змусити діяти згідно із задумом, режисерським 
завданням… Ці хиби, звичайно, явище виняткове. Але є випадки іншого по-
рядку, коли вже на рівні задуму, загального постановочного вирішення акто-
рові відводиться функція службова, другорядна.

Така ситуація виникає тоді, коли зоровий образ, візуальний ряд вистави 
повністю конденсує зміст п’єси, лялька демонструє раз і назавжди зафіксо-
ваний емоційний результат, не дозволяє своєму володарю вивести її зі ста-
тичного стану, досягти певних психологічних обертонів. Втім, будьмо спра-
ведливі: різноманітність систем і форм лялькового театру, його здатність 
говорити мовою метафори, символу ніби провокують митців до експери-
менту, пошуку. Наївно було б стверджувати, що описаний вище тип спек-
таклю естетично — глухий кут. На цьому шляху, до речі, здобуто чимало 
справжніх перемог. Та й, врешті-решт, було й лишається аксіоматичним по-
ложення: спосіб сценічного вирішення залежить передусім від драматур-
гічної основи.

Тож необхідно звернутися до постаті режисера, який у ляльковому теат-
рі виступає своєрідним суддею в суперечці між своїми колегами. Власне, 
його позиція у ставленні до конфлікту між художником і актором, ма-
буть, і визначає стиль, естетичну платформу колективу. Художні керівники 
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Хмельницького театру ляльок — головний режисер Леонід Попов і режисер 
Іван Рожко — свої симпатії віддають виконавцям.

У нас слово «традиційний» стало мало не лайливим, останнім часом його 
сприймають майже як синонім зашкарублості, художньої недалекогляднос-
ті. А ось хмельничани зі своєю прихильністю до ширми не бояться вигляда-
ти старомодними, бо певні, що магія одухотвореної актором ляльки ніко-
ли не застаріє, завжди пробуджуватиме уяву, фантазію глядача. Особливо ж 
приваблива, цікава лялька, що діє ніби самостійно, для дитини. Тож не ви-
падково на здобуття Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка висуну-
то вистави, адресовані саме дитячій аудиторії, причому в розгорнутому ві-
ковому спектрі — від дошкільнят до підлітків. І ще одна важлива деталь: усі 
ці твори одержали сценічну апробацію саме тут, у Хмельницькому. Зважаючи 
на сумну одноманітність афіш багатьох наших лялькових труп, факт, погодь-
теся, знаменний.

Свою місію театр розуміє насамперед як виховну: прагне прищеплюва-
ти маленьким глядачам високі моральні якості, збагачувати їхні душі, роби-
ти зрячими серця. Причому в цьому зверненні до залу митці не вдаються 
до сусальності, нудно повчальних інтонацій. Тут пам’ятають, що дидактич-
не втовкма чування певної істини може малюка від неї відвернути. Тож шлях 
пізнання треба зробити захопливим.

Утім, захопливість не ідентифікується хмельницькими режисерами ви-
ключно з видовищністю, каскадом яскравих ефектів або трюків. Ніщо 
не повинно затуляти зміст, відволікати від головної думки твору. Тому й дба-
ють постановники не стільки про зовнішню жвавість персонажів, скіль-
ки про внутрішній розвиток і цілісність дії, намагаються досягти балансу 
між видовищністю й переживаннями героїв. Іноді ця стриманість, дозова-
на винахідливість призводять до своєрідних цейтнотів усередині вистави, 
не прогно зованих гальмувань дії, коли неприпустимо затягується тексто-
вий період, не знаходячи відповідного пластичного вираження або чітко-
го, переконливого мізансценічного вирішення, як це, зокрема, відбувається 
у деяких моментах спектаклю «Казка про Чугайстра» Платона Воронька. 
Але, зауважимо, взагалі такі епізоди для вистав Хмельницького лялькового 
не характерні.

Як було вже сказано, істотна риса хмельницьких режисерів — орієнта-
ція на акторів. У роботі Л. Попова та І. Рожка немає нарочитого педантизму, 
виконавця не втискують у жорстку форму, відводять зони для імпровізації. 
У трупі, досить стабільній, вихованій на єдиних художніх принципах, чима-
ло митців, які повністю виправдують таку довіру, досить ефективно викорис-
товують будь-яку можливість доповнити знання глядача про свій персонаж, 
вміють на обмеженому текстовому плацдармі створити цілісний характер. 
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Разом вони демонструють широкі жанрові можливості лялькового театру, 
доводять, що ляльці «під силу» і лірика, і романтика, і гротеск, і психологіч-
на драма. Саме так вирішена Л. Янчишиною роль Насті («Чарівна зернина» 
Неллі Шейко-Медведєвої, режисер І. Рожко). Достовірно передано еволю-
цію героїні від егоїстичної, примхливої дармоїдки до чесної, старанної тру-
дівниці. Трохи в іншому регістрі ведуть ролі у цьому спектаклі Л. Меланін 
(мишка Марушка) і М. Брильова (зозуля Уля), ладні інколи добродушно іро-
нізувати над своїми героїнями. Різний підхід до осягнення характеру в цій 
виставі не призводить до стильової розбіжності.

З такою ж делікатністю, з якою митці підводили маленьких глядачів 
у «Чарівній зернині» до думки, що треба цінувати і берегти хліб, розповіда-
ється про переможну силу справжньої дружби у виставі «Золотий олень» 
Дмитра Павличка (режисер І. Рожко). Спостерігаємо і тут широку емоцій-
ну амплітуду: якщо І. Грабченко (Золоторіг) демонструє в окремих епізодах 
глибоке осягнення лірики, то О. Царук інтерпретує Короля, застосовуючи 
сатиричні барви, прийоми буфонади. А ось Мисливець, фашистський попліч-
ник, втілений цим же актором у спектаклі «Казка про Чугайстра», викликає 
не сміх, а жах і гнів.

Звичайно, акторські удачі ґрунтуються на серйозному аналізі, зумовлені 
копіткою спільною працею виконавців і режисерів над образом. Партитуру 
хмельницьких спектаклів розроблено, як правило, дуже скрупульозно. 
Цим, мабуть, і пояснюється послідовність, логіка дії, чітке вмотивування по-
ведінки героїв, різноманітність пластичних побудов, просторових вирішень, 
природна зміна ритму, тактовне використання музики.

І все ж таки хмельничан не хочеться репрезентувати як сліпих адептів 
ілюзорного театру, замкнених у межах своєї програми, глухих до будь-якого 
впливу ззовні. Вони не прагнуть натуралістичності, не намагаються копі-
ювати життя. Навіть у найбільш наближеному до форм реальної дійсності 
спектаклі «Казка про Чугайстра» постановники Л. Попов та І. Рожко сміли-
во вводять елементи театру масок, тіньового, пропонують три ігрових пла-
ни: «живий» — на авансцені, «чорний кабінет» — у центрі майданчика, 
ширму — в глибині сцени. Це ніби унаочнює зв’язок поколінь, часів, допо-
магає викристалізувати головну ідею вистави: всі міфологізовані для нас ле-
гендарні історичні герої були простими людьми, як ми з вами. Подвиг в ім’я 
Батьківщини зробив їх безсмертними. Висунення на здобуття Державної 
премії УРСР імені Т. Г. Шевченка Хмельницького театру ляльок — по-
дія в нашому мистецькому житті. Адже це громадське визнання не просто 
окремого талановитого колективу, а величезного, відданого своїй справі, 
щирого та безкорисливого цеху українських лялькарів, тих, хто часто пер-
шим роз’яснює дитині засобами мистецтва суть таких наріжних моральних 
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понять, як честь, благородство, патріотизм, добро, розвиває естетичний 
смак; хто щодня виїжджає в райони і грає там по три вистави, а ввечері го-
тує концертні номери. Тож глибоко помиляються ті, хто ставиться до ляль-
кового театру як до чогось несерйозного, наївного, як до малюка при солід-
ному старшому браті — драматичному театрі. А малюк, виявляється, уже 
виріс із дитячих штанців.

«Культура і життя», № 5, 2 лютого 1986 р.

ЧАС ВІДМОВИ

Проблем у Вінницького театру ляльок, гастролі якого щойно заверши-
лися в Києві, вистачає. Деякі з них колектив бачить, і відвертість, мужність, 
з якими про них говорить, не можуть не викликати поваги. Справді, глянути 
на себе збоку, вчасно помітити прорахунки, тим більше назвати їх, бути го-
товим вислухати принципове, неупереджене судження про свою роботу — 
значить зробити перший крок до подолання існуючих хиб. Гадаю, не варто 
у цій статті акцентувати на деяких організаційних труднощах, що заважають 
нормальній діяльності колективу (вони характерні для ряду лялькових теа-
трів республіки), бо врешті-решт будь-яка трупа, вирішуючи певне художнє 
завдання, має враховувати не тільки свої творчі можливості, але й побуто-
ві. Власне, і в зручному, оснащеному ультрасучасною технікою приміщенні 
можна ставити банальні, архаїчні спектаклі. А скільки знаємо прикладів, коли 
в досить скромних умовах народжувалися справжні явища мистецтва, більш 
того, інколи саме труднощі ставали чинником успіху. Отже, єдиним критері-
єм для оцінювання продукції театру має бути художня якість.

З майже п’ятнадцяти назв нинішнього репертуару для гастролей вінни-
чани відібрали чотири: «Сказання про град Лебединець» І. Карнаухової 
і Л. Брау севича, «Як козак короля провчив» Г. Усача, «Веселе мишеня» 
Ю. Че повецького, «За щучим велінням» Б. Тараховської. Як бачимо, всі спек-
таклі адресовано дітям, переважно молодшим школярам. Знання глядача, 
врахування його віку, потреб, уподобань певною мірою впливає і на добір за-
собів виразності. Митці не вдаються до необов’язкових новацій, не зловжи-
вають «живим планом», не примушують розгадувати сценографічні голо-
воломки. Вони вірні принципам традиційного лялькового театру. Передусім 
це виявляється в усвідомленні значення ляльки в художньому контексті спек-
таклю. Будь-яка думка доводиться виключно через неї.

Природно, це підвищує вимоги до акторів. Їм не приховати свою без-
порадність, недостатній професіоналізм за світловими, аудіо- чи постано-
вочними ефектами, яких у спектаклях порівняно небагато. Правда, таке 



За ширмою та перед нею

51

регламентування винахідливості не завжди йде на користь справі. Скажімо, 
«Веселе мишеня» Ю. Чеповецького заохочує режисера сміливо відкри-
ти шлюзи своєї фантазії, вільно варіювати ритм, сценічні побудови, разом 
з художником і акторами експериментувати в площині пластичних можли-
востей ляльки. Вінничани ж воліють не ризикувати, не обтяжувати себе не-
звичними завданнями — ідейними і технічними, ведуть ролі стримано, од-
нозначно. Гадаю, пояснюється це не браком майстерності чи небажанням 
працювати з максимальною віддачею, а, скоріше, колективною настановою 
на певний стереотип «традиційної вистави для дітей». З чого ж він склада-
ється? Як підходять митці до реалізації твору на сцені, якими принципами 
керуються?

Судячи з гастрольного показу, театр насамперед дбає про зрозумілість 
подання сюжету, прагне заінтригувати маленького глядача, примусити його 
з цікавістю стежити за перебігом подій, зробити ідею розповіді ясною, до-
хідливою. Здавалося б, таке прагнення треба тільки вітати. Але саме тут, 
як правило, і трапляється помилка. Старанно забезпечуючи ясність колізії, 
митці часом забувають про поняття дії, точніше, підмінюють її моторністю, 
штучним нагнітанням динаміки. Тож увага аудиторії утримується не зміс-
том, а темпом.

Найкраще ілюструє сказане вистава «Як козак короля провчив» Г. Усача. 
Бажання відразу ж завоювати глядача обертається тут непоправною, як вияв-
ляться потім, втратою. Надто швидко йдуть експозиційні епізоди, тож не зро-
зумілий привід боротьби козака Мамариги з підступним, жадібним Королем. 
Нарощування темпу триває, не лишається часу для додаткових пояснень. 
Бо легше інтенсивно рухатись, ніж щось докладно розтлумачувати. Паузи 
не дозволяються навіть там, де вони необхідні за життєвою логікою. Ось, на-
приклад, Сова спонукає Мамаригу швидко бігати. І він робить це із задово-
ленням під ритмічну, гучну музику. Втомившись, хоче зупинитись, а як — 
не знає. Нарешті Сова відкриває йому заповітне слово. Козак з розмаху па-
дає на землю, та раптом бадьоро підхоплюється і починає жваво белькотіти 
черговий монолог. Подбати хоча б про ілюзію життєвої правдоподібності 
знову бракує часу.

Скоромовка шкодить. Навіть цікаво вирішені епізоди можуть набути 
зовсім іншого змісту, якщо була порушена логіка дії. Скажімо, кульмінація 
в спектаклі «Веселе мишеня» відбувається значно раніше, аніж заплановано 
автором. Нею стає знайомство мишеняти з котом, спонтанна дружба, що ви-
никає між ними. Таке переакцентування (за сюжетом між цими вічними во-
рогами ще має точитися боротьба) в одній з останніх сцен викликає грубу 
педагогічну помилку. Кота, який зарекомендував себе симпатягою, карає ха-
зяйка, а добре, миле мишеня коментує це, явно розраховуючи на сміх у залі: 
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«Тітка Марина пилюку з Кицика вибиває». Але діти не сміються, як і тоді, 
коли бідолаха Кицик потрапляє в мишоловку. Вони виявляються делікатні-
шими, сердечнішими, ніж дорослі…

Подивімося на художнє оформлення, яке згідно з творчою позицією 
вінничан теж має бути простим і дохідливим. Воно, як правило, вирішене 
в стилі лубка з мінімальним залученням додаткових аксесуарів. Це й зро-
зуміло: всі актори працюють за ширмою, а до перспективного відкритого 
способу гри, що вимагає віртуозного володіння лялькою, поки що не вда-
ються. Аскетичність сценографії особливих зауважень не викликає. Правда, 
збільшення кількості предметів і відповідне їх обігрування не завадило б 
виставі «Веселе мишеня». Ляльки в ній (художник Тетяна Шабанова) ці-
кавіші, ніж в інших виставах, більше конденсують індивідуальність героїв. 
Хотілося б, щоб так було частіше, бо ляльки, скажімо, спектаклю «Як ко-
зак короля провчив» надто нагадують ті, з якими ми вже неодноразово 
зустрічались.

Абсолютно неправильним видається трактування художником Альбіною 
Гладковою образу Короля. Лялька (зеленого кольору) серед майже натура-
лістично вирішених персонажів порушує обраний митцями жанр бурлескної 
комедії, викликає не жах, а, скоріше, жалість і огиду. Це спрощує конфлікт, 
знижує сюжетну напругу: при спогляданні такого Короля навряд чи в кого 
виникне сумнів щодо перемоги дебелого, рожевощокого Мамариги. У фіна-
лі ж спектаклю художник ніби бере реванш, знаходячи ємний, точний образ 
краху пихатого володаря: страшні гармати перевертаються і стають хвиля-
ми річки, поверненої народові. Вдало обрано конструкцію ляльок — вони 
тростинні. Актори, розробивши певну пластичну партитуру, повніше роз-
кривають характери персонажів. Ми бачимо грубого, прямолінійного гене-
рала (С. Венгер), манірного, улесливого лейб-медика (Г. Сиротюк), роман-
тичного, щирого Мамаригу (В. Пасічник).

Взагалі у виставах вінничан використовуються ляльки лише двох, зно-
ву-таки властивих традиційному театрові конструкцій — тростинні та пет-
рушкові. Величезні можливості останніх демонструє спектакль «За щучим 
велінням» Б. Тараховської, кращий з показаних на гастролях. Звичайно, і він 
не позбавлений огріхів. Є тут і квапливість, і приблизне вирішення епізодів, 
і ляльки, що випадають із загальної стилістики, але є і послідовно від першої 
до останньої сцени доведена думка, і яскраві, ретельно розроблені харак-
тери, зокрема Глашатая (Г. Сиротюк), Омелька та другого жениха (О. Ва-
сютинський). Крім названих акторів, досить вправно володіють лялькою 
В. Остапчук, І. Александрова. Певне змістове навантаження в окремих сце-
нах несе музика, яка в інших виставах здебільшого або ілюструє дію, або ор-
ганізує ритм. Значно впевненіше почуває себе режисер Володимир Лісовий: 
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мізансцени сміливі, оригінальні. Він майже відмовляється від фронтальних 
побудов, якими явно зловживає в інших виставах, ширше використовує ігрові 
плани, уникає статичності. Отже, вистава «За щучим велінням» — «лакму-
совий папірець», показник творчого потенціалу колективу.

На якій стадії розвитку вінницькі лялькарі? Вони вважають, що триває 
період учнівства — накопичення сил, оволодіння фаховою майстерністю, 
зокрема водінням ляльки, партнерством тощо. Але при цьому не помічають, 
що, вже кілька років орючи ту саму ниву «традиційного театру для дітей», 
потрапили під небезпечний тиск «напрацьованих» прийомів, навичок, ви-
робили певні штампи (досить згадати однакові танці чи сцени гонитв — 
біганина навколо стовбура — в усіх абсолютно виставах). Це і є, м’яко ка-
жучи, творча стабілізація. Тож час відмовитись від того, що починає галь-
мувати рух. Вінничанам украй потрібен експеримент. Говоримо, звичайно, 
не про кардинальну зміну системи постановочних засобів, а про оновлення 
сценічної мови, збагачення мистецької палітри, рішучіше використання ін-
ших типів ляльок. У мистецтві не припустиме тупцювання на місці.

«Культура і життя», № 40, 6 жовтня 1985 р.

БАНАЛЬНА ІСТОРІЯ
До біографії Черкаського театру ляльок

Театр цей відносно молодий, але він вже зазнав усіх перипетій, що су-
проводжують становлення і занепад мистецького колективу: скуштував со-
лодкість успіху, гордий і впевнений спокій стабільності, мигдальну гіркоту 
старіння, втомленості, пригніченої байдужості.

Найінтенсивніший і художньо найоригінальніший етап діяльності цьо-
го колективу пов’язаний з ім’ям режисера Валерія Бугайова. Фактично чер-
каські вистави стали для нього і предметною школою оволодіння лексикою 
лялькового театру, і стартовим майданчиком до популярності. Одне, зізнає-
мося, було тісно пов’язано з іншим. Визнання прийшло до постановника на-
самперед завдяки його граничній розкріпаченості, незашкарублості. Це були 
роки фортуни Черкаського театру ляльок. Молоді актори, талановитий нео-
фіт-художник, честолюбний режисер… Симбіоз цих компонентів дав відмін-
ний результат: колектив було обласкано, відзначено, піднесено, удостоєно… 
Гарантом поваги колег, критиків, зрештою, глядачів слугував пошук.

Володимир Долгополов, який змінив В. Бугайова на посту головного ре-
жисера, — митець зовсім іншого творчого темпераменту. Його відзначає 
певна консервативність. Слово це в нинішню епоху бурі та натиску вимагає 
захисту, навіть реабілітації. Адже новаторство, не забезпечене добротним 
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професіоналізмом, — звичайна фікція. Не випадково у нас до розряду кра-
мольників, скидачів канонів і піонерів творчих систем часто потрапляють 
звичайні епігони, які спритно й оперативно запозичують формальні знахід-
ки своїх обдарованіших колег. Позиція В. Долгополова здається мені більш 
гідною. Володіючи системними знаннями в галузі лялькового мистецтва, 
справжньою школою, він дуже педантичний у доборі виражальних засобів, 
включає до свого традиційного постановочного почерку лише достатньо 
апробовані прийоми інших естетичних систем. Треба реально усвідомлю-
вати, що такий режисер був для Черкаського театру своєрідним «цемен-
том», що закріплює досягнуте, фіксує вже відкрите, але не здійснює рішучих 
проривів у нову естетику. Стабільність у мистецтві не може бути тривалою. 
Минає небагато часу, і вона перетворюється у щось на кшталт художніх ве-
риг, починає гальмувати розвиток театру і веде його до спаду.

Звичайно, невірно було б стверджувати, що у «пост бугайовський» пе-
ріод Черкаський театр ляльок існував на ренту минулих заслуг і досягнень. 
Просто з колективу непересічного, здатного подарувати будь-який сюрприз, 
він перетворився на театр, рух якого через його інерційність стало легко пе-
редбачати. Він поступово заледащів, адаптувався до фатальних вимог, типізу-
вався. Бути, як усі, — шлях вельми спокусливий, бо хто не шукає, той і не ри-
зикує. Але саме з такого компромісу починається, як правило, занепад, дегра-
дація, довга серія поступок і капітуляцій. Приклад Черкаського театру ляльок 
щодо цього вельми показовий. Досвідчений і грамотний В. Долгополов, ре-
жисер із твердою і незалежною мистецькою позицією, не зруйнував колек-
тив. Він його, радше, приспав, навчив задовольнятися скромним, але реаль-
ним, відчутним результатом. Вічну дилему між сакраментальними журавлем 
і синицею театр майже без вагань вирішив на користь останньої. Втім, варто 
було В. Долгополову залишити кермо влади вакантним, як трупа виявилася 
практично позбавленою імунітету, надійного ґрунту для спокійної, достой-
ної роботи. Мікроби байдужості, апатії, професійної необов’язковості швид-
ко стали руйнувати розтренований, ослаблений організм.

У театрі почалася чехарда режисерів, що не закінчилася й досі. Каліфами 
на годину виявилися й Іван Рожко, який щедро роздавав обіцянки і бомбар-
дував довірливі, схильні до ілюзій уми акторів фантастичними прожектами, 
але примудрився майже за рік роботи не здійснити жодної (!) постановки; 
і Микола Хомутов, який упродовж півтора року тримав театр у напруженні 
невизначеності і врешті-решт ретирувався з нього, так і не встигнувши реа-
лізувати заявлену програму.

Театр, що звик до скромної, непретензійної стабільності, розгубив-
ся, почав вирішувати свої творчі проблеми у досить сумнівний спосіб: на-
звав режисером і навіть оформив це юридично актора Анатолія Новака, 
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дилетантські опуси якого стали вважатися мало не критерієм майстерності. 
Якщо раніше йому доручали одну постановку на сезон, то в роки «безвлад-
дя» або відносної, хиткої влади він вже претендував — і не безуспішно — 
на щось більше, активно «творив» і без найменшої ніяковості продовжує 
займатися цим і дотепер, хоча вистави його цинічно профанують мистецтво.

Сьогодні «трон» лідера Черкаського театру знову порожній. Становище 
більш ніж тривожне. Криза, дефіцит свіжих художніх ідей в сучасному театрі 
ляльок посилюється для черкаської трупи ще й відсутністю авторитетного 
і компетентного стратега, який в умовах «проміжку» зумів би допомогти 
акторам бодай не розгубити елементарної фахової вправності, найпрості-
ших навичок майстерності. Загроза ця надто реальна, аби змовчати про неї.

Трупу Черкаського театру ляльок становлять не просто добре фахово 
підготовлені виконавці, але актори, виховані на цілком гідних сценічних 
зразках. Їхня професіональна закваска — значна. Сьогодні справжні мож-
ливості багатьох виконавців доводиться реконструювати по крихтах, улам-
ках, фрагментах ролей, периферійних, майже випадкових, спонтанних уда-
чах, по раптових пластичних осяяннях, за рідкісною, снайперськи влучною 
інтонацією, виразним сплеском ремесла анімації. Навіть при абсолютній 
хао тичності режисерських концепцій вистав, пануванні в них еклектики, за-
сміченості випадковими деталями, відсутності чіткості й логіки системи ви-
ражальних засобів, актори мужньо виплутуються з нагромадження супер-
ечливих завдань. Скажімо, в аморфному за задумом спектаклі «Здрастуй, 
це я» Ю. Аверенкова, попри всі штучні перепони, що «розставляє» режисер 
Микола Хомутов на шляху створення специфічно лялькових образів, приму-
совому, нарочитому відстороненні актора від ляльки, все-таки можна гово-
рити про справжні акторські удачі. Чудовим аніматором постає Є. Роговенко, 
який виконує роль Пелікана. Статична планшетна лялька не перешкоджає 
йому створити по-своєму, враховуючи бідну конструкцію ляльки, витонче-
ну пластичну партитуру. Добре володіють актори одним з основних засо-
бів виразності в театрі ляльок — мистецтвом інтонації, що слугує часто го-
ловною характеристикою персонажу. Наведу для прикладу роботу актриси 
Л. Тесленко в ролі Балеринки у виставі «Сонячний промінь» А. Попеску. 
Звичайно, завдання, поставлені режисером Анатолієм Новаком перед ак-
трисою, принципово невірні: образ задумано й інтерпретовано надто ліній-
но, багатство мотивів поведінки героїні просто ігноровано, але слід визнати, 
що заданий «імідж» Балеринки — скорботної, травмованої різкою і неспра-
ведливою зміною долі істоти, — витриманий актрисою бездоганно.

Неувага, нехтування режисурою, власне ляльковою частиною видовищ 
вельми негативно впливає на творчість акторів. Взяти хоча б нісенітно, ар-
хіпримітивно вирішений образ Яшки-таргана у виставі «Здрастуй, це я». 



Сергій ВАСИЛЬЄВ

56

Тут, як мені здається, теж варто розділити постановочний задум і реальний 
внесок актриси Н. Владимирської у спектакль. Інтонаційно роль вибудова-
но досить своєрідно, але сценічні обставини, запропоновані виконавиці, ві-
зуальний ряд ролі (невидимий тарган ніби знаходиться на долоні актриси, 
а вона змушена зображати його спритність і жвавість судомною пластикою 
в «живому плані») практично дезавуює її оригінальні інтонаційні знахідки.

Конспективно викладу й ще одне спостереження. Переглянуті мною ви-
стави театру, вирішені на засадах «відкритого прийому», свідчать, що засто-
совується така форма вистави черкаськими режисерами дуже недбало, і це іс-
тотно відбивається на стані техніки ляльководіння акторів. Власне, робота 
з лялькою лишається парафією самого виконавця, постановник обмежується 
вельми довільним і банальним мізансценуванням. Це неминуче призводить 
до деградації традиційного ширмового спектаклю, де пластичне вирішення 
має бути особливо скрупульозним і вивіреним. Але і в цих виставах сліпо за-
позичуються штампи драматичного мистецтва, візуальний ряд дуже бідний, 
специфічно лялькові елементи впливу на глядача майже не використовують-
ся. Скажімо, у виставі «Веселий маскарад» В. Орлова (режисер А. Новак) 
лише в одному (!) моменті застосовано суто ляльковий прийом (частка ви-
ступає як ціле, коли глядачі бачать хвіст полохливого зайця, що тремтить). 
В основному ж на ширмі неоковирно копіюються люди.

Прикро, що в нинішній ситуації естетичного безсилля, зумовленого па-
ралічем режисури, повною мірою не використовується потенціал цікавого 
художника Андрія Курія, на рахунку якого чимало неординарних робіт у ми-
нулому. Від нього сьогодні вимагається, мабуть, лише виготовлення малоді-
йових сценічних іграшок. Художник кмітливий, винахідливий, щедрий на іні-
ціативу, А. Курій опинився, на мій погляд, у цейтнотній ситуації. Він не нале-
жить до типу художника-режисера, здатного створити автономну художню 
систему спектаклю, що сама себе живить. Його рішення часто евристичні, 
але локальні. Він не диктує умови гри, не пропонує вольову образну систему, 
але дає суму пропозицій, серед яких можуть виявитися й неохайні, й невірні, 
й позбавлені смаку. Без лідера, режисера, здатного відділити зерно від по-
лови, діаманти — від шлаку, відібрати генеральні ідеї і стимулювати їхній 
розвиток, А. Курій тушується. Показовий фінал «Сонячного променя», 
коли ілюстративний за методом вирішення спектакль увінчується супері-
люстрацією: убогою живописною «розпашонкою» щитів, на якій жужмом 
відтворено «картини з життя» — приклади людської самотності й дружби. 
Абсолютна стихія зображальних засобів і технологічних конструкцій від-
значає й трактування казки «Бабуся й ведмідь» Ю. Костюка за О. Олесем, 
де люди й ляльки, попри задум, дисгармонують, посилюючи невиразність 
викладення сюжету.
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До речі, «Бабуся і ведмідь» — одна з небагатьох вистав репертуару, 
що виконується українською мовою і репрезентує національну культуру. 
Поки що, як свідчить ця постановка, серйозної, продуманої програми участі 
Чер каського театру ляльок у процесі регенерації національних культурних 
цінностей, виховання в глядачів поваги до рідної мови, формування націо-
нальної самосвідомості колектив не має. Хоча, звичайно, блюзнірство ви-
магати це від театру, позбавленого будь-яких естетичних орієнтирів, чітких 
художніх критеріїв.

У Черкаського театру багато серйозних організаційних проблем. Від-
сутність стаціонарного приміщення для показу вистав, майстерні для ху-
дожника, злиденна дотація… І все-таки найважливіша для колективу пробле-
ма — це відсутність художнього лідера, мудрого стратега, здатного дбайливо 
розпорядитися його творчим багатством і запропонувати реальну програму 
відродження.

«Культура і життя», № 21, 24 травня 1987 р.

БУНТ МАСКИ
Нотатки з Другого фестивалю театрів ляльок України

Фанфари мовчали. Компліменти дедалі очевидніше нагадували розради. 
Шанси публіки стати свідком чийогось незаперечного тріумфу зменшували-
ся з кожним днем. Тихо і віроломно прошелестіла по кулуарах думка, швидко 
прийнявши безапеляційну, монолітну форму загальної, — про зниділу, надто 
непрезентабельну панораму огляду лялькарів. Ортодокси в екзальтації при-
шпилили фестивалю тавро «кволий, сірий». Ані строкатість декорацій, ані 
пишність костюмів, ані ряснота масок і симпатичних акторських облич, ані 
франтівська вишуканість окремих трюків і постановочних фокусів, ані навіть 
підкреслено бадьорий тон більшості вистав — ніщо не в змозі було похитну-
ти вперті позиції гордовитих скептиків.

Накопичувалось розчарування, у декого — образа. Раптом, під час одно-
го з чергових обговорень, стрімко, як конфеті з хлопавки, вилетів до трибуни 
директор одного з колективів, що не подолали бар’єр відбіркового до фести-
валю конкурсу, і з простодушною переконаністю заявив, що міг би показа-
ти тут роботи свого театру, не гірші за представлені. Здалася, чесно кажучи, 
ця заява, як і деякі філіппіки під час дискусій на адресу, мовляв, некомпе-
тентних чи безпринципних зональних комісій, трохи наївною, курйозною, 
безпідставною. Адже у Луцьку зібралися практично всі найавторитетніші 
на даний момент колективи, показали роботи режисери, які по праву висо-
ко оцінюються, займаючи провідні місця як у негласному, так і офіційному 
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табелю про ранги, які не один рік реально визначають вектори руху респу-
бліканського театру ляльок. Тож фестиваль репрезентував не просто краще, 
а й найтиповіше.

І чи варто засмучуватися, що у його гамі превалював, так би мовити, 
не марципаново-нудотний аромат десерту, а здоровий, скромний запах що-
денної трапези? Що не став огляд парадом досягнень, серією феєрверко-
вих удач, перманентним бенефісом визнаних лідерів? Що не перетворився 
на по-аптекарськи копіткий і пунктуальний розподіл лаврів і місць в ієрар-
хічній градації? Зрештою, що не тільки демократичною системою і умовами 
проведення, а самою логікою свого ходу виключив товчію біля п’єдесталу по-
шани? Так, звичайно, дух змагання, творчої конкуренції постійно супрово-
джував фестивальні вистави, обумовлюючи часто їх нервовість, якусь незі-
браність, зламаність, провокуючи розгубленість дебютантів і навіть емоційні 
зриви досвідчених майстрів. Так, щодня на підмостках схрещувалися рапіри 
режисерських самолюбств, але дедалі яснішим ставало й те, що, розкриваю-
чи, іноді надто експансивно, власну індивідуальність, демонструючи свою 
винахідливість, ресурси фантазії, вміння оперувати простором сцени, скла-
дати візуально привабливі композиції, режисери часто ніби підсумовували 
чесноти і резюмували вади своїх колег. Майже кожна конкретна вистава да-
геротипно відбивала труднощі й проблеми загального руху.

Отже, не хочеться пригноблено і чемно підтакувати тим, хто твердить, 
що фестиваль виявився млявим, ахроматичним і абсолютно некорисним 
у твор чому аспекті. Скоріше навпаки: він дав дивну і рідкісну можливість 
побачити об’єктивну, нелаковану картину буття театрів ляльок, запеленгува-
ти тенденції, що панують зараз у ньому, визначити вузлові протиріччя його 
розвитку.

Особисто для мене образною заставкою, своєрідним епіграфом луцького 
огляду стала не чарівлива, довірлива, із добрими допитливими очима дівчин-
ка в українському національному вбранні, зображена на рекламному плака-
ті, а два, на мій погляд, показові епізоди з шаленого, калейдоскопічного кон-
курсного коловороту. Вони ніби уособлюють альтернативу, що категорично 
вималювалася сьогодні перед українськими лялькарями; чітко, як на креслен-
ні, показують полярне ставлення митців до своєї професійної зброї, унікаль-
ного інструменту пізнання світу, суспільства, людини. Як стримане, непоказ-
не і водночас гранично щире освідчення в любові до неї сприймається коро-
тенький пластичний етюд зі спектаклю «Колобок» Київського державного 
театру: тюхтій-ведмідь пестливо, обережно, апетитно облизує маленького 
допитливого мандрівника Колобка, який ненароком вимазався медом. А по-
руч крайнє вираження відчуження виконавця від ляльки — фрагмент з виста-
ви миколаївської трупи «Царівна-жаба» Н. Гернет, коли в запалі сценічної 
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боротьби актриса, яка грає купецьку дочку, хвацько, як тарілку у сімейній 
чварі, жбурляє свою нахраписту, але у цю мить абсолютно покірливу, безза-
хисну героїню в партнера.

Отже, дві сцени, кожна з яких прокламує певну естетичну політику, ста-
ють глашатаями полярних тенденцій сучасного розвитку мистецтва театру 
ляльок. Фестиваль неупереджено довів, що навряд чи цим домінантам су-
дилося десь пересіктися, укласти, так би мовити, мирний пакт. Вони існу-
ють відокремлено, і дистанція між ними дедалі збільшується, І факт залиша-
ється фактом: піднесене, пієтетне ставлення до ляльки, інтенсивне, щедре 
і безкорисливе передання їй духовної енергії аніматора спостерігається де-
далі рідше. Лялькарі, здається, без особливих вагань відмовляються від своїх 
традиційних козирів — алегоричності, узагальненості, стислої афористич-
ної сценічної формули, філософської символіки, — активно випробовують 
себе на поприщі суміжного з драматичним театром жанру, іноді, як, скажімо, 
у «Російському секреті» Б. Рацера і В. Константинова, показаному донеч-
чанами, майже втрачаючи відчуття реальності, фактично усуваючи зі сценіч-
ного твору специфічні ознаки саме лялькового мистецтва. У цьому спекта-
клі, здійсненому Борисом Смирновим, лялька ввижається чимось на кшталт 
апендициту, необов’язкової деталі. Тантамарески, «необжиті» акторами, 
виконують переважно функцію досить статичної декорації, маски нагадують 
товстий грим, навіть застосування в епізоді підковування російськими май-
страми заморської блохи техніки тіньового театру сприймається як знайо-
мий по драматичній сцені прийом контражуру. А вже розкішний, помпезний 
вихід на уклін просто ніби скальковано з найдрімучіших прем’єрних штампів 
нашої театральної закутини. Можна дискутувати щодо ідеї донецької виста-
ви (особисто мені ненормовано веселе, пересипане сальностями, мажорне 
до ідилічності трактування трагічного лєсковського сказання про Лівшу зда-
ється принципово невірним), але важко заперечувати, що у доказі цієї ідеї 
ляльки мають мізерні повноваження. Сюжет азартно, хоча і не завжди про-
фесійно добротно, розігрують, сказати б, ангажовані для виступу на драма-
тичній сцені лялькарі.

Протягом тривалого часу, перебуваючи у якійсь казково-екзальтованій 
ейфорії, ми розчулено констатували, що театр ляльок скидає ярмо ширми, 
його актор відмовляється від перебування у стані інкогніто, сміливо праг-
не заволодіти новими естетичними територіями, тобто збагатити своє ми-
стецтво, глибше проникнути у його сутність. Ми пророкували райдужні 
перспективи новим формам контактів з аудиторією, підтримували активну 
культивацію на ляльковій сцені «живого плану», «відкритого прийому». 
Здавалося, ніщо не віщувало небезпеки. Позитивні результати перших спроб 
настроювали оптимістично: відбувалася реформація сценічного простору, 
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розширювався арсенал засобів виразності, маневренішим ставав актор, ори-
гінальнішими — сценографічні й навіть конструкторські (поява ляльок-гі-
бридів, при створенні яких синтезувалися різні технологічні системи) рі-
шення. Та ось, нарешті, «відкритий прийом» було канонізовано, «живий 
план» — майже догматизовано. До речі, з шістнадцяти показаних у Луцьку 
спектаклів лише три вирішено у стерильних формах «традиційного» театру 
ляльок. І раптом сталося непередбачене: тенденція до «розкріпачення» ак-
тора, якій проспівано було стільки осанн, на практиці призвела до звільнен-
ня його від ляльки. Шукаючи прямих зв’язків із публікою, актор дедалі не-
зворотніше втрачав їх у спілкуванні зі своїм старим надійним другом. Тепер 
легко було звертатися до глядача, обмінюватися з ним реакціями повз ляльку, 
а не за її допомогою. Виник, як на мене, феномен паралельної гри, змістового 
дубляжу. Актор своєю мімікою, жестикуляцією повідомляв те, що мала вира-
жати лялька, фактично передражнював її.

Природно, це «навчало» його елементам награшу, курсивному поданню 
емоцій, зовнішньому утрируванню окремих психологічних станів. Тож не-
здійсненною за таких умов ставала мрія про синтетичного майстра, актора-
універсала, який поєднав би у собі якості блискучого аніматора і тонкого 
психолога, однаково вправно керував би маріонеткою, тростинною, план-
шетною ляльками і водночас бездоганно володів би всіма компонентами май-
стерності драматичного виконавця. Фестиваль, мабуть, підтвердив утопіч-
ність цієї мрії. Більш того, виявив досить сумний казус: актори зараз опини-
лися в такій ситуації, коли, не осягнувши достатньою мірою суто драматичні 
стандарти, вже встигли розгубити свої справжні професійні навички. Дійсно, 
доморощена пантоміма, скута, шарнірна пластика, надмірна патетичність ін-
тонацій, неоковирність психологічних мотивувань дуже віддають дилетант-
ством, нагадують замшілі провінційні трупи. Надто багато для такого пред-
ставницького форуму, як фестиваль, технічних огріхів, елементарних поми-
лок у веденні ляльки, не кажучи вже про примітивну, обмежену пластичну 
партитуру розробки образу, низьку культуру мови, часом погану дикцію. 
Відбувається нівелювання майстерності, зниження її середнього рівня, зане-
падає престиж віртуоза, декваліфікується рядовий виконавець.

Склався стійкий ліміт на індивідуальність. Можна уявити, яких старань, 
сил коштувало журі серед фактично відсутніх претендентів знайти кандида-
тів на одержання великої кількості запланованих персональних премій. І, ма-
буть, характерно, що найкращі, на мій погляд, акторські роботи на фестива-
лі — Елеонори Смирнової (Київський міський театр) і Олексія Рубинського 
(Харківський театр) — створені у параметрах традиційної моделі «актор — 
лялька» без нарочитого бажання похизуватися, поманірничати, придуши-
ти волю ляльки потенціалом власної особистості. Увесь обсяг інформації 
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конденсується тут саме у ляльковому персонажі, його деталізованій, при-
мхливій, різноманітній пластиці, чарівливо природній поведінці, багатстві 
інтонаційних напівтонів. І зворушливого героя п’єси X. Мякеля — недотеп-
ного, непрактичного і водночас лукавого, ексцентричного добряка пана Ау, 
який даремно намагається виглядати злодієм, і граціозну, моторну, діяльну 
Бабу-Ягу-Мавпочку («Стрибаюча принцеса» Л. Дворського) сприймаєш 
щиросердно як реальну, симпатичну істоту. Відбувається істинне одухот-
ворення персонажа актором. Показово, що Елеонора Смирнова грає свою 
роль «відкритим прийомом», а актрису не помічаєш, заворожений діями 
її енергійної героїні.

Певно, режисери інстинктивно відчувають, що в їхньому акторському 
цеху не все гаразд. «Відкритий прийом», здається, стимулював постановоч-
ну ініціативність, розтривожив фантазію, дав можливість вільніше оперува-
ти простором, отже, активно шукати нові композиційні рішення, скрупу-
льозніше і винахідливіше працювати над технікою мізансценування. Та нині 
для багатьох це стало самоціллю, а актор, всупереч закріпленим історією 
театру нормативам, де йому відводилося чільне місце у творчому процесі, 
ніби зник із сфери пильної режисерської уваги. Він часто має відверто при-
кладне значення, його здатність до імпровізації не враховується. Можливо, 
лише у «Колобку» Є. Патрика (режисер Юрій Сікало) та «Стрибаючій 
принцесі» (режисер Сергій Єфремов) київських колективів матеріал по-
части віддано на відкуп виконавцям, у виставах відчувається й їхнє автор-
ство. В усякому разі, при перегляді фіксуєш, що актори мають певний опе-
ративний простір, можуть варіювати ритм, навіть коригувати мізансцени. 
Обидва спектаклі приваблюють і тим, що в них відсутня казенна риторика, 
зайва повчальність. Правда, не певен, що доволі химерна, штучна авторська 
концепція «Колобка» як притчі про митця, якого на шляху до заповітної 
пісні чатує довгий ряд спокус і небезпек — від внутрішньої цензури до запа-
морочування фіміамом — абсолютно відповідає рівню сприйняття малюків. 
Але, гадаю, і актори, і художник Тетяна Торбенко, яка створила компактне, 
економне, напрочуд зручне, виразне оформлення, симпатичних, привабли-
вих ляльок (за винятком цілком недоречних, неорганічних у спектаклі ма-
сок Дідуся і Бабусі), досягнуть мети свого дійства, як і їхні колеги з міського 
театру: розтривожити фантазію дитини, активізувати її кмітливість, приму-
сити побачити нові аспекти й ігрові можливості добре знаного.

Акторська легкість, невимушеність, іскрометна запальність, готовність 
до імпровізації, як правило, вдало аранжують вистави Бориса Азарова (Крим-
ський театр), де конкретна дидактична думка завжди подається у заманли-
вій, інкрустованій пустуванням упаковці, де часто торжествують динаміка, 
видовищність, декларується театральне, ігрове начало життя. Контрастно 



Сергій ВАСИЛЬЄВ

62

з відомою «Мухою-Цокотухою» і прозорою, елегантно простою «Стри-
баючою принцесою» прозвучала на фестивалі похмура, «сталева», концеп-
туально невиразна вистава «Зоряний хлопчик» за О. Уайльдом. Замкнені ре-
жисером і художником Анатолієм Чечиком у жорсткі рамки якогось дивно-
го механізму персонажі — холодні металеві статуетки — автоматизувалися. 
Дія мляво, незграбно рухалася до фальшиво бадьорого фіналу, геть оминаю-
чи стадії зцілення і змужніння душі уайльдівського героя.

Безглуздо вважати, що виховна результативність, естетична якість виста-
ви гарантуються винятково системою використаних у ній постановочних 
засобів. І не має сенсу, мабуть, старанно з’ясовувати, який метод здійснення 
вистави кращий — традиційний, на ширмі, чи більш новаторський — «від-
критим прийомом». Градація тут суто умовна. Наразі взагалі утворилася 
парадоксальна ситуація, яку з гіркою іронією прокоментував під час одного 
з обговорень досвідчений, талановитий режисер-лялькар Борис Смирнов. 
«Мабуть, на наступному фестивалі, — зазначив він, — найсміливішим, най-
оригінальнішим спектаклем буде той, що гратиметься на ширмі, а “живий 
план” здаватиметься архаїчним». Та справа, повторимо, не у формальній 
прихильності до тієї чи іншої постановочної методології. Скажімо, «Зоряний 
хлопчик» кримчан, як і «Лускунчик» за Е. Т. А. Гофманом та «Орел-сріб-
нокрилець» М. Томенка (Волинський театр, режисер Анатолій Поляк), 
«Жах ливий пан Ау» X. Мякеля (Харківський театр, режисер Олександр 
Іню точкін), «Пугало» Н. Шейко-Медведєвої (Тернопільський театр, режи-
сер Єв ген Ткаченко), майже повністю грався на ширмі (правда, витончено 
стилізованій), але разом з названими роботами не може бути зарахований 
до розряду вистав-несподіванок, відкриттів, прогнозів. Вкотре підтверджу-
ється аксіоматичне положення: лише значна думка робить сценічний твір 
істинним фактом мистецтва. Тому менш за все я схильний вважати, що фес-
тиваль засвідчив, скажімо, повний крах «відкритого прийому» або кризу 
маски — нового фетиша театру ляльок в Україні. Правильніше, мабуть, вва-
жати, що він суворо і безкомпромісно діагностував кризу духу, певну грома-
дянську апатію, світоглядну млявість, брак ідейного завзяття багатьох мит-
ців. Виявив він хронічну хворобу нашої як дорослої, так і дитячої сцени — 
приблизність мислення. Мабуть, закономірно, що у фестивальних виставах 
ми бачили сентиментальних відьом, милих делікатних чаклунів. Раптом 
на фестивалі, у щільній купчастості робіт гостро відчулося, як легко зараз 
на сцені театрів ляльок розмиваються межі між злом і добром, як спокійно 
і безшабашно маніпулюють цими категоріями драматурги, режисери, до яких 
непоправних моральних дефектів у спектаклях це призводить. І ось вже 
з явним розрахунком на комедійний ефект подається пародія на незрячого 
(«Пан Ау»), благородний художник ставить як мішень пташку для пострілу 
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лютого Пугала, консультант-астролог іноземного загарбника велемовно і на-
тхненно просторікує про патріотизм російської нації («Сказання про град 
Лебединець», Миколаївський театр), а немічний жебрак — останній мо-
ральний контролер Зоряного хлопчика — у версії кримчан перетворюється 
на нахабного канюку.

Отже, не вистачає лялькарям не тільки відточеності, влучного викори-
стання певного стилістичного прийому, а й несхибності, чесності, зіркості 
моральної позиції. Хоча одне важко відокремити від іншого. Це ж природно, 
що зміна, оновлення естетики передусім пов’язані з наявністю нової соціаль-
ної ідеї. Важко, скажімо, зрозуміти, чому саме в масках грають миколаївські 
актори «Сказання про град Лебединець» І. Карнаухової, Л. Браусевича (ре-
жисер Володимир Безлепко, художник Анатолій Буйненко). Так, ці медаль-
йони, що їх тримають актори перед обличчями на початку вистави, сприй-
маються як уцілілі фрагменти якоїсь грандіозної монументальної фрески. 
Час реанімується, і ці обличчя — величні, скорботні — насуваються на нас, 
укрупнюються. Так, історія наша важка і прекрасна, неповторні і незборимі 
наші земля і народ. Все демасковано в інтродукції. Але далі естетика п’єси, 
що передбачає хоча б мінімальні психологічні повороти кожного героя, по-
чинає опиратися методу її втілення. Виявляється, що за знаком нічого не сто-
їть, крім однозначного змісту самого знаку.

Зовсім інший — тактовний, продуманий — підхід до маски демонструє 
Рівненський театр у виставі «Сказання про слово сильне, зірку червону, ба-
рабани гучні» О. Антокольського (режисер Володимир Какурін, художник 
Володимир Мельничук). Незбагненно, але на фестивалі ця робота зазнала 
дружного остракізму. Мені, на жаль, не довелося побачити саме фестиваль-
ний показ цього спектаклю (можливо, у ньому були прикрі похибки, ритміч-
ні провали, емоційна надсада), але, мабуть, два попередні перегляди дають 
право судити про нього з певною мірою об’єктивності.

На тлі багатьох вистав, де чи то в гонитві за модою, бажанні козирнути не-
тривіальним прийомом, чи то в експериментаторському запалі режисери за-
діюють маску формально, і це нерідко обумовлює драматичні ситуації, коли 
маска починає мститися, бумерангово розтрощувати вщент і без того крихкі, 
слабкі концепції, як, приміром, у «Російському секреті» (Дніпро петровський 
театр, режисер Валерій Бугайов), «Метьоличу і Бан тику» І. та Я. Зла то-
польських (Київський міський театр, режисер Сергій Єф ремов), спектакль 
Во лодимира Какуріна виділяється саме надзвичайною органічністю, логіч-
ністю свого стильового рішення. Маска, «живий план», лялька не просто 
вдало сусідять у ньому, а утворюють складну, часом конфліктну, як цього і ви-
магає ідея вистави, систему взаємозв’язків. Сатиричні персонажі (а саме вони 
діють у масках) — тут рухомі манекени, бездуховні істоти, з атрофованим 



Сергій ВАСИЛЬЄВ

64

сумлінням, повністю девальвованими моральними категоріями. Ми знаємо, 
що маска зазвичай матеріалізує голов ну рису, превалюючий душевний стан 
персонажу. Тут її використанню надано іншого дійового стимулу. Образи, 
узагальнені в масках, ніби взято з плакатів і карикатур 20-х років, що розши-
рює їхню типологію. Ідолище, скажімо, не просто знак тупого гніву, але і типо-
вий «буржуїн», Володарка темряви — не просто втілення фатумної загрози, 
але й знайомий тип релігійної сектантки тощо. Це робить об’ємним сприй-
няття персонажів, провокує асоціативний ланцюг. Використовуючи нехитру 
клочкувату фабулу, ровенчани здійснюють її справжній переклад на сценічну 
мову, створюють емоційне видовище, в якому органічно поєднується при-
страсна патетика, дошкульний гротеск, стриманий епос. Конспективно ви-
кладаючи історію боротьби нашої країни з різними ворогами, вони не ство-
рюють щось схоже на ігровий додаток до курсу шкільної програми, а сміливо 
йдуть далі, правдиво розповідаючи і про гіркі труднощі, які переживали дер-
жава, народ. У виставі закодовано значно більший зміст, ніж здається на пер-
ший погляд. І без жодної декларативності палко звучить в ній думка про не-
переможність нашої країни, її здатність вистояти у найзапеклішій сутичці.

Вистава ровенчан розвивається завдяки інтенсивному метафоричному 
наступу, в ній складне стає для дитини доступним і зримим. До речі, саме цієї 
образної насиченості бракує «Пугалу», показаному потенційно сильною 
і багатообіцяючою тернопільською трупою. Митці, викриваючи механізм 
одурманення обивателя фашистською доктриною, намагаються адаптувати 
складні соціальні категорії (суспільна пасивність, політична нерозбірливість) 
до рівня дитячого сприйняття. Але спрощуючи ці поняття до досить зрозу-
мілих, іноді аж надто лобових формул, театр не може вправно і бездоганно 
здійснити їхній переклад на сучасну сценічну мову.

Взагалі треба констатувати, що більшість республіканських колекти-
вів переважно керується нині у своїй творчості законами ілюстративного 
театру, образність в їхніх спектаклях суворо дозована, розпорошена впро-
довж дії і у крайньому випадку є ключем до розшифрування окремих зміс-
тових шматків. Ровенчани (зауважу, їхня робота зовсім не ідеальна, має свої 
хиби: формальну присутність агітбригади у контексті вистави, можливо, не-
достатню еволюцію деяких негативних персонажів при переході в інший 
часовий вимір тощо), а також дніпропетровці у «Маленькому принці» 
за А. де Сент-Екзюпері (режисер Валерій Бугайов, художник Віктор Нікітін) 
роблять енергійний, рішучий прорив до театру метафоричного, поетично-
го, філософського.

Валерій Бугайов прочитує казку А. де Сент-Екзюпері як драматичну спо-
відь людини, яка потрапила у моральний цейтнот, відчула себе безпросвіт-
но самотньою, практично розчавленою усвідомленням своєї неприкаяності, 
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ураженості, своєї нікчемності перед масштабом космосу. Увагу постанов-
ника сфокусовано саме на цій трагічно-світлій миті душевної смути героя. 
Його доля, а не літак, зазнала аварії. Настав тяжкий, болючий час внутріш-
ньої ревізії, яка, за задумом авторів, — не розплата за життєві помилки, 
а момент очищення, духовного врятування. Тож Маленький принц у виста-
ві не стільки вимогливий кредитор сумління героя, скільки матеріалізова-
ний докір льотчика до себе самого. Ємно й образно передано у виставі кон-
флікт ідеального, уособленого в принці, з прагматичним, яке репрезентова-
не довгою плетеницею типів, що стали рабами удаваних цінностей життя. 
Вони — маски щоденного існування героя, злі генії його морального падін-
ня, провокатори його ізольованості у світі. Пронизливо, як стогін віолонче-
лі, вплітається у спектакль тема дефіциту духовності, людського тепла і вза-
єморозуміння. Кульмінаційний блок вистави — історія приручення принцом 
Лиса — шквально, експресивно виявляє приховану думку постановників: 
тільки конкретний акт добра, прагнення наблизитися до іншої людини, від-
чути її біль, жагу щастя владні врятувати застиглу душу, оживити її. Можна 
тільки шкодувати, що для остаточного утвердження цієї високої ідеї не ви-
стачає митцям лише однієї метафори — фінальної, яка б могла скасувати пе-
симістичну безвихідність ситуації, заданої «чорним кабінетом», у принци-
пах якого вирішена вистава. Логіка розгортання дії «Маленького принца» 
потребує у коді лавини світла.

Фестиваль теж своєрідний прожектор. Просуваючись від спектаклю 
до спектаклю, він укрупнює фальшиве, знаходить найхарактерніше, про-
никає у потаємні кутки, де, може, приховалося те, що визначатиме прогрес 
театру завтра. Він висвітлює чесноти і вади, підтверджує істинність пошуку 
одних митців, імітацію діяльності — інших, згубну віру в удаваних, ефемер-
них кумирів — третіх. Мабуть, критикові треба бути надто наївним, зух-
валим і необачним, аби претендувати на всебічне охоплення фестивальної 
панорами, підсумування її результатів, детальне дослідження та навіть і ви-
явлення усіх тенденцій, проблем нинішнього етапу у житті лялькарів респу-
бліки. Широкий комплекс питань — від кадрових до етичних — лишився 
й за межами даної статті.

На одному ж аспекті луцького огляду хотілося б наголосити 
ще раз. Ми продовжуємо спостерігати, як актор дедалі розкутіше і сміливі-
ше від даляється від ляльки, звільняється від неї, навіть починає її зневажати. 
(Чим ще пояснити неоднакові за безсоромністю, але синхронні за вульгар-
ністю і відсутністю будь-яких етичних норм у ставленні до ляльки сцени 
стрип тизу в «Російських секретах» донеччан і дніпропетровців?) Здається, 
новий поштовх зміцнення цієї тенденції дає і бум навколо маски, свідками 
якого є ми зараз.
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Маска ніби бунтує проти закріпленого багаторічною практикою театру 
ляльок непрезентабельного місця у другому ешелоні виражальних засобів. 
Услід за «живим планом», «відкритим прийомом» вона починає завзяте, 
стрімке сходження на престол. І вже, як її попередники на троні, стає для де-
кого панацеєю від обвинувачень у консерватизмі, відсталості.

Дивлячись деякі безпорадні, ідейно анемічні вистави, щедро присмачені 
варіаціями нового кумира, я дедалі частіше думав про те, як, по суті, легко 
набути у мистецтві репутації передового й оригінального. Іноді для цього 
достатньо пари забавних, заманливих, вишуканих трюків, іноді — кількох 
яскравих, гучних ефектів на периферії вистави, іноді — вчасно «експорто-
ваного» з Уралу або Прибалтики винаходу. Ремесло, отже, чудово може об-
ходитися без майстерності. І не така це вже хитра наука — включити у свою 
сценічну лексику запозичений десь прийом.

Власне, не бачу у цьому нічого крамольного. Циркуляція ідей, обмін тех-
нологією, результатом стилістичних розвідок — необхідний фактор еволю-
ції будь-якого мистецтва. Однак обов’язковою вимогою у випадку насліду-
вання є розуміння суті, специфіки, діапазону можливостей даного прийому. 
Як засвідчив фестиваль, цупко схопившись за маску, майнувши з нею вперед 
за успіхом, більшість режисерів стала нагадувати безталанного мореплавця, 
який пустився у мандри, забувши вдома лоцію, навігаційні книжки і карту 
зоряного неба.

Як наслідок цього — недорікуватість багатьох постановочних рішень, 
шабаш еклектики, елементарні помилки. Тож закономірно виникає питан-
ня: чим, окрім формального розширення режисерської гами, викликана така 
несамовита зацікавленість маскою, як раніше, скажімо, «живим планом»? 
Які істини допомогла вона повідати глядачам, які принципові проблеми по-
рушити? За винятком ровенського «Сказання…» і дніпропетровського 
«Маленького принца», змістове насичення решти вистав досить скромне, 
а іноді й просто мізерне. Тож навіть маючи карти, треба, мабуть, чітко уяв-
ляти, куди ти врешті-решт йдеш, що прагнеш сказати світу? Інакше виникає 
сумний ефект творчості навмання.

Зізнаюся, приступаючи до цієї статті, я теж ледь не піддався спокусі наді-
ти на себе маску безстороннього хронікера фестивальних подій і, викорис-
товуючи щедру еластичну термінологію типу «працювали сумлінно», «ра-
дували дітлахів», «пошуки тривають», старанно відтворити сюжет кількох 
вистав, описати у безхмарних тонах і справді дивну атмосферу форуму, опу-
кло і максимально повно подати реєстр чеснот, за заведеним звичаєм, згреб-
ти «окремі, незначні» погрішності в останній абзац й увінчати всі ці єлейні 
пісні, «міркування» прісними, врівноваженими рекомендаціями й традицій-
ним підбадьорюючим закликом «не сходити з обраного шляху». Та раптом 
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маска закомизилась, завовтузилася і, зненацька розжарившись, обпекла об-
личчя… Емблемою сорому горіли щоки. Різало очі, і біль був справжній. 
А рука раптом твердо вивела: фанфари мовчали.

«Культура і життя», № 30, 27 липня 1986 р.
«Культура і життя», № 31, 3 серпня 1986 р.

РЕЄСТР ДЕФІЦИТУ
Стислий конспект сумного свята

Раціональні та обачливі, ми останнім часом розглядаємо фестивалі 
не як яскраву гірлянду святкових подарунків, пишний парад беззастереж-
них досягнень, а як щось на кшталт «флюорографічного кабінету», де від-
бувається суворий, часом досить образливий «рентген» реальної картини 
мистецького процесу, фіксуються типові вади, кризові симптоми…

І все ж зберігаємо дитячу віру в диво, сподіваємося, що серед художньої 
сірості спалахне веселий факел справжнього фестивального свята. Визнані 
авторитети підтвердять свою репутацію, честолюбні новачки продемонстру-
ють звільненість від догм і збагатять арсенал сцени оригінальними знахідка-
ми, вчорашні ж аутсайдери примусять своїми новими і, певна річ, геніальни-
ми роботами переглянути ієрархію талантів, що склалася.

Мабуть, і збираючись (вже втретє) на свій фестиваль в Луцьку, лялькарі 
України не передбачали, що їхній традиційний форум виявиться таким на-
вдивовижу блідим та апатичним. Але святкова ейфорія (а відкриття фести-
валю цього разу було відзначено навіть карнавалом на центральному майдані 
Луцька) швидко, буквально на початку фестивалю, поступилася місцем зане-
покоєнню, розгубленості, похмурій саркастичності — настільки банальними 
за думкою та еклектичними, стандартними за сценічною лексикою виявилися 
вже перші конкурсні вистави.

Недоладний, претензійний, перенасичений штампами, запозичення-
ми, сценічними цитатами й нарочитою видовищністю атракціон, у яко-
му ледве вгадувалися лагідні і милосердні інтонації «Кицькиного дому» 
С. Мар ша ка, показав Закарпатський театр ляльок (режисер Олександр 
Куцик, художники П. і Т. Миронови). Розкута, легка, витончена робо-
та в «жи вому плані» органічних, пластичних молодих тернопільських ак-
торів не могла компенсувати анемічність мармеладно-аеробної вистави 
«Принцеса і сажотрус» Л. Жуховицького (режисер Євген Ткаченко). У сти-
хії цієї механічної веремії деякі афористичні рішення художником Ларисою 
Воробйовою лялькових персонажів (Міністр, Товстун) виявилися непотріб-
ними. Виступ же на третій день фестивалю Миколаївського театру ляльок 
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із спектаклями «Лелеченя і опудало» Л. Лопейської і Т. Крчулової, здійсне-
ним Во лодимиром Безлепком, та «Мишеня Мицик» Ю. Чеповецького в по-
становці Ірини Цуканової просто перетворився на демонстрування фахової 
безпорадності: акторська невправність тут лише підкреслювала схематизм 
режисерських трактувань та ілюстративність, несмак сценографічних рішень 
Ана то лія Цуканова.

Наступні дні лише посилили відчуття нетотожності ідилічних попередніх 
прогнозів і реальних результатів фестивального показу.

Один з лідерів українського театру ляльок, Дніпропетровський, репре-
зентувавши найвеличнішу за обсягом програму, мав багато претензій і заува-
жень з боку колег і критиків. Хоча за підсумками фестивалю чарівний спек-
такль театру «Велосипед з червоними колесами» Т. Власової було названо 
кращою позаконкурсною роботою, а вражаючий за візуальним рішенням 
художника Віктора Нікітіна «Дракон» Є. Шварца став ледве не єдиною (!) 
виставою, у якій було здійснено спробу соціального, філософського аналізу 
дійсності.

Борис Азаров, головний режисер Кримського театру ляльок, постано-
вочна манера якого відома вишуканістю, граціозністю, мудрою пустотливіс-
тю, цього разу, наче зрадивши своїм принципам, показав незграбну, дидак-
тичну мелодраму «Усі миші люблять сир» Д. Урбана (художник Людмила 
Рестенко).

Донецький театр ляльок, авторитет якого в республіці ще недавно зда-
вався непохитним, експонував у Луцьку справді музейну, наскрізь архаїчну 
і фальшиву «Попелюшку» Є. Шварца (режисер Борис Смирнов, художник 
Микола Ясницький), де довів до абсурду штампи традиційного ілюзорного 
спектаклю.

Далекі від досконалості вистави показав і відомий колектив Хмель ниць-
кого театру ляльок, де оригінальні пропозиції художника Михайла Ніколаєва, 
який вирішив «Теремок» С. Маршака у техніці примітиву, а «Баню» В. Мая-
ковського в естетиці соц-арту, не знайшли адекватної підтримки ані режису-
ри, ані акторів.

Незважаючи на помітний, порівнюючи з попередніми фестивалями, про-
грес трупи Волинського театру ляльок, важко віднести до справжніх мис-
тецьких удач представлену нею на конкурс «Каштанку» за А. Чеховим (ре-
жисер В. Богданець, художник С. Шевчук).

В ситуації, коли невиразність художніх вирішень, нечіткість концепцій 
і технологічна бідність режисури, невіртуозність анімації і величезна кіль-
кість штампів в акторських роботах сприймаються майже як норма (фести-
валь, поряд із традиційними «нестачами» — повноцінної драматургії, ква-
ліфікованої критики, талановитої молодої режисури — жорстко визначив 
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чи не найголов ніший дефіцит сучасного театру ляльок — дефіцит творчої 
індивідуальності), — у цій ситуації навіть просто грамотна, добротна, про-
фесіонально зіграна вистава може викликати фурор. Такою сенсацією став 
виступ Сумського театру для дітей та юнацтва, яким талановитий колектив, 
нарешті, предметно довів правомірність обраної ним структурної моделі — 
симбіозу лялькової і драматичної труп. Із бездоганною майстерністю, вина-
хідливо митці розіграли в принципах нев’янучого чаклунського «чорного 
кабінету» хрестоматійну «Царівну-жабу» Н. Гернет, модернізувавши і по-
збавивши найменшої повчальності інтонацію цієї казки. Фактор професіо-
налізму зумовив, на мій погляд, і доброзичливість публіки до вже згаданого 
«Велосипеда з червоними колесами» і вистави Київського театру ляльок 
«Принцеса і луна» В. Поспішилової (режисер Михайло Яремчук, худож-
ник Тетяна Торбенко).

Отже, новітня театральна фестивальна традиція — не демонстрація сили 
і здоров’я, а обстеження, не мажорний парад досягнень, а безсторонній рент-
ген — в Луцьку не порушилася. Не показавши «рекордних» (за винятком 
хіба що яскраво-видовищної і водночас дослідницької вистави Київського 
міського театру ляльок «Російська сіль», зрежисованої Сергієм Єфремовим 
та оформленої художником Іриною Уваровою) результатів, фестиваль, однак, 
сприяв визначенню діагнозу хвороби, якою уражений наш театр. Мабуть, 
крім відзначених вже банальності задумів і дилетантизму втілень, треба 
ще сказати і про надто міцну залежність театру ляльок України від загально-
союзної сцени. Розвиваючись протягом десятиріч як театр глибоко вторин-
ний, квапливо змінюючи художні фасони, прагнучи відповідати примхам 
моди, він упродовж багатьох років лише «експортував» формальні прийо-
ми, практично не шукаючи свого шляху, не розробляючи не лише власні сце-
нічні ідеї, але й національну образну мову. Навіть багатющі традиції вертепу 
були ним як слід не освоєні. На жаль, і на нинішньому фестивалі спроби (га-
разд, що вони існують, що бодай несміливо заявляє про себе тенденція від-
мови від сліпого копіювання чужих амортизованих стандартів!) створити 
українську — за мовою, образністю, символікою — виставу не увінчалися 
успіхом. І «Я так люблю…» за Т. Шевченком (Волинський театр ляльок) 
і «Лебеді материнства» за В. Симоненком (Дніпропетровський) відзнача-
лися відвертою поверховістю. Вони поки що, радше, схожі на імітацію наці-
ональної теми, аніж на гідне її втілення.

Мабуть, невдача Третього фестивалю театрів ляльок України сприйма-
ється як покара за епігонство, покірливе служіння стереотипам і за програ-
мову уніфікованість наших митців. Звісно, це один з можливих висновків. 
Власне, ці нотатки й не претендують на всебічний аналіз «лялькових огля-
дин». Вони, радше, — привід для дискусії. Та хочу ще раз наголосити: навіть 
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в нинішній важкій для театру ситуації, коли хаотичність самого життя ніби 
провокує естетичний сумбур його сценічного відображення та хисткість 
жанрових форм, головний рецепт зцілення все-таки лишається незмінним. 
Він — у подоланні ідейної і естетичної залежності митців від кліше і догм, 
у їхній здатності мислити сміливо, розкуто, самостійно. Адже справжню цін-
ність у мистецтві має лише індивідуальність.

«Культура і життя», № 34, 20 серпня 1989 р.

РЕМОНТ НА ЗЛАМІ ДВОХ ЕПОХ

Уявіть себе у фойє Дніпропетровського театру ляльок. Тут тихо і чисто, 
паркет ще не подряпано, стіни лагідного бузкового кольору ще не поцятко-
вані непристойними написами або малюнками авторучкою, не попсовані 
автографами та ієрогліфами школярів. На стінах — зовсім інші експонати: 
колекція авторських ляльок головного художника театру Віктора Нікітіна.

Здається, ці прекрасні істоти, в кожній з яких вгадується неповторний 
характер, позирають на юних роззяв-глядачів із сумирною мудрістю. Їхня 
статичність — удавана. Вони просто відпочивають, повернувшись до рід-
ного дому.

Два роки тривав ремонт приміщення театру. Косметичний ремонт, 
який, по правді, можна було здійснити за півроку. Ремонт, який ледве не став 
для театру фатальним.

Це твердження ґрунтується на моїй ірраціональній, містичній перекона-
ності про абсолютну тотожність долі дуету невгамовних фантазерів, завзя-
того творчого тандему, що забезпечив Дніпропетровському театру ляльок 
найреспектабельнішу репутацію серед колег, глядачів і критики, — режисера 
Валерія Бугайова і художника Віктора Нікітіна — з долею короткої і стрімкої 
епохи, що вже завершилася і залишиться в історії під назвою «перебудови».

Вони зустріли її мало не екзальтовано, салютуючи їй канонадою блискучих 
вистав — «Дракон», «Лялька спадкоємця Тутті», «Велосипед з червоними 
колесами», «Принцеса, що стрибає». Тріумфально стверджуючи доброту, 
людяність, чуйність, свободу від казематних догм, вони водночас запекло запе-
речували «моральні цінності» часів пізньорадянської суспільної стагнації — 
брехню і покірливість, лицемірство і ворожість, ненадійність і безчесність.

Дарма, що більшість вистав адресувалася дітям. Секрет Бугайова та Нікі-
тіна полягав у тому, що вони воліли не адаптувати дійсність, не сусальничали 
з глядачами, а відверто говорили про власні тривоги, хвилювання, сумніви, 
болі, не соромилися оголювати свої слабкості і недосконалості, мали відва-
гу боротися за свій ідеал.
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Вони були гранично чесні — і це викликало повагу, навіть захват.
У серйозність, принциповість змін вони вірили довше, аніж інші. Адже 

продовжували культивувати ті самі ейфоричні ідеї прелюдії «перебудови» 
й тоді, коли стало зрозуміло, що в авангарді нової епохи переважно марши-
рують не абстрактні порядні люди, яких апологетизував дніпропетровський 
дует, а цілком конкретні ділки і пристосуванці, спекулянти всіх мастей.

Прозріння було важким і, гадаю, прикрим для талановитих митців. Драж-
ливі, безкомпромісні гросмейстери своєї справи, вони навіть уперше за роки 
перебудови розіграли відверто «кон’юнктурну партію», втіливши «Лебедів 
материнства» Василя Симоненка як данину українізації. Це була, як завжди, 
винахідлива, ретельно скомпонована і виконана, але нещира вистава.

Справжній митець — завжди сейсмограф. Бугайов з Нікітіним чутли-
во запеленгували зміну суспільного клімату: мітинговий галас, що тривав, 
не приховав для них гіркої похмурості, яка поступово запанувала в люд-
ських душах. Ця хандра пронизувала їхній останній перед ремонтом театру 
спектакль «Пристановище», в якому головний герой намагався звільнитися 
з полону буденності, вигадуючи нові й нові захопливі сюжети, проживаючи 
ці фантастичні пригоди як реальне — авантюрне, осмислене, феєрверкове — 
життя. Правда, схоже, що й самі митці не вірили у надійність пропонованого 
рецепту. В усякому разі азарту, розкутості, притаманних їхнім попереднім 
роботам, у парафразі казок Бориса Шергіна вже не відчувалося.

Напевно, врятувати їх у цей період могло єдине (власне, те, що підтри-
мувало, надавало сили, сповнювало смислом завжди) — робота. Новий ори-
гінальний задум. Нестандартний репертуарний крок. Мобілізація чудово-
го акторського ансамблю новою перспективною ідеєю. Та розпочався ре-
монт. І театр, на два роки залишивши свій стаціонар, змушений був кочувати 
по клубах і актових залах шкіл, нещадно амортизуючи спектаклі, насамперед 
дбаючи про заробіток, а не про творчість.

Тепер театр, повернувшись у своє законне підмарафетчене приміщен-
ня, влаштувавши модну нині презентацію (за чутками, і відмінний бенкет), 
із запалом шукає спонсорів (за свідченням В. Бугайова, успішно), гарячко-
во налагоджує контакти з «діловими колами» — комерсантами, біржо-
виками. А ще грає дуже сумну, розхристану, як наш час, прем’єру «Любов 
до одного помаранча» — виставу про тотальну відчуженість людей, які по-
винні робити одну справу — разом творити, про їхню злиденність і его-
їзм, про їхню амбітність і ненависть до авторитетів, про їхню враженість 
і дилетантизм.

За сюжетом, бідна трупа бродячих гістріонів починає бунтувати під час 
чергового виступу проти свого ватажка, прем’єра і режисера Труффальдіно. 
Він вигадав казку, а вони її методично руйнують, бо прагнуть бенефісу, 
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впевнені, що мають право на сольні виграшні партії. Через це лише посилю-
ється хаос і наявнішою стає творча безпорадність кожного.

Прем’єру сприймаєш як короткий епікриз нинішнього внутрішнього ста-
ну театру і його лідерів, як резюме до двох років мандрівного антитворчого 
життя, як стислий коментар до наслідків перебудови, задуманої як грандіоз-
ний ремонт суспільства.

Ремонт у країні завершився її руйнуванням.
Ремонт у Дніпропетровському театрі ляльок — відсутністю взаєморозу-

міння між режисурою і виконавцями.
Ремонт у наших душах, здається, тільки-но розпочинається, бо, пережив-

ши чергову «доленосну епоху», ми залишилися такими ж черствими одне 
до одного, схильними до хамелеонства, егоїстичними, безчесними матеріа-
лістами і споживачами.

Втім, не слід панікувати.
У нас є власний дім (от у дніпропетровських лялькарів навіть відремон-

тований), в якому варто спробувати ще раз навести порядок і стати розум-
ними, милосердними, культурними людьми.

А потому — ще й щасливими. Усім разом.
«Культура і життя», № 2, 11 січня 1992 р.

ВЕРСІЯ ЖИТТЯ
Харківські лялькарі грають Чехова

Так вже повелося в останні роки, що нашому театру від критики діста-
ються, в основному, стусани та зневажливі посмішки. Вважається, і, загалом, 
багато в чому справедливо, що цікавих вистав в Україні кіт наплакав, а з ре-
жисурою — зовсім швах. Це непорозуміння, мабуть, частково пояснюєть-
ся тим, що судити про театр у нас прийнято зі специфічної точки огляду, 
через що в об’єктив «критичного перископа» потрапляють, головним чи-
ном, заслужені столичні гранди і заповзятливі провінційні ділки, які сповіду-
ють, прямо скажемо, фальшиві цінності, мліючи від власних удаваних амбіцій 
і маскуючи млявими деклараціями про духовність цілком, до речі, зрозуміле 
бажання жити в ситому комфорті. Мова, по суті, йде про сучасну модифіка-
цію сервілізму, коли прагматичними міркуваннями виправдовується худож-
нє боягузтво і байдужість. Тож не дивно, що ключовою фігурою в ниніш-
ньому театрі став, зітхнемо, менеджер. Іноді він поєднує з адміністративною 
посадою функції художнього поводиря, але й у цьому випадку, як правило, 
підставою для похвали і поваги виявляється горезвісна комерційна жилка. 
Директори у нас якось вміють впарювати вульгарний напівфабрикат публіці 
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і лукаво догоджати владі, огидній, як колба з діоксином. Зверніть увагу: у нас 
майже всі адміністративні театральні божки мають звання народних артис-
тів, хоча, ясна річ, на сцену не виходять, бо якщо б таке, борони Боже, тра-
пилося, то закидали б їх гнилими помідорами обдурені глядачі, яким з року 
в рік зі столичних сцен відважують різну ошатну тухлятину. Ось недавній 
факт, над яким суспільство не зронило сльози, але, можливо, гніватимуть-
ся майбутні театральні історики: медитуючи над трипільськими черепками, 
президент країни нічтоже сумняшеся підмахує укази над присвоєнням на-
ціонального статусу не тільки грандіозній фікції на ім’я «Мистецький ар-
сенал», а й колективам Київської оперети і Донецького музично-драматич-
ного театру, чию творчість навіть у найзавзятішого їхнього шанувальника 
язик не повернеться назвати еталонною. Зате дипломатичну і менеджерську 
спритність керівників цих театрів можна сміливо викладати в академіях гро-
мадських наук, перейменованих у такі з вищих партійних шкіл. Фінансові по-
казники у цих панів завжди зразкові, сцени працюють як фабрики, фабрику-
ючи, вибачте за тавтологію, вистави, після перегляду яких будь-яка тямуща 
людина починає нарікати на кризу режисури й відсталість сучасного укра-
їнського театру.

Гадаю, ці та подібні до них суперкерівники наших «успішних» театрів го-
лосно зарегочуть, а, може, й смачно лайнуться, прочитавши наступну фразу. 
Читайте: за без малого два десятиліття, які Володимир Решетняк директор-
ствує в Харківському театрі ляльок, він жодного разу не змінив меблі в сво-
єму кабінеті. Зате знайшов кошти (здебільшого, заробивши їх показом ви-
став) на реконструкцію і створення нової експозиції унікального музею те-
атральної ляльки в верхньому фойє театру. І повністю оновив — з тих же 
дбайливо зекономлених грошей — обладнання сцени. І провів нові комуні-
кації. І крісла нові в залі встановив. А ще не тільки зберіг, але й примножив 
у всіх бандитсько-жебрацьких бурях 90-х і жадібно-отупілому болоті 2000-х 
дивовижну, колекційну трупу свого театру. І спектаклі допомагав їй випуска-
ти, за які жодного разу не було соромно. У Харківському театрі ляльок досі 
пріоритетним вважається право таланту, а не образливо-екзальтовані заку-
лісні відносини, що роз’їдають, руйнують і розбещують творчий процес. 
Це, до речі, єдиний театр ляльок в Україні, що не тільки грає вистави для ді-
тей, але має повноцінний «дорослий» репертуар. І афіша у нього, між іншим, 
на заздрість багатьом драматичним колективам, що виправдовують бульварні 
комедійки і мелодрамки на своїх сценах спрагою невимогливих глядачів у ре-
лаксації і нагальними потребами театральної контори. Тут грають «Скотний 
двір» Джорджа Орвелла і «Оперу жебраків» Джона Гея, булгаковського 
«Майстра і Маргариту» і гоголівського «Ревізора», «Тінь» Євгена Шварца 
і «Мою прекрасну леді» за мотивами Бернарда Шоу. Тепер ось поставили 
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«Прості історії Антона Чехова» — спектакль, який спростовує наше тради-
ційне скиглення про відсутність в Україні талановитої і чесної режисури, ні-
бито не здатної ні до чого іншого, як натужно ілюструвати невиразні тексти, 
демонструючи параліч думки, убогість фантазії і непритомність світогляду.

Створила цю «сонату часу, що вислизає», як заявлено в програмі, трип-
тих за чеховськими оповіданнями «Дама з собачкою», «Чорний монах» 
і «Скрипка Ротшильда», Оксана Дмитрієва. До своїх 30 років вона має со-
лідний акторський досвід, диплом театрознавця і закінчений курс за фахом 
«режисер театру ляльок». Але головне — володіє дефіцитним даром спо-
стерігати і відчувати, вчитуватися і тлумачити, з’єднувати конкретику з ме-
тафізикою, говорити про складне просто і довірливо. Колись театральний 
класик волав про реалізм, доведений до символу. У Оксани Дмитрієвої сим-
вол кричить про реальність. Метафора підкреслює емоцію. Знак концентрує 
душевне сум’яття, хвилювання, страждання. Вона веде театральну оповідь 
неймовірно розкуто. Точність деталей, психологічних метаморфоз, неорди-
нарних пластичних рішень анітрохи не заважає їй робити сміливі узагаль-
нення, пов’язані з природою людини, її прозріннями і помилками, муками 
і радощами, втратами і осяяннями. Тужливе, на перший погляд, життя че-
ховських героїв освітлюється у виставі їхнім щирим прагненням осягнути 
істину — про себе і безглуздий, незатишний, зрадливий світ, у який вони ки-
нуті. Для страждання? Ефемерного щастя? Або швидкоплинно видобутого 
знання про сенс свого існування?

Ми все-таки перебільшуємо наслідки навали пройдисвітів і варварів, 
наше життя зовсім не нікчемне, як витійствують про це короткозорі аналі-
тики. «Прості історії Антона Чехова» можна прописувати як мікстуру. Бо-
дай і для того, аби переконатися, якою душевною міцністю і не девальво-
ваною майстерністю озброєні виконавці цієї вистави, серед яких особливо 
хочеться виділити В’ячеслава Гіндіна, здатного бездоганно грати хоч лірику, 
хоч гротеск. Але і його партнери по сцені — розумні, чуйні, точні і диво-
вижно душевно щедрі. Вони розуміють, навіщо розповідають свою історію, 
і природно діляться цим знанням.

І публіка, як з’ясовується, зовсім не дура. Квитки на Чехова розкуплені. 
А Оксана Дмитрієва репетирує з чарівними харківськими лялькарями шекспі-
рівського «Короля Ліра». І невдовзі робитиме з ними «Чевенгур» Андрія 
Пла тонова, «Казанову» Марини Цветаєвої, «Одруження» Миколи Гоголя, 
«Виш невий сад» Антона Чехова. І, нарешті, знову Шекспіра — «Гамлета», 
який діагностує, випробовує, сповідує кожний новий історичний час.

2010, 2019 р.
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ХИТРИЙ ТАКТИК 
І ДАЛЕКОГЛЯДНИЙ СТРАТЕГ 

МИКОЛА ТОБІЛЕВИЧ
Київські гастролі трупи Миколи Садовського 

1892–1897 років

Згадки про гастрольну діяльність українських труп ХІХ століття є за-
гальним місцем у численних дослідженнях науковців, присвячених театру 
корифеїв. Зазвичай у наукових розвідках зазначається, що трупи вимуше-
но мандрували, перетинаючи безкраї простори Російської імперії, заїж-
джали на Кавказ і до Польщі, не раз виступали в столичних містах Москві 
та Санкт-Петербурзі.

Інколи науковці окрему увагу акцентували на приїздах труп корифеїв 
до Києва, вірніше на їхній відсутності, через заборону накладену київсь-
ким генерал-губернатором Дрентельном. Після резонансних виступів 
1882 року — в січні трупи Григорія Ашкаренка, а в грудні трупи Марка Кро-
пив ницького, цей колишній шеф жандармів, заборонив приїжджати україн-
ським артистам до Києва.

У липні 1888 року, забезпечуючи порядок під час святкувань 900-ліття 
хрещення Русі, генерал-губернатор Олександр Дрентельн раптово помер: 
упав з коня прямо під час урочистостей, отримавши апоплексичний удар1. 
Але смерть цього одіозного чиновника не одразу змінила ситуацію щодо ви-
ступів українських труп в Києві. Знадобилося ще кілька років, аби переко-
нати владу в тому, що заборона українського театру зайвий раз лише дратує 
суспільство й лише розпалює українофільські настрої.

Найактивніше з усіх організаторів українського театру дозволу на київ-
ські гастролі домагався Микола Садовський, який з квітня 1890 року був 
одноосібним власником трупи, полишену перед тим його братами Іваном 
Карпенко-Карим та Панасом Саксаганським. У виступах в Києві він був 
зацікавлений не лише через очікуваний матеріальний зиск: для амбітного 
Миколи Карповича значення мала також престижність київської сцени.

1 Зазначимо, що це була не остання раптова смерть російського високопосадовця 
під час урочистостей в Києві. Зокрема, 1911 року, під час святкування 50-річчя ска-
сування кріпосного права в Києві було вбито П. Столипіна.
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Здолати десятирічну заборону на український театр у Києві Миколі Са-
довському вдалося вже за часів наступного генерал-губернатора Олексія 
Ігнатьєва 1892 року. Успіх справи, судячи з усього, забезпечили певні хитро-
щі та особисті зв’язки. Два спектаклі за участі Садовського та Заньковецької 
були зіграні як благодійні під егідою Київського літературно-драматичного 
товариства на користь Київського благодійного товариства, очолюваного 
дружиною генерал-губернатора Софією Ігнатьєвою.

Як дещо з іронією пригадує в мемуарах Микола Карпович, організаці-
єю цих виступів опікувався Михайло Старицький, який належав до керів-
ництва Київського літературно-драматичного товариства, а тому й запро-
сив Садовського разом із Заньковецькою зіграти дві благодійні вистави. 
Са довський, у свою чергу, запропонував представити повноцінні виступи 
власної трупи. «Пропозицію мою з радістю прийняв М. П. Старицький і вся 
старшина. П’єси було намічено такі: “Не так склалось, як жадалось” і “Чор-
номорці”. Весь збір з двох цих вистав повинен був піти на користь тих бла-
годійних інституцій, що були під крилом її сіятельства, сиріч жінки графа 
Іґнатьєва. Ділу дали рух. Всю справу про дозвіл повів присяжний повірений 
Країнський, голова літературно-артистичного гуртка1. Дозвіл на ці дві ви-
стави добули. Звичайно, тут мали вплив гроші, бо, справді, ці дві вистави, 
та ще після десятилітньої заборони, обіцяли дуже великий зиск» [16, c. 126].

Відтак, на Великодньому тижні, власне тоді, коли осідлі трупи, згідно 
усталеній традиції, переривали свої виступи, в Міському театрі вистави пока-
зував Садовський: 8 квітня «Не так склалось як жадалось» М. Старицького 
та російську п’єсу «Сивий волос» К. Шиловського, а 9 квітня оперету «Чор-
номорці» М. Старицького, водевіль Д. Дмитренка «Кум-мірошник» і другу 
дію «Весілля Кречинського» О. Сухово-Кобиліна [19, c. 234].

Благодійницька діяльність впливової аристократки Софії Ігнатьєвої на-
була розголосу в усій імперії, вона ж, судячи з усього звернула особливу 
увагу на самого Миколу Карповича та пообіцяла йому подальше сприяння 
в організації гастролей. Зі свого боку, граф Ігнатьєв не залишився байдужим 
до Марії Заньковецької й пішов знайомитися з нею особисто, мотивуючи це, 
як пише Садовський, тісним знайомством із рідним братом актриси. Далі ви-
рішенню справи сприяла вже не тільки особиста приязнь, а й згадки про бо-
йове братство часів російсько-турецької війни 1877–1878 рр.

Адже офіцер-артилерист Євтихій Костянтинович Адасовський, як і Ми-
кола Карпович, брав участь у російсько-турецькій війні. Він, вочевидь, був 
особисто знайомий з київським генерал-губернатором Олексієм Ігнатьєвим 

1 Ймовірно йдеться про київського громадського і культурного діяча, видавця га-
зети «Жизнь и искусство» М. Країнського.
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та з його рідним братом військовим дипломатом, укладачем Сан-Стефанської 
мирної угоди1, генерал-ад’ютантом Миколою Ігнатьєвим. Близькі з фронто-
вих часів офіцери, підтримували один одного і в мирному житті, що зрештою 
забезпечило приїзд української трупи до Києва з повноцінними гастролями 
на наступний рік2.

Однак, при тому, що 1892 року адміністративна заборона на українській 
театр у Києві була скасована, проблемність гастролей українських труп за-
лишалась, через малу кількість повноцінних зимових театрів у місті. Адже 
в 1890-і в Києві було лише два справжні театри: Міський, де показували 
і музичні, і драматичні спектаклі, та перебудований із цирку, театр братів 
Бергоньє. Недостатня кількість сценічних майданчиків зумовила те, що по-
стійно навідуючись до Києва, трупа Миколи Садовського могла виступати 
тільки на Великодньому тижні, чи в період так званого міжсезоння, коли ак-
торський склад переформатовувався перед літніми гастролями, або ж приїж-
джала до міста влітку й грала в літніх театрах.

Отримавши дозвіл на десять вистав — дев’ять українських і одну ро-
сійську в наступному 1893 році, трупа Садовського гастролювала в Києві 
в Міському театрі з 31 березня по 18 квітня, саме у дні Великодніх свят. Зреш-
тою кількість вистав була збільшена, бо, як пише в розлогій статті про Ма рію 
Заньковецьку Іван Нечуй-Левицький «на прохання артистки трупі д. Зань-
ковецької дозволено в тутешньому театрі ще п’ять українських спектаклів. 
Перший спектакль, даний 31 марта, грали на добродійні цілі на користь то-
вариства “Червоного хреста”. Од сього часу трупа д. Садовського поставила 
на сцені “Назара Стодолю”, “Циганку Азу” д. Старицького, “Глитая” та “Дві 
сім’ї” д. Кропивницького, “Никандра Безщасного” д. Садовського, “Ой 
не ходи, Грицю” д. Старицького, “Лес” Островського і “Лимерівну” Мирного 
на бенефіс д. Заньковецької» [13, c. 147].

Ущент заповнена першокласними українськими п’єсами, крім «Лісу» 
О. Островського та переробки драми О. Писемського «Горькая судьбина» 
під назвою «Никандр Безщасний», гастрольна афіша трупи Садовського 
мала б викликати тільки схвальні відгуки київської публіки. Однак, серед 
української громадськості не було однозначної думки щодо виваженос-
ті репертуару, і одразу після появи анонсів з цього приводу розгорнулась 
дискусія.

1 Сан-Стефанська мирна угода була укладена між Російською та Османською ім-
періями 19 лютого 1878 року після завершення російсько-турецької війни.

2 Як зазначає дослідник творчості Марії Заньковецької Петро Рулін, в організацій 
гастролей 1893 року допоміг рідний брат Марії Костянтинівни. Див.: Рулін П. Марія 
Заньковецька: Життя і творчість. Київ: Рух, 1929. С. 58.
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Ключовою особою, яка власне інспірувала негативний резонанс довко-
ла виступів трупи Садовського, був письменник і відомий громадський діяч 
Олександр Кониський. Так, у листі до свого доброго знайомого чернігівсько-
го адвоката Іллі Шрага він писав: «Узяла нас опаска, коли б Садовський не пе-
реборщив: десять літ його трупи не пускали до Києва, а за сей час українська 
ідея зросла так, що Садовський і оком не досягне до неї і може почати часто-
вати публіку — горілкою да п’яницями. Сьогодні ми гуртом послали до його 
листа, остерігаючи, щоб він своїми спектаклями не спричинивсь ні на зер-
но пошкодити чуттю національної поваги та ж чи послухає?» [10, c. 27–28].

Із подальшого листування Кониського відомо, що петиція української 
громадськості спричинила до того, що з афіші зникли водевіль М. Ста риць-
кого «Як ковбаса та чарка, то минеться сварка» та його ж переробка «Со-
рочинського ярмарку» М. Гоголя. Однак «Ліс», у якому Марія Зань ковецька 
та Микола Садовський грали російською мовою, залишився, що й викликало 
згодом публічний осуд літератора.

Поза тим, перші повноцінні гастролі трупи Миколи Садовського 
в Києві мали сталий глядацький інтерес. Кілька вистав, серед яких «Глитай, 
або ж павук» М. Кропивницького та «Не судилося» М. Старицького від-
відав Михайло Грушевський, занотувавши в щоденнику, що «грали пречу-
дово». А крім захоплених і дуже тонких зауважень щодо гри Марії Зань-
ковецької, Іван Нечуй-Левицький чимало схвальних слів висловив на адресу 
інших учасників трупи.

«Трупа д. Садовського грає в Києві з великим поспіхом. Театр сливе за-
всігди буває повний. Окрім д. Садовського та Затиркевичевої, давно прид-
бавших собі артистичну славу, є в трупі д. Садовського чимало талановитих 
артистів, як-от Загорський, Василенко, Мова, а найбільше між ними визна-
чається молода талановита артистка д. Ратмирова, котра мала добрий поспіх 
у Києві. Солісти, солістки й хор дуже гарні і сподобались публіці навіть після 
недавніх вистав київської опери. Власні декорації д. Садовського свіжі й ма-
льовничі, з поетичними виглядами та картинами природи і села. Уся трупа 
знає й любить своє діло, як і попереду. Усі артисти грають залюбки, за яку 
роль не візьмуться, видко, що вони усі залюблені в свою артистичну спра-
ву. Це не ті актори, по більшій частці з міських людей, що не мають ніякого 
втямку про народ, про народне життя і вважають на своє діло як на непри-
ємну і важку повинність; це правдиві залюбленики театру, усі беруть щирий 
і охочий суспіл в одіграванні українських п’єс з народного життя: очевидяч-
ки, вони знають народне сільське життя, як не можна краще його знати.

Драми, котрі виставляли в київському театрі, поцяцьковані й прикраше-
ні коротенькими етнографічними уставками й картинками. Ці новозаводи-
ни утворників українських драм та оперет дуже сподобались для публіки. 
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І справді вони дуже ефектні, підсвіжають звичайну монотонію перших дій 
драм, в котрих розпочинається зав’язь та розвиток драматичної дії, і підтри-
мують увагу глядачів» [13, c. 155–156].

Наступний, 1894 рік, з яких два перші місяці трупа Садовського гастролю-
вала в Москві в театрі «Парадіз», став одним із найуспішніх для неї. «Трупа 
М. Садовського виставила в Москві з нових творів, окрім драми “Талан”, та-
кож п’єсу “Кривда і правда”, що друкувалася в “Зорі” під заголовком “В тем-
ряві”, — повідомляла львівська “Зоря”. — Кінець трохи не такий, як в “Зорі”: 
герой не вмирає, єго визволяє від кривди земський начальник. <…> На до-
хід М. Заньковецької виставлено драму “Талан”. Редакція журналу “Артист” 
заповідає, що надрукує єї в оригіналі в “Театральной бібліотеке”. За час по-
буту в Москві товариство урядило ще бенефіси Затиркевички-Карпинської, 
Загорського, Карпенка, Левицького, Васильєва, Старицького і Садовського. 
Трупа мала успіх не тільки артистичний, але й матеріальний» [11].

А з 20 квітня по 20 травня, тобто повний місяць, керована Садовським 
трупа виступала в київському театрі Бергоньє. З новинок до репертуару уві-
йшли дві нові драми М. Старицького «Талан» і «Кривда і правда» та «Чер-
воні черевики» В. Захарченка — інсценізація повісті М. Гоголя «Вечори 
на хуторі поблизу Диканьки». Потужністю відрізнявся художній склад тру-
пи, до якої, крім визнаної зірки Марії Заньковецької, входили Ганна За тир-
кевич-Карпинська, Денис Мова, Іван Загорський, Федір Левицький, Євге-
нія Базилевська та інші. В якості режисера на афіші значився Михайло Ста-
рицький, а диригентом хору і керівником оркестру був майбутній відомий 
український театральний композитор Матвій Васильєв-Святошенко — ав-
тор оперети «Червоні черевики».

Рекламу і розголос гастролей забезпечувало «Киевское слово», яке 
анон сувало українські спектаклі, рецензувало їх, й окрему замітку присвя-
тило виступу Марії Заньковецькій у драмі «Нещасне кохання» Л. Манька. 
Відтак, схвальні відгуки на сторінках газети здобули спектаклі «Ніч під Івана 
Купа ла» та «Ой не ходи, Грицю та на вечорниці» (обидві М. Старицького), 
де акторський ансамбль склали Заньковецька, Затиркевич, Садовський, Мо-
ва, Левицький.

«Трупі Садовського, — писав кореспондент, — вдалося дуже вдало зігра-
ти в минулу неділю драму Старицького “Ой не ходи Грицю та на вечорниці”. 
Численні побутові картинки поєднані разом нескладною інтригою. Дія роз-
гортається під час сільських вечорниць, де сходиться молодь, зав’язуються 
знайомства і пробуджується кохання.

Пані Заньковецька дала своєю грою вивершений тип ревнивої дівчини, 
яка, витративши всі засоби оволодіти коханням милого її серцю хлопця, вирі-
шує, насамкінець, отруїти його. Особливо тонко, художньо і з захоплюючим 
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та вражаючим трагізмом провела артистка останній акт. Поривчасті рухи, 
очі, що загоралися недобрим вогником, незрозуміла мова — все це початок 
божевілля — були передані з такою дивовижною правдою, що сценічні умо-
ви забувалися і перед очима залишалося саме життя» [7].

Крім Заньковецької на місце прем’єрши трупи претендувала молода ак-
триса Євгенія Базилевська — майбутня мати двох дітей Миколи Садов сь-
кого. Навесні 1894 року вона виступила в ролі Наталки («Наталка Полтав-
ка» І. Котляревського). Проте, на думку рецензента, ця вистава пройшла 
не зовсім успішно. «З Базилевської вийшла надмірно безбарвна Наталка. 
Порівняна сила її голосу не завжди йшла поруч із вмінням співати, май-
же весь час суперечила виразності і теплоті» [7]. Втім, навіть зауваження 
на адресу окремих артистів, серед яких також були Денис Мова, Іван За-
горський, Федір Левицький не применшили загального позитивного вра-
ження від київських гастролей трупи Садовського, що переконали публіку 
в особливій сценічній принадності українських артистів.

Тим не менш, Олександр Кониський, який зазвичай завзято цікавився 
українськими справами, в листі до Іллі Шрага подає контраверсійні вра-
ження від гастролей Садовського у Києві. «Не повезло — у нас трупі Зань-
ковецької! — пише він, — Найбільший збор (до 800 крб.) дала тільки “Ли-
мерівна”, найліпша п’єса Старицького “Кривда і правда”, — де правду оли-
цетворяє земський начальник, (це факт!!) дала ледві 260 крб.; і “Талан” його 
“имевший громаднейший успіх в Москве”, — провалився у нас з успіхом 
ще більшим! Здається, зібрали 250 крб. (були збори і по 170… наприклад 
“Шельменко”)» [10, c. 77–78].

Невідомо наскільки точними є відомості щодо прибутків трупи Са довсь-
кого від київських гастролей, але з листа Кониського зрозуміло, що його 
істотно роздратувала мистецька діяльність Садовського, Заньковецької 
та Старицького. Зазвичай, причини його критичних нападів, дослідники 
творчості Олександра Кониського пояснюють важким характером письмен-
ника. Водночас, здається, в цьому випадку причини були глибшими й стосу-
валися певних ідеологічних установок, яких дотримувався Кониський.

Адже, на відміну від Кониського, ні Старицький, ні українські артис-
ти не належали до радикального українофільського крила. Їхнє українство 
мало ширші слов’янофільські орієнтири, доказом чого є те, що, керуючись 
патріотичними почуттями, Старицький придбав завод з виготовлення су-
харів для поставок у діючу армію під час російсько-турецької війни 1877–
1878 рр. на чому й збанкрутів. На загал, політична поміркованість україн-
ських артистів, а також намагання догоджати публіці, підкорення цензурі 
було для Кониського неприйнятним, що й вилилося в критику ним драма-
тургії Старицького та лояльності до влади Садовського.
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Відповідно Шрагові після київських виступів Садовського навесні 
1894 року, він писав: «Старицький оце в суботу був у мене і репетував, що 
“Ки їв деморалізовав сим разом Садовського і Заньковецьку так, що у їх лед ві 
лишалось і 5 % того національного інстинкту, який був у них”. Коли се правда, 
дак я висловив йому, що треба благати Бога, щоб вивітрились швидше остат-
ні 5 %. А Садовський і Заньковецька заприсягаються знов, що вже довіку ноги 
їх не буде у Києві…». Доведеться киянам «седіти і плакати» і «на вербах пові-
шати органи глухиї»… Та ні! Збрешуть! На осінь приїдуть» [10, c. 77–78].

Непослідовність та схильність до компромісів, на які зважувалися українські 
театральні діячі, шукаючи успіху в умовах запеклої конкуренції з російським 
театром, найбільше дратувала Олександра Кониського, про що він висловився 
в статті «Українській театр в Києві», надрукованій у забороненому в Російській 
імперії галицькому журналі «Зоря» [3]. У ній йшлося про масштабні гастролі 
Садовського в Києві 1895 року, які відбулися навесні, не восени, як пророкував 
автор. На думку автора вони були зовсім невдалими, а головним аргументом 
щодо провалу української трупи для Кониського стали начебто низькі збори.

Зокрема він наводив такі факти: «Збори щороку меншали. Позаторік лед-
ве чи був пересічно хоч один спектакль, щоб з його трупа зібрала менш тисяч 
карбованців! Отже торік вже повного збору (себто не менш як 1 266 крб.) 
було вельми не густо; були спектаклі, що давали трохи менш як 200 крб. 
А вже сього року, так з 26 спектаклів не було ні одного такого, щоб дав по-
вний збір. Найбільш було збору з першого спектаклю 1 140 крб., коли йшла 
драма Мирного “Лимерівна”. Трапився один спектакль, що дав 990 крб., 
та два, що дали трохи більш як 800 крб.; а то все менш та менш і спускаю-
чись на 700, 600 крб., доходило до незвичайно мізерного збору 144, 142, 121, 
111 і нарешті 103 карбованці!» [3, с. 197].

Погані збори — це свідчення байдужості публіки до виступів українських 
артистів, переконував Кониський, що пояснюється низьким художнім рівнем 
трупи та її репертуаром. Найбільшої ж критики зазнав сам Микола Карпович, 
якого Кониський негативно оцінював як актора. «Нехтування ґрунтовних зма-
гань штуки взагалі, театру як аудиторії, нехтування чи нерозуміння української 
ідеї і почуття достоїнства національного, повернули хист Садовського в кінець 
і зробили з його шаржиста. Гумор, жарт виходить у його карикатурою; а в сце-
нах з горілкою (наприклад “По ревізії”) він довів карикатуру до огидливості… 
і в очах щиро української свідомої публіки похоронив себе…» [3, с. 198].

Упереджене ставлення Кониського, що стосувалося також Марії Зань-
ко вецької1 та Михайла Старицького, є очевидним. Так, Марії Костянтинівні 

1 Про надмірність критичних висловлювань стосовно Заньковецької з боку Мак-
сима Горголі писав П. Рулін. Див.: Рулін П. Марія Заньковецька… С. 59.
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він закидав, що вона сіла не в свої сані, зігравши «Ліс» О. Островського ро-
сійською мовою, а Михайла Старицького, традиційно звинувачував у епі-
гонстві, не вибачав виправленого, на вимогу цензури, фіналу драми «Кривда 
і правда» та вважав занадто відвертим змалюванням стосунків акторської 
братії в драмі «Талан».

Відновлюючи більш-менш об’єктиву характеристику художнього рівня 
трупи Миколи Садовського 1895 року, треба уточнити, що, по-перше, того-
часні київські гастролі відбувалися в приміщенні Міського театру, а не як по-
передні в театрі Бергоньє, де була менша кількість місць, і це суттєво вплива-
ло на заповнюваність залу. А, по-друге, вранішні недільні вистави Садовський 
грав по дуже низьких цінах, аби зробити їх дійсно загальнодоступними.

Зауважимо ще кілька обставин. Спектаклі, під час гастролей, які три-
вали майже місяць з 4 по 30 квітня, показували щодня, крім кількох субот, 
на які випадали церковні свята, а по неділях грали двічі — вранці та ввечері. 
До того ж, за винятком найкасовіших постановок, назви в афіші не повто-
рювалися. Все це, вочевидь, свідчить про надзвичайно напружений графік 
роботи трупи, а також про її вельми великий артистичний склад, який, ясна 
річ не міг бути однаково рівним.

Як і торік, українські вистави мали розголос на сторінках київської преси: 
рецензент «Киевского слова» зробив чимало зауважень, але загалом схваль-
но оцінив виступи трупи Садовського, а Ізмаил Алек сандровський на сторін-
ках «Киевлянина» надрукував дві різкі статті.

Київські виступи 1895 року починалися і завершувалися «Лимерівною» 
Панаса Мирного в сценічній редакції Старицького. З інших творів на афі-
ші повторювалися лише «Зимовий вечір» Старицького і «Сорочинський 
ярмарок» в його ж переробці, та прем’єра «Мазепи» К. Мирославського-
Винникова. Більшу ж частину величезного репертуар мандрівної трупи скла-
дали, переповнені історіями про нещасне кохання, зраду, безневинні страж-
дання, мелодрами. Іншу — музичні вистави та водевілі, а також сатиричні 
комедії.

«Циганка Аза», «Не судилось», «Ой не ходи, Грицю…» Старицького, 
«Дві сім’ї» Кропивницького, «Нещасне кохання» Л. Манька, «Тарас Бульба 
під Дубном» і «Катерина» (оригінальна назва «Мужичка») К. Ванченка-
Писанецького — все це очевидні мелодрами з афіші Садовського. На дода-
чу, і в драмах Старицького «Талан», «Кривда і правда» та «Зимовий вечір» 
виразно проступав мелодраматичний ефект. Відтак, на відміну від усталеної 
вітчизняним театрознавством думки, не соціальний, а емоційно-чуттєвий 
аспект став домінувати у репертуарі цієї трупи, причому мелодраматичність 
як жанрова характеристика була притаманна сценічним творам з історични-
ми сюжетами, оригінальним п’єсам та переробками.
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З дня на день глядач очікував від театру історій, що бентежать серце 
й душу, а тому пробачав артистам і авторам п’єс чимало слабкостей. При-
міром вже на другій виставі «Циганка Аза» сталася прикрість: на початку 
четвертого акту Марія Заньковецька раптово сильно закашлялась і втрати-
ла голос, завісу швидко опустили, а Садовський пояснив публіці що вистава 
припиняється [1]. Або ж історична мелодрама К. Ванченка-Писанецького 
«Тарас Бульба під Дубном», де головною сюжетною лінією стало кохан-
ня Андрія, «була розіграна не уповні струнко, хоча гра М. К. Заньковецької 
(Людвіка), Садовського (Тарас Бульба), Левицького (Товкач), Загорського 
(Янкель) і Василенка (Остап) не могла заслуговувати на докори при найсу-
воріших вимогах, які тільки можливо в даному випадку пред’явити. Власне 
роль пані Заньковецької була лише епізодичною, розвернутися артистці було 
ніде, але й ті дві невеликі сцени, в яких їй довелося показатися публіці, були 
справжніми шедеврами сценічної гри» [6].

Чуттєва, емоційна гра в мелодрамах, що вибудовувалася на раптових пе-
ремінах настроїв, деталізації психологічних станів через довгі моторошні 
паузи, уміння акторів збліднути, заплакати, знайти відповідні голосові ін-
тонації та жести, буквально заворожувала публіку. Проте інколи навіть така 
майстерність не могла приховати літературної незугарності п’єс, зокрема 
«Катерини» К. Ванченка-Писанецького. Адже, «не дивлячись на ретель-
ну зіграність всіх учасників вистави та енергійні зусилля пані Затиркевич-
Карпинської і пана Левицького, які зробили зі своїх ролей, все що можна було 
зробити, і навіть більше — п’єса успіху не мала. Вона дійсно скомпонована 
не зовсім вдало» [5].

Можливо, цей невдалий спектакль трупи Садовського взагалі не варто 
було б згадувати, якби не йшлося про п’єсу (первісна назва «Мужичка»), 
що отримала відзнаку на «Драматичному конкурсі» в Галичині у 1893 році. 
Це той самий конкурс, до фіналу якого не потрапив «Чабан» І. Карпенка-
Карого, а «Украдене щастя» Івана Франка опинилося на останньому тре-
тьому місці, після «Мужички». Пізніше з’ясувалося, що твір К. Ванченка-
Писанецького — це переробка драми Олександра Островського та Миколи 
Соловйова «Світить, та не гріє», про що, вочевидь, знали всі, крім членів 
конкурсної комісії. Словом, вибір її до постановки Миколою Садовським, 
якому, ймовірніше за все були відомі перипетії галицького конкурсу, оскільки 
він листувався з дирекцією театру «Руська бесіда», збираючись 1894 року 
на гастролі до Львова, вказує на його свідому поблажливість до неякісних 
драматичних творів.

Українські актори, як переконує досвід трупи Миколи Садовського, мо-
гли подолати будь-які текстові труднощі та виправдати драматургічні нісеніт-
ниці. Показовим у цьому сенсі є й те, що Сергій Єфремов, тоді семінарист, 
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занотовуючи чимало позитивних вражень у своєму щоденнику, навіть 
тоді, коли не погоджувався з автором п’єси, як було у випадку з комедією 
Старицького «Крути та не перекручуй», залишався на боці театру, осо-
бливо артистів. У цьому його підтримував і кореспондент «Киевского сло-
ва»: «Відзначити треба гру пані Затиркевич-Карпинської (Тхориха), пана 
Садовського (Передерій), який змінив у цій п’єсі не лише голос, жести, ма-
неру говорити, але повноцінно перевтілювався в зображувану особу, — пи-
сав він після перегляду цієї комедії. — Вельми типовий був пан Левицький 
(Печариця), який не раз зривав дружні й голосні аплодисменти. Останні по-
вною мірою випали також Загорському (Дід)» [6].

Єфремов, який захопив лише другу половину гастролей трупи Са дов-
ського, занотував у щоденнику чимало деталей, що залишилися поза ува-
гою газетярів. Прикметно, що на відміну від них, його цікавили виступи 
української трупи загалом, бо на вистави він ходив по можливості (фінан-
совій у тому числі), не обираючи, прем’єра це чи ні, грають зірки, чи другий 
склад. Зокрема, він потрапив на комедію М. Старицького «За двома зайця-
ми», що вже чимало років йшла на сцені. «Сама комедія мені не дуже подо-
бається, — писав Єфремов, — хоча в ній досить живо і реально малюється 
міське (київське) міщанство, його життя і звичаї. Що ж до гри, то знов-таки 
треба сказати, що кращої вже сподіватися трудно. Головна роль переверт-
ня Голохвастова виконана артистом Левицьким дуже гарно, без жадних пе-
реборщувань, хоч легко було наскочити на них. Трохи поганіше вдалася 
Волконській роль Проні. Старі Сірки — Загорський і Тімаєва, — були такі 
типічні, що хоч портрети малюй з них. Про Затиркевич-Карпинську вже 
нічого говорити. Семінаристів була страшенна сила в театрі (вистава була 
вдень)» [4, c. 96–97].

Завдячуючи нотаткам, охопленого душевними пристрастями й сенти-
ментами юнака Сергія Єфремова, очевидним є і те, як через посередни-
цтво мелодрам, український театр в очах публіки набирав національно-сус-
пільної вагомості, робив важливу громадську справу. «Грали “Лимерівну” 
Мирного. Я вже був раз на сій драмі, тим то думав, що вона не зробить 
на мене такого вражіння, яке зробила торік. Але я помилився: гарна гра 
артистів, а найбільш Заньковецької і Затиркевич-Карпинської, — знову 
примусили мене переживати все те, що я бачив на сцені. Довго ще після 
сієї останньої вистави по театрі лунали гучні крики та оплески, викликані 
були чудовою грою. Заньковецьку викликали стільки раз, що й перелічити 
трудно було. З театру дехто з тих, що були в театрі, провели Заньковецьку 
аж додому. Вона, розмовляючи з нами, просила не робити ніяких демон-
страцій, що могли б пошкодити і артистам та й взагалі українській спра-
ві» [4, c. 100].
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Наступного 1896 року трупа Миколи Садовського знову прибула до Ки-
єва, але цього разу вже влітку, а тому виступала в закритому літньому театрі 
міського саду «Шато де Флер»1. Гастролі, що розпочалися третього липня, 
як і торік «Лимерівною», тривали аж до вересня. «“Лимерівна” добре зна-
йома киянам за минулорічними виставами, виконавці були ті самі, що і в ми-
нулому році, тому скажемо тільки, що в середу п’єса пройшла з чудовим ан-
самблем: пані Заньковецька і Затиркевич та пан Садовський майстерною 
грою надали глядачам багато естетичного задоволення, за що нагороджува-
лися дружними оплесками. Театр був повний, не дивлячись на те, що в цей 
вечір у літньому театрі купецького клубу йшла нова п’єса “Вій”, в якій брав 
участь сам автор Кропивницький» [17].

Відтак, очевидним є те, що ситуація із сприйняттям вистав Садовського 
влітку 1896 року була докорінно іншою, ніж рік тому. Зовсім поруч із «Шато 
де Флер» у літньому театрі Купецького саду2 виступала потужна трупа Мар-
ка Кропивницького, при цьому, зимові театри, де грали російською вже за-
чинилися, тому змагатися за київського глядача українцям доводилося між 
собою.

Зважаючи на це, дилему куди піти вирішував для себе і театральний кри-
тик І. Александровський. «“Из дальних странствий возвратясь”, я застав 
у Киє ві дві українські трупи, — писав він, — Трупа пана Кропивницького 
грає в літньому театрі Купецького саду, трупа пана Садовського висту-
пає в ба лаганчику “Шато де Флер”. Кого дивитися спершу? Прочитав афі-
ші. В трупі Садовського всі ті самі артисти — талановиті пани Левицький 
і Кар пенко, втомлююча своєю одноманітністю пані Затиркевич-Карпинська, 
неможливий своїм шаржем пан Загорський, блякла пані Тімаєва, монотон-
ний пан Василенко, який весь час зображує самого себе. Знайшлась і новина 
на афіші Садовського — пані Заньковецька зветься тепер вже не відомою, 
як раніше, а “знаменитою малоросійською актрисою”» [2].

У їдучих рецензентських замітках Александровський, пишучи в основ-
ному про трупу Кропивницького, якому віддав першість у перегляді, 
встиг намітити одну з найбільших проблем, що постали перед Миколою 
Са довським у 1896 році. Це була обмеженість репертуару, оскільки ста-
рі тво ри Старицького і Кропивницького фактично дублювалися конку-
рентами, тоді як нові п’єси Кропивницький презентував самостійно, 
а на до робок Івана Карпенка-Карого монопольне право мала трупа Панаса 

1 Частину колишнього саду «Шато де Флер» нині займає стадіон «Динамо», інша 
частина входить до Маріїнського парку.

2 Йдеться про парк, що розташований поблизу Національної філармонії — колиш-
ньої будівлі Купецького зібрання.
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Саксаганського. Відповідно, афіша Садовського заповнювалася новинка-
ми, що виходили з-під пера другорядних авторів, а саме мелодрамами І. То-
гобочного «Борці за мрії» та «Жидівка-вихрестка». На додачу до них ішли 
п’єси про кохання та страждання «Василь і Галя» В. Бондаренка, «Не щас-
не кохання» Л. Манька, «Катерина» і «Тарас Бульба під Дубном» К. Ван-
ченка-Писанецького, «Мазепа» К. Мирославського, і окремі твори Ста-
рицького, Кропивницького, Мирного, Шевченка, де любовна тема теж була 
домінуючою.

На загал виглядало так, що дві трупи, які завойовували київського гля-
дача, пропонували жіночий та чоловічий варіанти театральної ілюзії: у Са-
довського Заньковецька емоційно захоплювала публіку в мелодрамах, а Кро-
пивницький, сам потужний актор-прем’єр психологічного спрямування, по-
лонив публіку життєво переконливими ролями, написаними для самого себе. 
Звичайно, це змагання є суто умовним, і в ньому не було переможців, а тільки 
пояснення щодо тогочасних глядацьких уподобань та сценічної стилістики.

Зрештою, зіграні вперше у Садовського мелодрами Тогобочного ста-
ли чи не найкасовішими п’єсами українського репертуару. Наприклад, п’єса 
«Борці за мрії», присвячена історії однієї селянської родини, де постають 
три брати-антагоністи, в якій були задіяні М. Заньковецька (наймичка Ганна), 
М. Садовський (Серьога), Загорський (Охрім) захопила публіку і змістом, 
і виконанням. «Розіграна драма була вельми добре, за небагатьма винятками. 
Пані Заньковецька, яка економила сили для кульмінації драми — до четвер-
того акту, мала в ньому величезний успіх. Але ми скажемо, однак, що роль 
Ганни, наймички Калістрата, їй не зовсім вдалася. Нам здалося, крім того, 
що на початку п’єси в першому акті, в неї була якась невпевненість в тоні: 
вона начебто ще шукала його» [12].

Були в рецензента зауваження і до гри Садовського, які стосувалися не-
достатнього шаржування ролі, тоді як рік тому Ізмаїл Александровський 
та Олександр Кониський в один голос закидали йому надмірність коміку-
вання. «Кожна сцена, де з’являвся Садовський приводила публіку в най-
веселішій настрій і викликала вибухи реготу. Але, віддаючи належне ви-
тримці Садовського, який уповні справедливо вважає шарж справою недо-
стойною серйозного артиста, ми однак зауважимо, що інколи він надміру 
боїться підкреслити який-небудь типовий вираз, яке-небудь смішне слово, 
й тому вони недостатньо рельєфно у нього подаються» [12]. Цілком мож-
ливо, що Микола Карпович взяв до уваги минулорічні зауваження і став гра-
ти значно стриманіше.

Але найбільший успіх під час київських гастролей 1896 року мала 
«Жидівка-вихрестка» І. Тогобочного, публікуючи яку в 1909 році ав-
тор присвятив Марії Заньковецькій. Вже, одразу після прем’єри 18 липня, 
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з’явилося чимало глядачів, що прагнули іще раз подивитися на сцені щемли-
ву історію про кохання нещасної Сари-Марії, яку кинув слабодухий Степан 
та прокляв батько старий Лейба. Газета повідомляла, що перед виставою 
«Жидівка-вихрестка» 28 липня «біля каси театру сталася справжня бійка 
за квитки. Багатьом довелося відмовити. Через настійливе бажання тих, хто 
не потрапив на попередні вистави подивитися цю п’єсу, вона буде поставле-
на, як ми чули, ще раз в бенефіс Садовського. Є любителі, які не пропуска-
ють жодної вистави» [9].

Безсумнівно, мелодрами рятували касу, бо душевно стривожена ними пу-
бліка йшла дивитися на Марію Заньковецьку в усіх інших виставах. А влітку 
1896 року актриса виступала в Києві майже не щодня протягом двох міся-
ців, з двотижневою перервою на піст. «Пані Заньковецька, яка була зустрі-
нута при першому виході голосними оплесками, викликала повне захоплен-
ня публіки своєю весь час рівною, талановитою і глибоко чуттєвою грою. 
Кожний з моментів, усяка сцена проведена нею — це були перлини худож-
ньої творчості, цілі поеми, з глибоким смислом, що підкорював зміст, — пи-
сав рецензент про “Назара Стодолю”. — Пан Садовський як найкраще під-
ходить до ролі Назара. Він вніс стільки уміння, теплоти, артистичного чут-
тя і художньої краси в своє виконання, що з повним правом може розділити 
голосний успіх з М. К. Заньковецькою. Сцена ніжного освідчення зі своєю 
коханою Галею і потім сцена великодушного прощення Хоми Кичатого осо-
бливо вдалася артисту» [8].

Вправні артисти чудово зображували, зовсім як десятиліття тому, нестям-
но закоханих один в одного Назара і Галю, тоді як за кулісами розгорталася 
справжня життєва драма. У трупі знову була Євгенія Базилевська, з якою 
у Миколи Карповича розгортався серйозний роман, що, врешті-решт, і став 
причиною виходу Марії Заньковецької з колективу, керованого Садовським. 
Попри народження сина, стосунки Базилевської і Садовського зберігалися 
в таємниці понад рік. Отож, трупа Садовського ще раз приїхала на гастролі 
до Києва в попередньому складі влітку 1897 року, і після цього через півро-
ку розпалася.

Останні київські гастролі трупи Миколи Садовського що тривали про-
тягом червня–липня 1897 року одразу обіцяли стати успішними. За прак-
тичної відсутності конкурентів, оскільки російські трупи сезон вже закри-
ли, Микола Карпович устигнув зняти літній театр саду Купецького зібрання, 
який значно більше підходив для вистав української трупи, ніж кафешантан-
ний театр «Шато де Флер». Була ще одна обставина, яка сприяла успіхо-
ві Садовського-антрепренера. На початку 1897 року Іван Карпенко-Карий 
вступив до «Товариства російських драматичних письменників і оперних 
композиторів», що дозволило виставляти його п’єси будь-якій трупі. Власне, 
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цим одразу і скористався Микола Карпович, включивши до репертуару тво-
ри свого брата, і повернувши, таким чином, собі та Заньковецькій улюбле-
ні ролі. Відповідно афіша істотно змінилася, порівняно із попереднім ро-
ком: на ній з’явилися Карпенко-Карові «Сто тисяч», «Мартин Боруля», 
«Бондарівна», «Наймичка».

Першорядні драматичні твори із оригінальними сюжетами, які трима-
лися не тільки, і не стільки на мелодраматичній канві, по суті витісняли п’єси, 
чиє сценічне життя залежало тільки від акторської харизми. Поруч із Ната-
лею Лимерівною, поруч із єврейкою Сарою-вихресткою, роль якої, до речі, 
дуже нагадує Сару із драми «Іванов» Антона Чехова, Марія Заньковецька 
знову грала наймичку Харитину і Тетяну Бондарівну. «Згаданого вечо-
ра, — писав рецензент після перегляду “Бондарівни”, — талановита артист-
ка була в особливому настрої, і провела роль блискуче, так як може тільки 
вона. Починаючи з того моменту, коли вона дає настанови своєму коханому 
Денису, коли вона змальовує йому козацьку славу, говорячи, що тільки чоло-
віка-героя може покохати донька козака, гра її веде все crescendo і crescendo, 
стаючи просто величною в останній фінальній сцені в замку. Тут уже перед 
нами не закохана дівчина, яка сумує і чекає на свого коханого, не любляча 
донька, а жінка, ображена до глибини своєї чистої і непорочної душі, нару-
гою над її честю» [14].

Однак, попри намагання Садовського врівноважити кількість вистав 
де панувала артистка Заньковецька із виставами ансамблевими, публіка во-
ліла ходити саме на прем’єршу. Коли вона грала, зала була завжди майже пов-
на, а коли ні — напівпорожня. Саме ця обставина і спричинила, зрештою, 
до того, що без Заньковецької його трупа не протрималася і кількох місяців, 
хоча він особисто як артист мав неабияку популярність, а як режисер умів 
організувати акторський ансамбль.

З приводу спорожнілого театру без прем’єрші бідкався і київський рецен-
зент, загалом схвально відгукуючись про «Шельменка-денщика». «Не див-
лячись на відсутність головної сили української сцени, пані Заньковецької, 
п’єса Квітки-Основ’яненка 16 червня пройшла повним ансамблем. Серед 
виконавців, як і завжди, особливо виділявся пан Садовський у ролі самого 
Шельменка. У його виконанні вийшов цілісний тип малороса-пройдисві-
та, який пройшов вогонь, воду та мідні труби. Особливо добре йому вдала-
ся сцена благословіння поміщиком Шпаком (Загорський) його дочки (Ба-
зилевська) з капітаном Скворцовим (Дяков). Серед інших виконавців виді-
лялися пані Базилевська, пані Тімаєва (Фенна Степанівна), пан Левицький 
(Лопуцьковский) і пан Науменко (Опецковский)» [18].

Зрозуміло, що під час останніх київських гастролей у Миколи Карповича 
були суто особистісні причини аби зменшити залежність своєї трупи 
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від виступів Заньковецької, і деякі її ролі, наприклад Ївги Цвіркунихи в «Чор-
номорцях», перейняла Базилевська, яка, за свідченням рецензента, дуже ко-
піювала Марію Костянтинівну. Але не можна відмовити Миколі Карповичу 
і в тому, що він дійсно намагався розширити репертуар та позбутися засилля 
низькоякісних творів, за що його не раз ганили. Приміром, саме в 1897 році, 
серед російських водевілів на кшталт «Прежде скончались, а потом по-
венчались», які згідно закону мусила грати українська трупа після закін-
чення основної вистави, він виставляє одноактівки А. Чехова «Ведмідь» 
та «Освідчення». У такий спосіб, Садовський наче готував київського гляда-
ча до того, що українська трупа може щось більше, ніж заливати сцену слізь-
ми і змушувати реготати досхочу.

Поступове та успішне завоювання Києва театральним антрепренером 
і артистом Миколою Садовським тривало п’ять років. Місто було взято 
українськими театральними трупами і з часом вже ні в кого не виникало 
сумнівів, що в Києві мусить бути український театр, спроможний вистав-
ляти різножанрові сценічні твори, в тому числі й опери. Мовби викорис-
тавши свій військовий досвід, Микола Карпович діяв як хитрий тактик 
і далекоглядний стратег, принаджуючи і владні кола, і широку публіку од-
ночасно. Маючи успішний досвід організації гастролей в Москві та Санкт-
Пе тербурзі, де виступи українських артистів сприймалися як народна екзо-
тика, завойовуючи Київ він ставив інше завдання: зробити так, аби глядач 
сприймав український театр як свій, як рідний і пишався ним. І всього цього 
йому вдалося досягти.

Підкорений Садовським Київ, дуже швидко розкрив свої обійми укра-
їнським трупам, причому багатьом беззастережно, не зважаючи на їхній 
артистичний рівень та художню якість вистав. Вже 1893 року на київській 
сцені слідом за Садовським виступав Грицай, 1895-го — Кропивницький 
змінив Садовського, а в 1896-му — Кропивницький і Садовський грали од-
ночасно, а після них приїхав Саксаганський. Надалі, навіть тоді, коли Микола 
Карпович вже не мав власної трупи і виступав в артистичному товаристві 
зі своїми братами Карпенком-Карим та Саксаганським, призвичаєння Києва 
до українського театру також відбувалося за його участі та сприяння. Граючи 
по півроку в Києві, унікальний у світовій практиці акторський ансамбль 
трьох братів, успішно діяв «під прикриттям» героя російсько-турецької 
вій ни, особистого знайомого Миколи Садовського, нового київського гене-
рал-губернатора Михайла Драгомирова.
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МИСТЕЦЬКА ДОЛЯ І ДОЛЯ МИСТЕЦТВА. 
ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА
(література — театр — кіно 

у просторі українського авангарду)

Вихованка керованої Вадимом Меллером Макетної майстерні Мис тець-
кого Об’єднання «Березіль» (МОБ), перша українська жінка театральний 
художник — Майя Симашкевич — з’явилася в Одесі на ВУФКУ 1928 року, 
в пору повсюдного й нестримного потягу до кіно української артистичної 
молоді.1

Першість належала письменникам. Володимир Панченко змальовує їхній 
ентузіазм як потужну «кінохвилю», що «у 1920-ті роки в українській прозі 
була вже вельми помітною. Багато хто <…> безпосередньо прилучається до ро-
боти над кіносценаріями (Д. Бузько, М. Йогансен, М. Бажан, Г. Епік, О. Дос-
вітній та ін.). В. Підмогильний зі сторінок “Універсального журналу” (1929 рік) 
зізнавався, що й роман “Місто” починався як кіносценарій» [1, с. 290].

Як бачимо, усі названі особи належали до авангардного напрямку вітчиз-
няної літератури, здебільшого це були футуристи. Відомий дослідник укра-
їнського пагону цього напрямку Олег Ільницький зауважував, що «з-посеред 
футуристів — Микола Бажан, Дмитро Бузько, Михайль Семенко, Леонід 
Скрипник, Олексій Полторацький, Гео Шкурупій — були тісно пов’язані 
з кіноіндустрією як сценаристи, редактори чи теоретики кіно» [2. с. 353].

Діапазон форм їхньої кінодіяльності — достоту широкий. Але якщо зо-
середитися лише на літературній праці, слід визнавати: не саму лише зливу 
сценаріїв чи «Місто» В. Підмогильного покликало до життя новонароджене 
мистецтво. Приміром, прихильний до «Березоля» критик Л. Скрипник — 
перший український теоретик кіно, фахівець у галузі фототехнологій, який 

1 Першу, другу, третю частину див.: Єрмакова Н. П. Мистецька доля і доля мис-
тецтва. Частина перша // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. Київ: Фенікс, 
2017. Вип. 11–12. С. 181–219; Єрмакова Н. П. Мистецька доля і доля мистецтва. 
Частина друга. Березільські кінорефлексії // Мистецтвознавство України. Київ: Фе-
нікс, 2017. Вип. 17. С. 43–78; Єрмакова Н. П. Мистецька доля і доля мистецтва. Час-
тина третя (кіно художник: статус, освіта) // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, 
теорія: зб. наук. праць. Київ: Фенікс, 2018. Вип. 14. С. 71–106.
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за свій короткий вік (1893–1929) написав декілька ґрунтовних статей («На-
риси з теорії мистецтв кіно», «Експериментальний фільм», «Режисер і кі-
носценарист», «Сценарист і кінорежисер») — виявився обдарованим про-
заїком й автором «кінороману» «Інтелігент» (1929).

Твір навіть з-поміж тогочасної авангардної прози вирізняв особливий 
структурний модуль, від якого, за виразом О. Ільницького, «перехоплює 
дух». І це не дивно, зважаючи на оригінальність авторської оповіді, коли, 
«пишучи “екранізований роман”, Скрипник творить ніби кіносценарій <…> 
Сценарій — це сухий, поданий від третьої особи переказ подій, які відбува-
ються на екрані німого кіно, що їх “переглядають” водночас читач та автор 
<…> Цей автор дозволяє собі багато. Він обурюється діями, що відбувають-
ся на “екрані” й оцінює режисерську вправність постановки “кадрів”. Він ви-
тлумачує акторські жести, вказуючи на їхні приховані значення. Він саркас-
тичний, іронічний, наївний і філософський. На тлі гри між проникливим ав-
тором і об’єктивними» екранними подіями розгортаються тридцять п’ять 
років людського життя» [2, с. 350].

За роки праці на ВУФКУ, добре зорієнтувавшись у специфічних кіно-
проблемах, Л. Скрипник зумів органічно поєднувати редакторську й пись-
менницьку роботу (він її ніколи не припиняв), доки перенавантаження його 
не виснажило. Втім, Л. Скрипник таки дочекався виходу свого роману — 
буквально за кілька днів до смерті.

Схожим чином з «Інтелігентом» побудований «Майстра корабля» (1928) 
Юрія Яновського — То-Ма-Кі (Товариша Майстра Кіно), як автор називає 
героя-оповідача, власне, себе, на ту пору (1926–1927) головного ре дак тора 
Одеської кінофабрики. Сама вона — осереддя основних сюжетних подій — 
об’єктивно (і в романі, і в житті) являла собою плацдарм борінь, рішучих пере-
творень у долях героїв і, звісно, молодого українського кінематографа.

Втім, кіно потрапляє до центру уваги Ю. Яновського ще раніше, коли ге-
роєм новели «Мамутові бивні» (1925) він зробив кіномитця. Той «на на-
ших очах обдумує фільм про сількора та його боротьбу з куркулями і вод-
ночас іронізує над банальними сюжетами. Історія сількора Семка розгор-
тається як сюжет майбутньої кінокартини. Ліричний (іронічний) супровід 
забезпечується голосом самого кіномитця (оповідача). “Та дайте ж перед 
кінцем сеансу виплакатися флейті!” — ці дивні слова, якими завершують-
ся “Мамутові бивні”, сприймаються як крик душі митця, який усім своїм 
єством протестує проти шаблонних художніх рішень, глузуючи з режисерів, 
які догоджають зіпсованим смакам, “закоханих у трюки” глядачів. Це варто 
запам’ятати: герой — кінорежисер, від його імені ведеться оповідь; в основі 
сюжету новели — народження фільму» [1, с. 289]. Схожі приклади знахо-
димо в тогочасній українській літературі, може й не надто часто, проте їхня 
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присутність завжди помітна, а самі твори, зазвичай, вражають оригінальніс-
тю, свіжим поглядом на творчий процес.

Подібного штибу мистецькі явища вказують на енергійні зрушення в на-
ціональній культури першої половини — середини двадцятих років, на по-
жвавлення експериментальної роботи, авангардного мистецтва в цілому. 
Це прямо стосується й українського театру. А там, де послідовно культиву-
валися художні новації, де роль експерименту була панівною, перед, здебіль-
шого, вели березільці, чия активність, у світлі програмних цілей МОБу, ви-
глядала і передбачуваною, і логічною.

Інша річ — масове «ходіння в кіно», котре обернулося серйозними ви-
пробуваннями для керованого Лесем Курбасом «Березоля». І чи могло бути 
інакше, коли знаменитий сценічний колектив полишали (подеколи назавжди) 
добре навчені, високопрофесійні митці?

Проте, сам по собі факт «розлучення» аж ніяк не означав розриву зі 
творчою школою, художньою ідеологією Театру Л. Курбаса — про те свід-
чать практика, судження безпосередніх учасників подій, розмірковуван-
ня над цією колізією її найуважніших спостерігачів. Донині неупередже-
ний погляд на цю ситуацію, порівняння окремих сторін творчої діяльнос-
ті й «Березоля», і кінофабрики, аналіз такої діяльності в аспекті взаємних 
мистецьких «резонансів» чи, навіть, взаємовпливів — дають непогані під-
стави для оцінки загальних принципів розвитку українського художнього 
авангарду в цілому.

Щодо лідера «Березоля», то, попри серйозні кадрові проблеми, він ні-
коли не заперечував важливості кінодосвіду для своїх учнів, а в середині два-
дцятих років сам віддав належне кінематографу, спробувавши себе в ролі 
кінорежисера. Його учень, майбутній кінорежисер Олександр Перегуда, 
одним із перших узявся з’ясовувати «коли саме і як перетялися шляхи Кур-
баса з кінематографом. Вірогідним є те, що це сталося значно раніше черв-
ня 1924 року1. Про це красномовно свідчать кінематографічні епізоди, які 
Курбас вставив у драматургічне тіло “Джіммі Хіггінса” як засіб експресив-
ного діяння на театр. У цих уривках, епізодах вражають монтажні стики кі-
нематографічних і театральних сцен і усвідомлена тривалість монтажних 
кусків, не кажучи вже про суто кінематографічну мізансценіровку, побудову 
дії тощо» [3, с. 178].

Згадуваний кінодебют лідера «Березоля» середини двадцятих років ви-
явився напрочуд вдалим, дозволивши О. Перегуді майже через пів століття 
констатувати, що фільм «виходив з його рук ясним своєю думкою, логічним 

1 Л. Курбас з літа 1924 до грудня 1925 зняв на Одеській кінофабриці три фільми: 
«Вендетта», «Пригоди Макдональда», «Арсенальці».
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розвитком дії і світловими співвідношеннями, м’яким у сприйманні, дохід-
ливим. Нічого незрозумілого, випадкового, зайвого. Курбас цілком осягнув 
могутність монтажу — чарівної властивості кіно, якою інколи нехтує дехто 
з режисерів і цим спотворює власні хороші задуми. Згадуючи ті часи, думаю, 
до яких звершень дійшов би Курбас, працюючи у кінематографі і далі!» [3, 
с. 186].

Тож, відколи кіно наполегливіше запрошувало мистецький молодняк до-
єднуватися до своїх лав, спокушаючи небаченими досі перспективами твор-
чої самореалізації, — у колі березільців не бракувало бажаючих відповісти 
на цей заклик. Невдовзі березільський «похід» у кіно стає цілком буденною 
річчю. Недарма ще один учень Л. Курбаса, майбутній кінорежисер — Ханан 
Шмаїн — слушно згадав, як їхній вчитель, коли «йшов трохи розчарований 
з кіно, сказав: “Ми всі помремо з кіноапаратом в руках”» [4, с. 141].

М. Симашкевич належала вже до другого березільського «кінопризову», 
де більшість, зі зрозумілих причин, складали актори. Втім, від другої полови-
ни двадцятих на ВУФКУ постійно працювали й березільські режисери, поміж 
яких виділялися Фавст Лопатинський та О. Перегуда — перші представни-
ки Курбасівської школи у статусі кінорежисерів. Причому, О. Перегуда міг 
похвалитися найдовшою кінокар’єрою, розпочатою ще 1923 року фільму-
ванням великого українського актора — Амвросія Бучми1. Той, за словами 
В. Заболотної, вперше «побачив себе на екрані, коли його товариш Олександр 
Перегуда, здійснив зйомки пробігів і крупних планів Джіммі Хіг гінса для ви-
стави театру “Березіль”» [5, с. 39]. Л. Курбас, високо цінуючи творчі та ділові 
якості «досвідченого» кінодіяча, сам відрядив О. Перегуду на ВУФКУ, а зго-
дом послуговувався його допомогою, коли знімав власні фільми.

З Ф. Лопатинським — донедавна улюбленим учнем — у реформатора ук-
раїнської сцени був конфлікт, причини якого досі лишаються нез’я со ваними…

До режисерського кінодоробку Ф. Лопатинського входять фільми: «Си-
ній пакет» (1926), «Василина» (1927), «Суддя Рейтанеску» (1928), «Кар-
малюк» (1931), «Висота № 5» (1938), «Роман Міжгір’я» (1933)2. До цього 
переліку не зайве додати кілька статей та сценаріїв. Ф. Лопатинський прак-
тикував й інші форми розбудови національного кінематографа, віддавши цій 
справі трохи більше десяти років життя.

З другої половини двадцятих років кадровий склад Одеської (пізніше 
і Київської) кінофабрики постійно зростав не в останню чергу за рахунок 

1 Аналогічні зйомки О. Перегуда здійснив і з Й. Гірняком, іншим виконавцем ролі 
Джіммі Хіггінса.

2 Із певними застереженнями тут слід згадати фільм «Вася-реформатор», роботу 
над яким Ф. Лопатинський припинив на самому початку знімального періоду.
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постановників із числа учнів Л. Курбаса. І не лише березільців, а й колишніх 
молодотеатрівців, приміром, Марка Терещенка («Микола Джеря» (1927), 
«Навздогін за долею» (1927), «Не по дорозі» (1927), «Митрошка — сол-
дат революції» (1929, «Велике лихо маленької жінки» (1929)) та Олексія 
Швачка: «Четверта зміна» (1932), «Перші кроки» (1932)1.

Звісно, на Одеській, а згодом і на Київській, кінофабриці ВУФКУ не при-
пинялися дебюти членів Режисерської лабораторії МОБу й театру «Бе ре-
зіль». Кінодосвід у різні роки здобували Борис Тягно («Охоронець музею» 
(1930), «Фата моргана» (1931), «Вирішальний старт» (1932)); Лазар Френ-
кель («Сам собі Робінзон» (1929), «Свій хлопець» (1930), «Люлі-люлі, ди-
тино» (1931), «Останній каталь» (1931), «Разом з батьками» (1932), «Чер-
вона хустина» (1934), «Дивний сад» (1935), «Багаття в лісі» (1941)); Павло 
Долина («Чортополох» (1927), «Буря» (1928), «Новими шляхами» (1928), 
«На крилах книги»2 (1928), «В заметах» (1929), «Сорочинська трагедія» 
(1930), «Секрет рапіда» (1930), «Чатуй» (1931), «Свято Унірі» (1932)); 
Ханан Шмаїн («Скринька» (1930), «Свині — завжди свині» (1931), «Люди 
в степу» (1931), «Смачного» (1933), «Одного разу влітку» (1936)3); 
Олександр Перегуда («Сон Товстопузенка» (1924), «Дівчина з палуби» 
(1928), «Мертва петля» (1929), «На великому зламі»4, «Рапорт ВУАНу» 
(1930), «Червона Пресня»5). Навіть А. Бучма наважився скуштувати режи-
серського хліба, знявши разом із О. Перегудою фільм «За стіною» (1928).

Є підстави вважати, що цей перелік не є вичерпним. До нього, як мінімум, 
слід віднести, так звані, навчальні фільми. Й сьогодні в наведеному переліку 
прізвищ, назв і дат рано ставити крапку …

Необхідно також пам’ятати, що поміж учнями й соратниками Л. Курбаса, 
які пов’язали долю з кіно, були не лише актори й режисери. Виключну роль 
у становленні українського кіномистецтва відіграв колишній керівник кі-
но-фоно-фото лабораторії МОБу — Данило Демуцький, коли в середині 
1920–х років розпочав операторську кар’єру спочатку на Одеській, а потім 
і на Київській кінофабриці.

Окремої розмови варті спроби березільців у сценарній справі.
Схильність до творчого експериментування їм усім «надійно» прище-

пив Л. Курбас — найбільший експериментатор вітчизняного театру за всю 
його історію.

1 О. Швачко був режисером майже півтора десятка фільмів у 1950–1960-ті роки.
2 З Михайлом Шором.
3 Асистент режисера й виконавець однієї із головних ролей — Ігор Ільїнський.
4 Року прем’єри встановити не вдалося.
5 Так само.
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ВУФКУ — «Березіль» у культурі українського авангарду

Мистецька ідеологія ВУФКУ в пору активного залучення березільських 
кадрів поступово конкретизується, її реалізація набуває чіткішого вира-
зу, творчий поступ стає послідовнішим і художньо мотивованішим. Цьому 
сприяла діяльність новопризначеного директора Одеської кінофабрики, 
легендарного Павла Нечеси — людини виключно ділової активності, яку, 
на думку багатьох сучасників, підсилювала особлива колоритність — матро-
са, учасника революції, громадянської війни, чиї біографічні оповідки зго-
дом навіть матеріалізувалися в окремих кінокадрах, приміром, О. Довженка 
(фільм «Щорс»). В особі П. Нечеси щасливо поєднувалися відданість справі 
й правильно розставлені пріоритети, ніколи ним не зраджені. До того ж він 
устиг попрацювати на Ялтинській кінофабриці, в системі кінопрокату — 
і цей досвід згодом став йому у пригоді.

П. Нечеса мав достоту тверезий погляд на стан справ на Одеській кіно-
фабриці. Добре розуміючи природу роками накопичуваних численних не-
доліків, новий очільник Одеської кінофабрики не барився із розробкою пла-
ну їхнього подолання та й дуже ретельно цей план впроваджував. Він ніко-
ли не крився із висловленням найрізкіших оцінок, одночасно наполягаючи 
на неухильному виконанні всіх своїх вимог.

Цікаво, що майже через пів століття, згадуючи, словами Ю. Яновського, 
«Голлівуд на березі Чорного моря», П. Нечеса писав про стан справ на кі-
нофабриці, фактично, не змінивши поглядів, сформованих у далекі двадця-
ті: «На початку 1924 року з Одеської фабрики пішов Тасiн i його замінив 
Капчинський; того ж 1924 року Капчинського замінив Греймер, Греймера — 
Главацький; у травні 1925 року Главацького замінив Лапчинський, а в лис-
топаді з фабрики пішов i він. Жоден з директорів не пройшов через цілий 
виробничий цикл, а через те не можна було робити остаточних висновків 
щодо його непридатності в кінематографії. Кожний новий директор при-
ймав од свого попередника фабрику й виробництво з усіма попередніми 
хибами й, додавши своїх помилок, незабаром здавав наступникові. Від цьо-
го кількість помилок множилася, а відповідати за них, учитися на них ніхто 
не міг за короткий час свого директорування. Таким чином на Одеській кі-
нофабриці створювалася атмосфера безвідповідальності, відриву керівни-
цтва від творчого колективу — фабрика сама по собі, дирекція сама по собі. 
Директори, що не зіграли й директорського стільця, приходили на фабрику 
майже всі не обізнані з кінематографією, з кіновиробництвом, не знали спе-
цифіки кіно, не розуміли ні економіки кінематографії, ні її творчого процесу. 
Кіновиробництво тягнулося самоплином, а директор, як кажуть, пас задніх. 
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Директори сяк-так виконували директиви правління ВУФКУ, а проявити свій 
хист, свою волю не могли, не знаючи суті виробництва, його сильних та слаб-
ких місць, кількісних та якісних його показників. До речі, на Ялтинській фа-
бриці, яка не зазнала одеської стрибачки директорів, Орелович цілком осво-
ївся з усіма творчо виробничими справами, вивчив свій колектив, зжився 
з ним, спрацювався i повною мірою став керівником такого складного орга-
нізму, яким була кінофабрика. Він вільно міг планувати виробництво, знаю-
чи, на кого він спирається, хто й наскільки виправдає його надії» [6, с. 189].

П. Нечеса від початку розгорнув на кінофабриці широкий фронт робіт. 
Виробничі й організаційні проблеми, навчальний процес у кінотехнікумі — 
все це й багато чого іншого знаходилося у сфері його пильної уваги. На до-
дачу він зробив своєю «трибуною» шпальти часопису «Кіно» як автор не-
поодиноких статей.

До слова, це видання багато чим нагадувало березільські «Барикади 
театру» (1923–1924), що цілком закономірно, зважаючи, насамперед, 
на при четність М. Семенка до створення обох часописів1. Зазначимо також, 
що саме він залучив до роботи на Одеській фабриці Ю. Яновського, якого 
П. Не чеса майже одразу обрав собі в головні помічники.

Цей вчинок, деякі інші вольові рішення колишнього матроса чимало по-
яснювали у його стратегії. Пріоритети нового директора невдовзі стають 
очевидними для всіх співробітників кінофабрики — він не забарився дати 
зрозуміти на кого і на що спиратиметься, просуваючись по обраному шляху. 
Дуже швидко більшість працівників мусили орієнтуватися в підходах нового 
очільника та перебудовуватися, практично, «на марші».

Швидко з’ясувалося, що П. Нечеса, за Лазарем Бодиком, «був розумний, 
діловий директор, добрий організатор, розбирався у фінансових та економіч-
них справах і, найголовніше, був людиною з хорошим смаком, прислухався 
та зважав на думку фахівців, творчих працівників, але завжди мав і власну 
думку. Головним його радником та вчителем у художній частині був Юрій 
Іванович Яновський. Вважаю за потрібне підкреслити великий вплив Юрія 
Івановича на весь хід творчого життя Одеської кінофабрики» [7, с. 255].

Цілком покладаючись на молодого помічника у творчих справах, П. Не-
чеса був украй вимогливим і, навіть, жорстким, коли йшлося про різного 
роду адміністративні чи технічні гальма, що блокували або хоча б притлум-
лювали мистецьку роботу. Досить погортати окремі випуски «Кіно», аби 
у цьому пересвідчитися: П. Нечеса-дописувач постає людиною непохитною 

1 Іншим ініціатором часопису «Кіно», його кількалітнім головним редактором був 
Микола Бажан, який ще в юнацькі роки, в Умані, стає палким шанувальником, керо-
ваних Л. Курбасом «Кийдрамте», а, пізніше — МОБу та театру «Березіль».
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у переконанні: творчі інтереси були і назавжди лишатимуться пріоритетни-
ми. Чого тільки в цьому сенсі варта його стаття «Адміністратори в кіно»!

Для початку він із жалем констатує, що поміж сотень адміністративних 
працівників лише одиниці відповідають вимогам професії та часу. Часто-
густо вони «правлять за важкі гирі, причеплені до ніг кінематографії». 
А мали б усіляко допомагати творчому процесу, сприяти режисеру та кіно-
групі діяти «єдиним духом, єдиним бажанням». Здебільшого такі «горе»-
адміністратори, стверджував П. Нечеса, тільки заважають творчій справі, ке-
руючись хибним розумінням економії. В результаті отримують копійчаний 
зиск, натомість втрачають якість, гасять творчий ентузіазм кінематографіс-
тів. Автор не просто критикує, він пропонує конкретний шлях долання цих 
недоліків: «<…> треба негайно заснувати при кінотехнікумі адміністратив-
ний відділ або курси, не менш як річні, для підвищення кваліфікацій адміні-
страторів, де вони змогли б пройти теорію кіна, принципи адміністрування 
та господарювання в кіні» [8, с. 1].

Цей текст недвозначно свідчить про крайнє незадоволення нового ди-
ректора усталеними порядкам. Він рішуче вимагає не риторичного, а прак-
тичного, по-справжньому дбайливого ставлення до суто мистецьких потреб 
творців фільму. Висхідний принцип його програми — все суще на кінофа-
бриці має живити й стимулювати творчий процес.

В особі Ю. Яновського він знаходить надійну опору, гідного довіри по-
мічника, який поділяє його програмні цілі. Повагу директора найперше ви-
кликає мистецька позиція, творчий авторитет, цілковита відданість справі 
тоді ще зовсім юного автора: «Юрій Яновський — скромна, чудова люди-
на — прийшов на кінофабрику як автор сценарію “Гамбург”1. За цим сце-
нарієм зняли хороший фільм, який мав великий успіх у Радянському Союзі 
й за кордоном. Через деякий час Яновський став головним редактором фа-
брики i завідуючим всіма художніми справами. Притаманним йому тактом, 
уважним i людяним ставленням до товаришів він здобув авторитет i по-
шану усього творчого колективу фабрики. Жодного фільму не випускали 
з Одеської фабрики, поки Ю. Яновський та I. Бабель, який активно співро-
бітничав з нами, не відредагують або не напишуть нового тексту» [6, с. 191].

Роль першого із двох письменників, попри нетривалий час перебуван-
ня на посаді, фактично, художнього керівника, стала дуже істотною в житті 
Одеської кінофабрики.

Але що це були за роки та які люди його там оточували!

1 Сценарій Ю. Яновський написав за «Гамбургом на барикадах» Лариси Рейснер 
(прототип образу Комісара у п’єсі Всеволода Вішневського «Опимістична траге-
дія»). Режисер Володимир Баллюзек зняв «Гамбург» 1926 року.
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Ю. Яновський, звиклий до кабінетної індивідуальної праці, на ВУФКУ 
поринув у життєвий вир установи, недаремно названої «фабрикою». Захоп-
лення, з яким він спостерігав за народженням кінотвору (що не зрідка відбу-
валося за його безпосередньої участі), покликало до життя кілька таланови-
тих начерків: «Морями на Сорочинці», «Василь Кричевський», «Голлівуд 
на березі Чорного моря» і, звісно, роман «Майстер корабля». На його сто-
рінках Ю. Яновський змалював з-посеред іншого один із найпромовистіших 
образів колективної творчої праці в українській літературі, майстерно пере-
давши високу насолоду від участі у такій праці.

«Майстер корабля» відчутно розсунув межі сюжетно-тематичного про-
стору української прози за рахунок абсолютно нового терену — кінофабри-
ки, що безумовно збагатило вітчизняну урбаністику, зміцнивши інтелекту-
альні підвалини національної культури авангардного спрямування.

Письменник без найменшого пафосу, вдаючись до аскетичних прийомів 
документального «портретування», описує майже фотографічної точності 
робочий процес, одночасно уможливлює спостереження за виразною кар-
тиною перетворення механічних процесів на мистецькі, металу й хімічних 
препаратів — на іншу, духовну субстанцію. Тобто, залучає читача стежити 
за перипетіями поставання художнього образу.

Вигадливо й дотепно Ю. Яновський обирає для розробки партитури ро-
ману таку прикметну і знакову річ як плівка. «Скрізь, куди не глянеш, — ви-
лискує плівка. Вона сушиться на барабанах — негативна й позитивна, пе-
реноситься з проявочної та фіксажної кімнати до промивочних баків на ра-
мах, іде рулонами негативів до друкувальної машини, яка працює з червоним 
світлом. Плівка лежить по столах і шухлядах, на моталках монтажних столів, 
у металевих круглих коробках. Безупинне торохтіння моталок, великих ба-
рабанів води в промивочній — все це утворює спеціальну атмосферу в люд-
ській праці, їдкий і приємний запах поєднується з великою кількістю різної 
сили звуків, мертві малюнки на плівці оживають, їх фіксує око, як знайомі 
подихи життя.

Я став перебирати руками плівку у великій корзині <…>. Я любив ці шмат-
ки людського існування помацати пальцями, вдихаючи їхній запах» [9, с. 109].

Ю. Яновський не обмежується насиченням картини виробничого про-
цесу власними емоціями — на сусідній сторінці він описує глибоко інди-
відуальні реакції на ту саму річ (плівку) іншої особи, працівниці фабрики: 
«Монтажниця хутко клеїла шматки плівки, клацала машиною, намотувала 
плівку на рулон і була люта, як тигр, якому дають їжу маленькими шматками. 
Я не встигав їй вибирати кадри. Годинник пробив дев’яту. Роботу майже за-
кінчено» [9, с. 129]. Але тут у автора нагодилося ще двійко персонажів — 
механік і шофер: «Ми пішли до кімнати для переглядів, і механік швидко 
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пустив апарата. Дивилося картину нас троє. Шофер сів біля монтажниці. 
“Пускати?” — запитав механік крізь віконечко. “Пускайте”. Ми прогляну-
ли обидві частини — yсi шістсот метрів. Коли засвітилося світло, я довго 
не вставав із місця. Я втомився. Мені самому стало дивно, що кілька годин 
тому була ще порожня плівка. Тепер на ній рухались тіні людей, і шматки по-
дій були заховані від забуття» [9, с. 126].

На сторінках роману чимдалі більшає кількість учасників процесу «філь-
мотворення». Народження кінокартини об’єднує все нових і нових людей. 
Цей безупинний рух здається нескінченним. Автор демонструє все нові його 
фази, спонукаючи без устану спостерігати за перебігом подій, навіть не по-
лишаючи цього цеху. «Плівки було знято біля семисот метрів. 3 цього тре-
ба було викинути брак і решту змонтувати, вставивши титри. Лабораторія 
працювала понад норму. По всіх кімнатах ніби виросли руки: так швидко 
передавалися потрібні речі. Не знаю, що змушувало лаборантів і монтаж-
ниць так працювати: їм же ніхто не платитиме за час, що вони прогакають 
поверх своїх годин. Така влада творчої роботи над людиною, що забуває вона 
за втому і за їжу, і десь з’являються подвійні сили, почетверена енергія і по-
восьмерена жвавість і веселість. Весела робота — це втіха і мета життя. Коли 
кожне знає, куди прикласти своїх рук, як каменяр знає, куди ляже кожний 
камінь у стіні, — як радісно тоді жити і як жваво підносяться людські будів-
лі!» [9, с. 126].

Ю. Яновський показує, як причетність до мистецької роботи вивершує 
особу, створює підстави для її справжньої реалізації. Можна сміливо твер-
дити: одним із головних героїв «Майстра корабля» якраз і є творча праця. 
В усякому разі сам письменник, його герої бачать у ній сенс буття.

Чималий фрагмент із, словами М. Бажана, «ніжного й узорчастого» ро-
ману — зразок оригінальної художньої прози, чия образна матерія утворена 
вишуканим синтезом документа і фантазії (сам автор подає всі події як спо-
гади). На сторінках «Майстра корабля» повсякчас росте та міцнішає образ 
творчої спраги, підйому, пропонуючи читачеві зануритися у цю атмосферу, 
відчути її «на смак».

Повсякдення Одеської кінофабрики спонукало письменника створити 
у «Майстрі корабля» піднесений, романтичний, чи, навіть, «ідеальний» 
образ такого життя. Разом із тим у авторському погляді ми не знайдемо ані 
крихти зневаги до реального «ґрунту» — до «побуту», а не лише «буття». 
Саме осмислення та інтерпретація дійсності не лишають сумнівів у намірі 
Ю. Яновського розгледіти момент пробудження творчого інстинкту в будь-
якій людині й за будь-яких обставин. Автор зосереджується на митях нала-
штування особи на творчу працю, досліджує мотиви, причини безперервно-
го скерування на творче самовдосконалення.
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Здається, Ю. Яновського найбільше заворожують вияви творчої само-
відданості його друзів, які одночасно були героями роману, — передусім, 
Олександра Довженка (Сев), Василя Кричевського (Професор), ще декого 
з персонажів «Майстра корабля».

В цілому, у найближчому оточенні Ю. Яновського на Одеській кінофабри-
ці ВУФКУ середини — другої половини двадцятих років було чимало бере-
зільців, яких вирізняли та об’єднували ознаки приналежності до єдиної шко-
ли, сформовані попередньою роботою із Л. Курбасом. Цей роками відшліфо-
ваний сукупний досвід став найціннішим набутком театральної школи, чий 
гарт не міг не позначити мистецької атмосфери кінофабрики, не «доозброї-
ти» її працівників, не стати частиною їхньої художньо-виробничої практики, 
важливим знаряддям і стимулом мистецького поступу.

Врешті, на загал, і березільці, й почасти співробітники Одеської кінофа-
брики іншого мистецького «походження» репрезентували своєю працею 
український художній авангард, що дає нам вагомі підстави порівнювати кар-
тини творчої роботи у знаменитому МОБі та на ВУФКУ. Стосовно останньо-
го, то, як на мене, наведені вище тексти Ю. Яновського точно і виразно ха-
рактеризують специфіку творчого процесу, котрий панував на кінофабриці.

Звичайно, образи художньої прози не тотожні фактам і подіям реального 
життя, навіть якщо саме їх відтворюють. Вододіл між вигадкою та дійсністю 
існує, і на це слід зважати. Проте, нехтувати збігами, подібністю, схожістю 
певних ознак, обставин, що вказують на спільні мотиви праці, характер став-
лення до неї, її спрямування, — також не випадає. Особливо з огляду на спіль-
ні мистецькі ідеали тих осіб, які, практично, мали єдиний естетичний родовід. 
А в нашому випадку їх не бракувало.

Тож, пам’ятаючи про березільську присутність в Одесі на ВУФКУ, спро-
буємо порівняти творчу атмосферу, в якій виростали учні Л. Курбаса, з тим, 
що змальовує Ю. Яновський у «Майстрі корабля».

Для цього скористаймося свідченнями, які накреслюють, сказати б, силу-
ет «мистецьких будень» Курбасівської школи. За краще вважаю апелювати 
до різножанрових джерел: нарису непрофільного іноземного видання, мему-
арів березільських акторів й щоденникових записів березільського режисера. 
На загал усі ці уривки допомагають краще зрозуміти сенс реальних обставин 
та зміст творчої практики «Березоля» тієї пори.

От що пише у канадійському «Голосі праці» — Матвій Шатульський 
(Пролеткор): «Перед тим, як повели мене по кімнатах, Курбас попередив, 
що у них відбувається генеральний ремонт <…> Всюди все лежало шкере-
берть <…> Але всюди, де ми переходили, зустрічали гурти людей-питомців, 
що зібрались в куті кімнати, “зубрили” свій предмет <…> У одній залі навер-
ху ми застали дівчину, що стояла в куті, обернувшись до стіни очима. Перед 
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нею, на обіллятій вапном дошці, лежав зшиток, але вона до нього не загляда-
ла, тільки, вдивившись в стіну, шепотіла якісь слова, похитуючись в такт го-
ловою. Курбас усміхнувся і, кивнувши мені головою, сказав:

– Студіює… Не зачіпаймо її <…> Мусите знати, що декотрі з наших мо-
лодих артистів учаться до самозабуття…» [10, с. 21].

Про вступ до «Березоля» згадує вихованка хореографічної студії Брон-
іслави Ніжинської — Євгенія Стрєлкова: «І от я в 1-й театральній майстер-
ні, якою керував сам Курбас. Він же створив там таку атмосферу, що крім 
захоплення роботою, все інше — і наше особисте життя, і наша побутова 
метушня — було тільки паливом, яке, згоряючи, перетворювалося на на-
тхненну працю. Не одержуючи ніяких стипендій, напівголодна, погано вдяг-
нена молодь могла цілими ночами “висіти” й бігати на конструкціях, репети-
руючи чергову постановку <…> Робочий день у майстерні був дуже напру-
женим. Уже зранку в будь-якому її куточку можна було побачити березільців, 
які працювали на конструкціях з дерев’яних підмостків, стільців, фанерних 
дощок. А потім одне за одним ішли заняття: з історії літератури, філософії, 
теорії музики, постановки голосу, фехтування, боксу, пластики, танцю, акро-
батики й майстерності актора» [4, с. 162–163]. Авторка особливу увагу при-
діляє заняттям з імпровізації: «Актор повинен був створити сюжет, кон-
флікт, щоб показати цілий завершений етюд. Часто у розпалі дії Курбас вво-
див ще одну дійову особ, а інколи — і третю. Починалася спільна творчість. 
Пристрасті часом розпалювалися настільки, що виконавців неможливо було 
зупинити <…> Імпровізацію розпочав Б. Балабан. У цей час до аудиторії за-
вітав А. Бучма, який дуже любив бувати на таких заняттях. Лінія дії нароста-
ла, і Бучма, наче кінь, стримуваний трензелями, “рвався в бій”. І тоді Курбас, 
посміхаючись, сказав пошепки: “Ану, Бронеку, вступай!”

То був показ талановитих, дотепних, винахідливих майстрів імпровіза-
ції» [4, с. 163–164].

Майбутня зірка кіношедеврів О. Довженка — Семен Свашенко у своїх 
спогадах надає рідкісну можливість побачити внутрішнє життя МОБу, ска-
зати б, березільські «троянди й виноград», «побудоване на громадських 
засадах. Ми самі себе обслуговували і вели своє господарство. Була у нас 
їдальня, взуттєва майстерня. Власними руками ремонтували ми приміщення, 
де відбувалися заняття. З напівзруйнованого будинку на Левашовській вули-
ці ми зробили гарний гуртожиток. У Голосієвському лісі мали навіть невели-
ке допоміжне господарство. У “Березолі” все робилося з великою любов’ю, 
дисципліна була ідеальна: перед нами був приклад самовідданої, натхненної 
безкорисливої праці самого Курбаса» [4, c. 159].

Режисер-лаборант МОБу — Василь Василько, звиклий регулярно ноту-
вати свої спостереження у щоденнику, накреслює ескіз звичайного робочого 
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дня лідера «Березоля»: «Цікаво відмітити, в яких умовах працює Курбас, 
якої він працездатності. Скажімо, 21/Х з ранку були до третьої години ре-
петиції, з дев’ятої години вечора писали до одинадцятої вечора (йдеться 
про роботу над текстом “Джіммі Хіггінса” — Н. Є.). З одинадцятої вечора 
до четвертої ранку було засідання Правління МОБ (Мистецьке Об’єднання 
“Березіль” — Н. Є.). А після засідання Курбас, скинувши черевики, щоби 
не будити сім’ї, почав о четвертій годині ночі диктувати IV дію “Джіммі” 
далі. Але перевтома виявила себе і нічого з того писання не виходило <…> 
О дев’ятій тридцять ранку 22/Х Курбас уже приймав секретаря по справах 
журналу, Меллера по справі костюмів та різних драморобів, що приходили 
з вимогами прочитати та поставити їхні останні твори» [13].

Як бачимо, у стилі мистецької праці, у ставленні до неї учнів Л. Курбаса, 
його самого та деяких митців Одеської кінофабрики середини двадцятих ро-
ків спостерігаємо певну спорідненість. Спільною для них, насамперед, була 
гранична творча самовіддача, інтерес до експериментів і пошук художньої 
досконалості, намагання сказати «нове слово» у мистецтві.

Свого часу М. Верхацький на позначення практики Мистецького 
Об’єднання «Березіль» ужив вираз «інститут на виробництві». Влучна ана-
логія зауважила єдність «аудиторних занять» — лекцій, тренінгів, «вироб-
ничої практики» — роботи над виставами, «лабораторних досліджень» — 
написання статей, вивчення й опрацювання засадничих феноменів театру, 
таких, приміром, як імпровізація. Принцип організації мистецької праці-на-
вчання — без відриву від виробництва — дозволив виховати у МОБі когорту 
високопрофесійних режисерів у спеціальному осередку, так званому, Режлабі 
(Режисерська лабораторія), котрий розпочав роботу 1923 року.

Протоколи засідань фіксують участь у його діяльності майже 50 осіб, хоча 
стенограми перших зборів зауважують лише прізвища Л. Курбаса, Г. Зат вор-
ницького, Ф. Лопатинського, Г. Ігнатовича,А. Бучми, В. Василька, П. До лини, 
С. Бондарчука, Й. Шевченка, О. Перегуди. Згодом Режлаб утворив корпус, 
сказати б, «дійсних членів», які, за В. Васильком, об’єднувалися у чотири набо-
ри. «До складу першого <…> ввійшли: С. Бондарчук, В. Ва силько, П. Долина, 
Г. Затворницький, Г. Ігнатович, Ф. Лопатинський і Й. Шев ченко; до складу дру-
гого — Я. Бортник, Г. Воловик, І. Крига, П. Кудрицький, З. Пі гулович, Б. Тягно, 
Х. Шмаїн (автор помилково не згадує А. Ирія та Ю. Лі шанського — Н. Є.); тре-
тього — К. Діхтяренко, Й. Гірняк, О. Магат, В. Онаць ка, В. Чистякова; четвер-
того — Балабан, В. Воронов, Л. Дубовик, В. Скля ренко, М. Верхацький» [4, 
с. 24]. Це був чималий гурт добре навчених, кваліфікованих режисерів, з-поміж 
якихми подибуємо майбутніх кінорежисерів та кіноакторів.

Однак і на Одеській кінофабриці у певний період — на «виробництві 
з інститутом» (тут йдеться про кінотехнікум) — спостерігаємо подеколи 
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схожі процеси, яких помітно більшає за часів керівництва П. Нечеси, Завдяки 
його сприянню на чільне місце висувалися творчі пошуки. Та й чи могло 
бути інакше, коли від середини двадцятих на ВУФКУ стартувала кінокар’єра 
Василя Кричевського, Олександра Довженка, Фавста Лопатинського, Данила 
Демуцького, Олексія Калюжного, Миколи Топчія та багатьох інших творців 
українського кінематографа. Нарешті, Іван Кавалерідзе, який встиг ще у де-
сяті роки попрацювати для кіно як художник, у двадцяті — дебютує як ре-
жисер і, що принципово важливо, — саме українського кіно.

Тож М. Симашкевич, потрапивши на Одеську кінофабрику в другій по-
ловині двадцятих років у статусі художника кіно, опинилася у мистецькому 
середовищі, спорідненому з березільським, й одночасно отримала щасливу 
нагоду спостерігати за роботою митців іншого естетичного «походження», 
згодом — працювати з ними.

Фавст Лопатинський

Першим кінорежисером М. Симашкевич — художниці кіно стає її бе-
резільський колега Ф. Лопатинський, з яким вона встигла зробити декілька 
спектаклів у МОБі. А вже 1927 року обоє попрощалися зі своєю alma mater 
спільною постановкою «Сави Чалого», здійсненою у театрі «Березіль».

Свою діяльність у театрі Ф. Лопатинський розпочав ще у 1910-ті роки, 
в Галичині. У створенні Молодого театру, Кийдрамте (Київський драматич-
ний театр), Мистецького Об’єднання «Березіль» молодший колега та учень 
Л. Курбаса вже відігравав помітну роль. Як режисер він дебютував 1923 року, 
в керованій ним самим 2-й майстерні, поставивши спектакль «Нові йдуть» 
за Ю. Зозулею, який небезпідставно вважали одним із найрадикальніших 
зразків українського театрального авангарду. Тільки-но ставши на самостій-
ний режисерський шлях, Ф. Лопатинський зумів створити в українському 
ліворадикальному мистецтві цікавий і промовистий прецедент постановка-
ми вже згаданих «Нові йдуть» (1923), «Машиноборці» Е. Толлера (1924) 
та «Пошились у дурні» В. Ярошенка за М. Кропивницьким (1924)1.

У жанрово й стилістично відмінних виставах глядачі одразу відчули гаря-
че бажання постановника зруйнувати упереджене ставлення до українсько-
го театру, створити його новий образ. Роль рушійного фактору відігравала 
внутрішня полеміка Ф. Лопатинського з концепцією національного театру, 
міцно «вкоріненою» в суспільній свідомості. Всі три театральні спроби за-
свідчили намір якнайшвидше інтегруватися до мистецького простору сучас-
ної ліворадикальної художньої культури.

1 Художник двох перших вистав В. Меллер, третьої — М. Симашкевич та В. Шкляєв.
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Принциповий характер програмної установки молодого митця не лишив-
ся непоміченим сучасниками. Впливовий театральний оглядач Б. Розенцвейг 
у своєму дописі найперше зауважив примхливу естетичну «формулу» пер-
шої постановки Ф. Лопатинського: «ми бачимо чудовий пролог, де в їдкий 
манері запропонована критика пересічних уявлень про любов, істину, мило-
сердя та парламентську чесність; далі перед нами постає 1-й акт, витриманий 
у таких самих тонах трюкової сатири, де в гуморі відчувається глибока сер-
йозність, де присутня яскрава чаплініада культури, яскрава і подеколи над-
звичайно вдала» [15].

Одну із визначальних для «Нові йдуть» — ідею циркізації театру — час-
то брали на озброєння митці авангардного мистецтва. В Україні її першим 
і найпослідовнішим адептом був саме Ф. Лопатинський, який будував дію 
на трюку.

Трюк — модуль образної матерії вистави, яка за виразом самого поста-
новника була «кінофільмою». У такий спосіб він визнав естетичним джере-
лом «Нові йдуть» не лише цирк, а й кінематограф. Згадка про «яскраву ча-
плініаду» підтверджує не риторичність допрем’єрних заяв Ф. Лопатинського.

В тому, як він використовував сценічний простір, багато що нагадувало 
пригодницький кінофільм: дію творили трюк, ґеґ, атракціон. Інтенсивний 
вплив цього популярного кіножанру позначився на акторській техніці, бу-
дові сценічних образів, тощо.

Взяти, хоча б, знамениті «Спомини» одного із провідних березільських 
акторів — Й. Гірняка1, який доволі точно описує фінальний епізод вистави 
«Нові йдуть» у виконанні Ф. Лопатинського та М. Деркача. Там герой-рево-
люціонер, ухопивши спеціальний пристрій на верхній площадці конструкції, 
летів над головами глядачів через усю залу на балкон другого поверху. Звідти 
мотузяною драбиною видирався на гальорку, біг по бар’єру до трапеції, щоби 
вже на ній знову пролетіти над головами глядачів, але цього разу в протилеж-
ний бік зали. Тим же «маршрутом» його переслідував поліцай. Зіткнувшись 
якоїсь миті, вони билися прямо на бар’єрі гальорки. Нарешті герою-револю-
ціонеру щастило застрелити ворога, якого за допомогою линви «скидали» 
на верхній станок конструкції2. За винятком окремих деталей, тут усе нага-
дує епізоди пригодницького фільму або детектива.

1 Про кінодебют Й. Гірняка у кінодебюті Л. Курбаса див.: Єрмакова Н. П. Мис-
тецька доля і доля мистецтва. Частина друга. Березільські кінорефлексії // Мис-
тецтвознавство України. Київ: Фенікс, 2017. Вип. 17. С. 43–78.

2 Недаремно, за дорученням Л. Курбаса, ще в епоху Молодого театру, Ф. Лопа-
тинський брав уроки у видатного клоуна-акробата Донато, щоби потім навчати 
акторів-студійців.
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Жанрова, стилістична природа вистави вказує на її приналежність до ви-
довищ актуальних і для кінематографа відповідної доби. Барвиста суміш по-
літики, цирку та кіно захопила глядачів «Нові йдуть», чого, власне, дома-
гався режисер, коли щедро використовував у виставі не лише різні стилісти-
ки, а й види мистецтва. Аналогічний принцип вирізняв і постановку комедії 
М. Кропивницького, теж інтерпретовану в дусі ідеї «циркізації театру».

Крім того, асистент постановника й виконавиця ролі Оришки — З. Пі-
гулович1 зауважує вплив на цю роботу Ф. Лопатинського вистави С. Ейзен-
штейна «Мудрець» за п’єсою О. Островського «На всякого мудреця доволі 
простоти», здійсненої у театрі Пролеткульту також 1924 року. Переробив 
й осучаснив класичну комедію С. Третьяков — автор п’єси «Протигази», 
яку 1924 року у 4-й майстерні МОБу, Л. Курбас поставив, якраз напередод-
ні власної кіноепопеї2.

Про «Протигази» у постановці С. Ейзенштейна, теж здійсненої в театрі 
Пролеткульту, колишній киянин, замолоду відчайдушний театрал, майбутній 
відомий кінорежисер Г. Козінцев сказав, що «спектакль не народився, наро-
дився великий кінематографіст!» [16, с. 165].

Вважаю цей збіг украй промовистим для творчих біографій і Л. Курбаса, 
і С. Ейзенштейна3. Останній, як відомо, помістивши у спектакль «Мудрець» 
кіновставку «Щоденник Глумова», отримав свій перший кінематографічний 
досвід — так само його отримав і Л. Курбас, коли зробив кіновставку до по-
становки «Джіммі Хіггінса».

Якщо ж ідеться про Ф. Лопатинського та С. Ейзенштейна, очевидною 
є жанрова ідентичність моменту переходу в кіно з театру — через «цирко-
вий модуль» — спільний для обох тоді ще театральних режисерів. Досить 
влучно цей момент їхньої творчої кар’єри окреслила дослідниця українсько-
го театрального авангарду Ганна Веселовська: «Досвід циркізації театру 
як спроба створення синтетичного видовища став для Ф. Лопатинського 
свого роду трампліном. Вочевидь, схема “монтажу атракціонів”, освоєна 
Ф. Лопатинським, як і С. Ейзенштейном, у театрі, реально спрацювала, коли 
він почав творити в пластиці кіномистецтва» [17, с. 187].

1 З. Пігулович — театральна актриса і режисер, вихованка Режлабу МОБу, піз-
ніше виконавиця кіноролей у фільмах Ф. Лопатинського, його тодішня дружина. 
Про З. Пігулович див.: Єрмакова Н. П. Вчителі //Актуальні проблеми мистець-
кої прак тики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії ’2014. Київ: Фенікс, 2014. 
Вип. 6 (17).

2 Про це див.: Єрмакова Н. П. Мистецька доля і доля мистецтва. Частина друга. Бе-
резільські кінорефлексії // Мистецтвознавство України. Київ: Фенікс, 2017. Вип. 17.

3 Там само.
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Український режисер почав роботу над «Пошились у дурні» з переосмис-
лення простору, який художники В. Шкляєв1 і М. Симашкевич створили з тур-
ніків, трапецій, матів. На «перші ролі» висувалася сітка під помостами, з яких 
актори діставалися трапецій. На цих спортивно-циркових знаряддях вони «долі-
тали до середини сцени, а при відповідних рухах <…> перелітали з одної трапе-
ції на другу. На тих трапеціях молоді пари, перелітаючи, виспівували свої дуети, 
вели розмови, виконували відповідні циркові атракції. Сварки, суперечки й пого-
ні <…> відбувалися і на трапеціях, і по всьому приміщенні театру» [18, с. 211].

Невдовзі публіка починала здогадуватися, що має справу не так зі святом 
цирку, як із буднями березільського фахового навчання. Перед їхніми очи-
ма поставало середовище, де у щоденних тренажах актори вдосконалювали 
пластичну майстерність, без чого виконання режисерських завдань було не-
можливим. На кону відтворювалася достеменна березільська творча «кухня» 
з усіма її атрибутами. Це дозволяло, крім усього, використовувати значний ар-
сенал класичних циркових антре, демонструвати справжній цирковий кураж.

О. Швачко згадував, як Дранко (С. Шагайда) ганявся «з кийком за Кук-
сою (М. Крушельницький). Вони проробляли кілька трюків на сцені, на тур-
ніках, потім Кукса біг зі сцени в зал для глядачів, і, як тільки він зникав 
за дверима, на сцені в той же час з’являвся з-за куліс на трапеції знов Кукса. 
Але це вже другий Кукса в такому ж одязі, гримі, якого “грав” я. Дранко не міг 
дістати і зняти Куксу з трапеції, але штани стягував, глядачі сміялися, я тікав 
за куліси. Тим часом, справжній Кукса (М. Крушельницький) встигав добіг-
ти до сцени і продовжував грати далі» [19].

З. Пігулович писала, що розв’язання ролі її героїня у плані Рудого, зму-
шувало «робити на трапеції різні фокуси, падати арабським сальто у сітку, 
співати свої арії безпосередньо після рундатів та кульбітів» [20]. В іншому 
епізоді персонаж О. Івашутича шукав свою кохану, а вона у цей час стояла 
на руках вниз головою посередині сцени. “Де ти, Орисю, моя рибчино?” — 
співає Антон. «Я тут, Антоне» — відповідає співом Орися (З. Пігулович). 
Так і відбувається ця любовна сцена вниз головою, догори ногами» [19].

Вартий уваги той факт, що всі згадувані тут березільці невдовзі доклада-
тимуть хист і вміння до виконання ролей у фільмах Одеської та Київської кі-
нофабрик ВУФКУ і, звісно, спиратимуться на здобутий у «Березолі» актор-
ський досвід, виходитимуть із засад саме цієї мистецької школи.

Схожі слова можна адресувати й М. Симашкевич, якій на момент влас-
ного кінодебюту пощастило заздалегідь адаптуватися до творчої співпраці 
з більшістю «колишніх-теперішніх» колег. Утім, надалі їм усім доводилося 

1 В. Шкляєв — учень В. Меллера, член Макетної майстерні МОБ, співавтор біль-
шості театральних робіт М. Симашкевич, був у ті роки чоловіком художниці.
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взаємодіяти вже на території кіно, корегуючи раніше набуті вміння, присто-
сування, й, навіть, звички. Творча гнучкість, готовність до найкарколомніших 
фахових завдань зробили участь березільців у становленні українського кіно 
принципово важливим фактором розвитку останнього.

Не будуть зайвими тут кілька зауваг щодо естетичних параметрів кіно-
біографії самого Ф. Лопатинського. Вона складалася майже так само як 
у МОБі — стартуючи від творів пригодницького жанру. Такими були дві 
з трьох1 його перших кінокартин — «Синій пакет» (1926) та «Суддя Рей-
тану» (1928), а за ескіз йому правили театральні постановки — «Нові 
йдуть» та «Пошились у дурні».

У першому фільмі середовище було сільським, у другому — міським, 
але «трюковий» принцип, жанрова специфіка — суміш детективу і «бойо-
вика» — об’єднувала обидві кінокартини, які, на жаль, не збереглися. Про них 
лишилося вкрай мало інформації, однак про першу ми знаємо трохи більше.

«Кінопервісток» Ф. Лопатинського «Синій пакет» мав достоту «не-
пересічних батьків» — сценарій писали Гео Шкурупій та Гнат Ігнатович2. 
Першого — двадцятитрирічного, але досить відомого письменника-футу-
риста, за словами Віктора Петрова, «безперечно найобдарованішого з “но-
во-генераторців”», уважали великим майстром талановито «розповісти гар-
ну історію й керувати сюжетом» [2, с. 322]. Схильного до зображення різ-
ного роду авантюр Г. Шкурупія не могла не тішити нагода писати сценарій 
відповідного спрямування.

Його співавтор — березілець Г. Ігнатович, чий режисерський дебют 
у МОБі відбувся 1924 року (слідом за дебютом Ф. Лопатинського) знову ж 
таки експресіоністичною виставою — «Людина-маса» за п’єсою Е. Толлера3. 
Радше за все, мистецьке походження Г. Ігнатовича4 мало сприяти «припасу-

1 Третій фільм — «Василина» (1927 р.) за повістю Івана Нечуя-Левицького «Бур-
лачка».

2 У монографії «Перерваний політ» Л. Брюховецька пише, що сценарій було ство-
рено за мотивами оповідання К. Гайна. Радше за все, автором є один із засновни-
ків німецького експресіонізму Георг Гайм, чиї твори вийшли 1925 р. у перекладах 
В. Петрова, М. Рильського, О. Бургардта. Див.: Раїса Мовчан. Український модернізм 
1920-х: портрет в історичному інтер’єрі, 2008.

3 Цікаво, що обидві п’єси Е. Толлера «Людина — маса» (1921) та «Машиноборці» 
(1922), поставлені Ф. Лопатинським 1924 року, написані класиком експресіонізму 
у в’язниці, що надавало творам виразного трагедійного пафосу.

4 Чимала роль Г. Ігнатовича в українському кінопроцесі, особливо в його педагогіч-
ному сегменті, все ще потребує подальшого вивчення, попри плідні зусилля сучасних 
кінознавців.
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ванню» тексту сценарію до вимог певної мистецької школи, представником 
якої був Ф. Лопатинський.

У споминах наймолодшого з березільців того покоління — О. Швачка — 
спільний опус Г. Шкурупія та Ф. Лопатинського іронічно кваліфікувався 
як «сценарій-середнячок про боротьбу робітників з усякими бандами під час 
громадянської війни на Україні» [3, с. 60].

Згадуваний фільм дійсно належав широкому колу творів, сформованих 
певними системними процесами, котрі Сергій Тримбач характеризував на-
ступним чином: «Одним із найсерйозніших завдань було завоювання масо-
вого глядача. Для цього треба було опанувати традиційні жанри — комедію, 
мелодраму, пригодницький фільм, детектив. З іншого боку, належало задо-
вольняти вимоги політорганів щодо пропагандистських функцій кіно. Отож 
нерідко режисери мусили якимось чином поєднувати ці два завдання <…> 
І хоча більшістю надміру ідеологічно “збуджених” критиків подібні компро-
міси засуджувалися, глядачі поступово призвичаїлися до думки, що і в укра-
їнському кіно є фільми, варті уваги» [21, с. 58].

Втім, мабуть, О. Швачко таки мав рацію. Однак, у наведеному закиді він 
«забув» згадати, що на час дебюту погляди постановника «Синього пакета» 
на роль літератури у створенні фільму навряд чи збігалися із традиційними. 
Це, насамперед, випливає з його попередньої режисерської практики, а сце-
нарні експерименти згодом лише додадуть аргументів такому твердженню. 
Його принципова позиція сформувалася в роботі над першими березільськи-
ми виставами, де на центральне місце він висунув трюк, а не слово.

Режисер аж ніяк із тим не крився, прямо висловлюючи свої погляди, на-
віть, якщо ці висловлювання були вкрай лаконічними. Приміром, характери-
зуючи роботу Ю. Зозулі (автора літературної першооснови «Нові йдуть»), 
він ужив єдине слово — «підтекстовка», водночас власну режисерську пра-
цю позначив хоча й коротко, проте конкретно: «Принцип постановки? 
Про це можна б сказати в чотирьох словах: точність, ясність, організова-
ність, економіка» [22, с. 10] (цікаво, що про драматургію Ф. Лопатинський 
ледь згадав). Позиція постановника завжди адекватно позначалася на виста-
ві — про це дізнаємося від рецензентів, які неодмінно зачіпали питання тек-
сту у спектаклях Ф. Лопатинського. Для декого, приміром, Б. Розенцвейга 
воно належало до визначальних: «2-а Студія “Березіль” береться за майже 
неможливу роботу: із “Ака” (Є. Зозулі) — цього арлекінствуючого мудреця 
людскости робиться серйозна агітка засобами пристосування тексту і філь-
тровки його крізь рух» [15].

Питання ролі тексту у виставі залишалося актуальним для режисера, хоча 
й зазнавало коректив. Приміром, анонсуючи прем’єру «Машиноборців» 
й виокремлюючи її експериментальний аспект, Ф. Лопатинський пише 
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про текст у виставі вже в кількох виразах. По-перше, зауважує заміну «компо-
зиційно потрібних, але не маючих конкретного в словах значення монологів 
чи промов, низкою набраних нічого не означаючих (у відношенні мови) зву-
ків», по-друге — вказує на «ведення діалогу однією особою» [23, с. 13–14].

У передпрем’єрній заяві Ф. Лопатинського не знайшлося місця для ар-
гументації зазначеного ставлення до тексту. Втім, «за нього» це зробили 
рецензенти. Жоден не оминув увагою цього предмету, тим паче, що ре-
жисерський підхід виявився цілком недвозначним. Практично всі рецен-
зенти перебували під впливом враження від режисерської «роботи з тек-
стом» «Машиноборців». Відповідним чином налаштований режисером, 
Хаїм Токар побачив у п’єсі Е. Толлера лише «канву» для вистави. Яків Сав-
ченко — «матеріал для переборювання». Риску підвів березільський режи-
сер Степан Бондарчук у газеті «Більшовик», декларуючи: «Першим і самим 
сильним ворогом режисера є автор. Щоб подолати його треба мати талант 
режисерської фортифікації і знати майстерство своєї професії. Данна ви-
стави стверджує, що Ф. Лопатинський розпоряджує одним і другим» [24].

Гадаю, розпочавши кінокар’єру, Ф. Лопатинський не змінив своїх поглядів 
стосовно художнього слова, радше, розвинув їх далі. І справа тут не тільки 
у тодішній «німоті» кіно. Визначальним у цій ситуації було те, як режисер 
розумів категорії кіномови й та кінообразу в семантичному сенсі.

Певна річ, формування будь-яких тенденцій у кінотворчості нещодав-
нього театрального режисера відбувалося поетапно і мало часовий вимір. 
Водночас аж ніяк не можна нехтувати симптоматикою докінематографічного 
стартового моменту, що, вочевидь, продовжував даватися взнаки. Але для по-
чатку Ф. Лопатинський мав би на практиці познайомитися із «феноменом» 
сценарію як такого, аби згодом, у процесі набуття кінодосвіду, «дозріти» 
до переосмислення його форми й функції. Варто, однак, припустити, що вже 
на початку своєї кінодіяльності Ф. Лопатинський уважав застарілими поши-
рені погляди на функцію сценарію. Сам він готувався висунути нові пропо-
зиції стосовно цього предмету, але у певній перспективі, сказати б, у стра-
тегічному сенсі, а у тактичному — на першому етапі кінозйомок «Синього 
пакету» основні зусилля режисера спрямовувалися у зовсім інший бік.

План роботи Ф. Лопатинського над першим фільмом передбачав, насам-
перед, опанування методикою формування так званого режисерського ба-
чення — він шукав можливості не так інтерпретації, як трансформації літе-
ратурного тексту. Тож не дивно, що найбільше його вабило розширення ар-
сеналу технічних й естетичних засобів будови видовища.

Гостро відчуваючи потребу оволодіння універсальними, як він вважав, 
засобами розв’язання суто формальних задач, Ф. Лопатинський для себе ви-
знав пріоритетом чистоту прийому. Це мало б наблизити його до визнаних 
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у світі зразків класичних кіножанрів: детективу, вестерну, так званої «коміч-
ної» тощо. І тут головним, важливішим за сценариста, партнером для режи-
сера стає кінооператор.

Схоже, оператор «Синього пакета» — Олексій Калюжний — поді-
ляв ідеї щодо ролі формальних прийомів у кінотворчості. Про це дізнаємо-
ся від Миколи Ушакова — київського поета, знавця української культури, 
талановитого кінокритика, який 1930 року написав одну з кращих книжок 
про операторське мистецтво, зробивши її героями трьох операторів, з тих, 
що тоді працювали на Одеській кінофабриці: Олексія Калюжного, Данила 
Демуцького та Михайла Кауфмана.

Завдяки М. Ушакову дізнаємося, що О. Калюжний, перш ніж прийти 
на Одеську кінофабрику, лишаючись студентом Київського політехнічного 
інституту, опановував секрети фотографії й дуже швидко отримав визнання 
у цій сфері. Короткий час він пробував себе у режисурі в театрі керованому 
М. Терещенком (Центростудія, згодом — театр імені Гната Михайліченка), 
де разом із Валерієм Інкіжиновим1 організував кіностудію та зняв у прийо-
мах мультиплікації «свій перший фільм — рекламну картину про тютюн, 
що її замовив Тютюн-трест України». А невдовзі «Калюжний приступає 
до роботи в ВУФКУ. Спершу як київський кореспондент хроніки, згодом, 
як оператор…» [25, с. 32].

Оповідаючи про початок професійної діяльності О. Калюжного-кіно-
оператора, М. Ушаков найперше зауважує по суті знаковий (згодом стає оче-
видним, що й визначальний) момент підходу митця до процесу «зді мання»2. 
Йдеться про період між 1925–1926 роками, коли, на думку М. Уша кова, 
«у Калюжного вперше виникла думка організувати матеріал так, щоби він 
впливав на глядача не тематично, не тим, що він змальовує, а сам по себі, сво-
єю погодженістю, своєю чистою формою» [25, с. 33].

Як бачимо, час позначений автором книжки, повністю збігається з пері-
одом роботи О. Калюжного з Ф. Лопатинським. І навряд чи це — випадко-
вість. Радше, єдність їхніх поглядів на проблему форми була закономірною.

Й дотепер аналітичний підхід М. Ушакова дозволяє краще зрозумі-
ти не лише природу творчої взаємодії конкретних оператора та режисера. 
Вже на першій сторінці книжки «Три оператори» автор формулює загальні 

1 В. Інкіжинов у даному випадку постать знакова, передусім, тому, що саме у цей 
період він познайомився з театром Л. Курбаса, з яким невдовзі плідно співпрацюва-
тиме. Про це див.: Єрмакова Н. П. Мистецька доля і доля мистецтва. Частина дру-
га. Березільські кінорефлексії // Мистецтвознавство України. Київ: Фенікс, 2017. 
Вип. 17. С. 43–78.

2 М. Ушаков скрізь вживає замість слова «знімання» — «здймання».
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принципи такої співпраці, не забувши вказати, що донедавна роль оператора 
обмежувалася «крутінням ручки кіноапарату». Але наприкінці 1920-х ро-
ків оператор, на його думку, є постаттю не менш важливою ніж режисер. 
Понад те: «Неможливо точно розмежувати функції оператора й режисера. 
Оператор також, як і режисер, керує організацією матеріалу до фільмування, 
він будує кадр, він розподіляє світло і тінь. Керуючи освітленням, він органі-
зує саме здіймання, використовуючи всі ті засоби й прийоми, що в нього є. 
Він сперечається з режисером про організацію павільйону, про жест актора 
та міміку» [25, с. 3]. Від себе додам, що такий погляд передбачає й нову дис-
позицію особи кінохудожника у самому кінопроцесі на всіх стадіях творен-
ня фільму.

У пору своєї роботи у «Синьому пакеті» О. Калюжний ще не став у но-
вій професії ані «філософом» (так його називатиме М. Ушаков), ані вправ-
ним «ремісником». Йому банально бракувало досвіду, практичних навичок, 
елементарних знань, які, щоправда, новачок талановито компенсував кміт-
ливістю, винахідливістю, бездоганним смаком, тонким розумінням завдань 
мистецтва.

Попри кпини й насмішки, О. Калюжний наважувався експерименту-
вати, вигадливо долаючи численні перепони. Один із учасників тих подій 
згадував, як, розпочавши зйомки свого й Ф. Лопатинського першого філь-
му, О. Калюжний одразу зіткнувся з проблемою павільйонного освітлення, 
про яке знав лише теоретично. Однак критична ситуація мала досить неспо-
дівану розв’язку. Оператор-дебютант, поставлений перед необхідністю ви-
значитися зі світловим режимом зйомки в декораціях уже побудованих в па-
вільйоні, категорично відмовлявся застосувати нав’язувані йому традиційні 
підходи. Натомість він «вимагав, щоб до декорацій згори прикріпили неве-
ликі для заднього, так званого, контрового освітлення, освітлювачі. Всі при-
сутні на майданчику посміхалися, дивлячись на “дивацтва” О. Калюжного. 
Але потім, побачивши на екрані чудові кадри, зняті таким чином, почали за-
стосовувати у своїй роботі його методи освітлення» [6, с. 47].

Наведений приклад фокусує базовий робочий принцип, що його май-
бутній великий майстер запроваджував й у подальшому розвивав. У цілому 
принципи фахової поведінки, що склалися за тих умов, посприяли стрімко-
му розвитку його мистецької свідомості та художньої практики. На цьому ж 
ґрунті невдовзі постане знаменита операторська школа, «батьком-засно-
вником» якої він був.

Йдеться про фактично започатковану О. Калюжним на Одеській кіно-
фабриці знамениту українську кінооператорську школу, представлену його 
(буквально та фігурально) учнями: Данилом Демуцьким, Олександром 
Лав риком, Миколою Топчієм, Юрієм Єкельчиком, Миколою Кульчицьким, 
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Олексієм Панкратьевим, Володимиром Окуличем, Іваном Шеккером (Ше-
керою), Яковом Кулішем. Кінознавець Олександр Дерябін з цього при-
воду нагадав, що Олексій Каплер1 на початку 1960-х років писав про них 
«як про унікальне покоління, подібного до якого більше у вітчизняному 
кіно не було» [26, с. 50]. О. Калюжний, з-посеред іншого, відчутно впливав 
на процес становлення кінотворчості як мистецтва, власне, «оприявнив» 
його своїми роботами і підходами.

Повертаючись до дебютного фільму О. Калюжного та Ф. Лопатинського, 
зупинимося на принципах будови дії та акторських образів, яким постанов-
ник віддавав перевагу (пам’ятаючи, що «Синій пакет» не зберігся, суджен-
ня про нього маємо висловлювати вкрай обережно та виключно у гіпоте-
тичному сенсі).

Структура дії так само будувалася на трюку — визначальному елемен-
ті будови не лише у цьому та наступному фільмі, а й навіть у незакінченому 
«Васі-реформаторі» (1926), про що ми також довідуємося від М. Ушакова. 
Він уважав за необхідне акцентувати особливу місію Ф. Лопатинського 
у творчій долі Д. Демуцького. Адже саме він умовив колишнього березіль-
ського фотографа, який тільки-но почав працювати на Одеській кінофа-
бриці, стати оператором і долучитися до фільмування дебютного сценарію 
Олександра Довженка «Вася-реформатор»: «Не без остраху Демуцький 
проміняв свою професію фотографа на ремество оператора <…> Найважче 
було навчитися заряджати касети, вставляти їх в апарат, крутити його руч-
ку на шістнадцять кадрів, міняти об’єктиви. З усім цим довелося зазнайоми-
тися в один вечір. На ранок була призначена проба. Новий оператор стояв 
уже в павільйоні, оточений прожекторами, і палив їхнім світлом очі акто-
рів. Проба вийшла вдалою. Та в сценарії було накопичено стільки трюків, 
що Демуцький був готовий відмовитися від кар’єри кіно-оператора і наза-
вжди зненавидів трюки. Картину він не закінчив» [25, c. 8].

Кілька зауваг стосовно характерних для Ф. Лопатинського методів побу-
дови дії його дебютних фільмів. У найпершому з них — «Синьому пакеті» — 
означений вище принцип послідовно реалізувався й у акторських роботах. 
На жаль, до нашого часу збереглися хіба що скупі свідчення З. Пігулович, 
виконавиці головної ролі Надійки. Наприкінці 1960-х років, у невеликому 
дописі, вона, трохи позначивши сюжетну канву картини, окреслила два мо-
менти власної участі у ній.

1 Киянин Олексій (Лазар) Каплер замолоду був близьким до МОБу через сво-
го приятеля — режлаборанта Лазара Френкеля. В Одесі активно співпрацював 
із ВІФКУ як сценарист і режисер, деякі зі своїх сценаріїв написав у співавторстві, при-
міром, із Миколою Бажаном — «Право на жінку» і сам поставив його як режисер.
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Почавши із зауважень особливостей періоду «утвердження національ-
ного кіномистецтва України», актриса продовжує: «Добре запам’яталися 
мені епізоди зйомок, дуже характерні для того часу. Фільм “Синій пакет” 
<…> майже весь знімався на натурі в с. Люботин Харківської області. Така 
сцена: мені, Надійці, треба було терміново доставити в партизанський загін 
таємний лист. Його залишив у мене мій Петро, хлопець, який любив мене. 
Я, Надійка, була дочка куркуля, а він — партизан. Піп, куркулі і батько На-
дійки з ними, слідкували за Петром і врешті решт відібрали у нього цей па-
кет. В загін Петро приїхав без пакета і був засуджений трибуналом до стра-
ти. На допомогу коханому приходить Надійка. На екрані це повинно спо-
глядатись так. В діафрагмі прямо на апарат мчить Надійка кар’єром на коні 
з далекої відстані, все збільшуючись в розмірі. Минувши кіноапарат мій кінь 
раптом повернувся праворуч (там була стайня), а я по інерції злетіла вліво 
на землю, і по твердому чорнозему проїхалася метрів з десять» [27, с. 12].

За кілька днів у місцевій лікарні актриса дещо покращила свій фізичний 
стан і зйомки відновилися. На цей раз джигітовку змінили трюки іншого ха-
рактеру. Їй «з пакетом за пазухою потрібно було вибратися з хати. Хату ви-
брали куркульську, висотою 7–8 метрів. Мені треба було вибратись на го-
рище, пробити солом’яну стріху і, залізши туди, стрибнути вниз, вивести 
коня, сісти на нього і помчати до партизанів, щоб врятувати Петра від смерті. 
Ні про які дублі мови бути не могло. Землю, куди я повинна стрибати, скопа-
ли і я, пролізши через дах хати, приготувалася. Ніяких затримок не повинно 
бути, але я, подивившись вниз, мабуть, злякалася висоти і замахала ногами. 
Стрибнула, але кадр вже був зіпсований. Я відчула, що другий раз стрибнути 
не зможу. Допомогло виховання фізичної витримки в школі О. С. Курбаса. 
Я встала і покірно пішла на горище, повторювати сцену. Вибралася із соломи 
і, не дивлячись уже вниз, стрибнула у відчаї ще раз… “Добре!” — чую голоси 
режисера і оператора, а встати не можу. Всі ці епізоди я розповідаю для того, 
щоб нагадати <…> яка примітивна була техніка зйомок всяких трюкових ка-
дрів» [27, с. 12].

Із досить скрутною ситуацією актриса впоралася попри страх, синці, за-
бої, струс мозку. Перемозі над собою посприяли: відмінна фізична форма 
й головне — усвідомлення власної творчої відповідальності, себто, риси, на-
буті у МОБі. Це характеризувало не лише її особисту вдачу, а стиль мистець-
кої роботи, культивований у школі Л. Курбаса. Там діяли загальні для всіх 
акторів правила, здатні шокувати не саму лише пересічну публіку, а й колег 
з інших театральних колективів.

Прикладів березільських вимог до професії можна навести безліч. Один 
із них, знаходимо у щоденнику В. Василька за 1923 рік: «І. Мар’яненко, 
що пробув тридцять з лишком літ на сцені, тепер, як відсталий учень, 
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проходить з тов. Нятко екзерсиси по пластиці і робить це без жодних ам-
біцій, солідно й уважно. Бідні малороси, для них це непереборний факт!!! 
Бо, коли Курбас “божевільний”, то Мар’яненко солідний високоавторитет ний 
актор і репліки покрити нема чим. <…> Історичний день тим, що сьогодні 
Мар’яненко зробив перший кульбіт вперед. Каргальський теж. Характерно, 
що обидва забились. Каргальський злякався і не захотів більш, а Мар’я нен ко 
зробив удруге і зробив уже значно краще» [28]. Зайве говорити, що й у По-
ліни Нятко, й у Івана Мар’яненка теж згодом складеться непересічна кіно-
біографія, насамперед, у фільмах Івана Кавалерідзе, з яким М. Си машкевич 
також згодом пощастить працювати.

Але повернемося до «Синього пакету» — типового зразку жанрового 
кіна, яким дебютували зовсім «нетипові» Г. Шкурупій, Г. Ігнатович, Ф. Ло-
патинський, О. Калюжний, З. Пігулович. Усі вони належали до авангардно-
го табору вітчизняної культури, так само, як і автор плакату стрічки, тоді 
ще не всесвітньо відомий кінорежисер — Олександр Довженко.

На загал кіногрупі довелося працювати у виробничих умовах незвичних 
для більшості та з ходу призвичаюватися до типологічних «премудростей» 
популярного кіножанру. Водночас вони впритул наблизилися до утворен-
ня спільноти нового типу — кіногрупи, без якої сумнівною виглядає більш-
менш безболісна адаптація до специфічно детермінованого авторства в кіно.

Ігнорування цього важливого перехідного етапу, обтяженого численни-
ми технологічними проблемами, заважає усвідомити той факт, що у створен-
ні «Синього пакету» питання мистецької ідеології авангарду не мало осо-
бливого (краще сказати, жодного) значення.

Сам режисер-постановник, радше за все, збирався й надалі випробо-
вувати можливості кіножанру, з якого він розпочав свою кінобіографію 
на ВУФКУ. Успіх, здобутий у «Синьому пакеті», він спробувати розвинути 
в екранізації пригодницького роману одного із зачинателів циганської літе-
ратури — Миколи Панкова (Паньківа) — «Суддя Рейтан». Згодом обкла-
динку роману, авторства Василя Єрмілова, почали використовувати як пла-
кат до фільму, що увійшов у вітчизняну історію кіно під кількома назвами: 
«Суддя Рейтан», «Суддя Рейтанеску», «Двійник».

Мало сказати, що ця кінокартина також не збереглася — інформації 
про неї майже не лишилося. А з того, що лишилося, насамперед варті уваги 
кілька слів про «Суддю Рейтана» Георгія Журова, згодом відомого кінознав-
ця, а 1929 року — студента Одеського кінотехнікуму, чия навчальна практика 
відбувалася на зйомках саме цього фільму.

Майже сорок років потому в «Истории советского кино. 1917–1967» 
він, характеризуючи кіноопус, який народжувався у нього прямо на очах, 
писав про «набір стандартних пригодницьких колізій», побудованих 
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на виключній зовнішній подібності героя та його антипода. Колізії (насправ-
ді немудрящі) і до, і після цього фільму тиражувалися у численних кіностріч-
ках. Але, припускаю, що цей «стандарт» у 1928 році Ф. Лопатинський упро-
ваджував набагато впевненіше, ніж 1926 року, в «Синьому пакеті».

З іншого боку, схоже, саме Г. Журов згодом першим — майже за півсто-
ліття після появи цієї кінострічки — звернувся до неї, бодай пунктирно на-
креслив перебіг сюжетних подій: «дружина революціонера стріляє у свого 
чоловіка, прийнявши його за суддю, який виніс смертний вирок; револю-
ціонер тікає із в’язниці у одязі судді, а судді, який опинився в камері засу-
дженого, загрожує смертний вирок, який він виніс своєму двійнику, і т. д. 
і т. п.)» [29, с. 313]. Як бачимо, в «Судді Рейтані» Ф. Лопатинський знову 
обирає трюковий принцип будови наскрізної дії, хоча цього разу «трюком-
модулем» у нього виступає феномен «двійника». Робив він це не вперше, 
згадаймо, хоча б, «фокус» із двома Куксами у виставі «Пошились у дурні», 
художницею якої була М. Симашкевич.

Для театрального кону й циркової арени двійник як прийом — річ 
і звична, і вдячна, тож її не уникали й у «Березолі», і не лише у згадуваній 
вище переробці комедії М. Кропивницького. Так само ефектно виглядає він 
і на екрані. Завдяки такому трюку постановник отримує безліч можливос-
тей пришвидшити дію, ускладнити сюжетну лінію; виконавці — додаткові 
умови для демонстрації акторської техніки тощо. Недаремно в репертуа-
рі «Березоля» з’явився «Плацдарм» М. Ірчана, де А. Бучма справляв не-
ймовірне враження виконанням ролі підпільника Кришки. Подвійне життя 
його героя уможливило створення найкарколомніших ракурсів сценічного 
буття персонажа. Актор «демонстрував чудову майстерність перевтілення, 
з’являючись перед глядачем то благородним, вродливим, стриманим і дале-
коглядним партійним керівником, а то пришелепуватим, із застиглою усміш-
кою, переполоханим наймитом, якого Кришка вдає із себе, ховаючись від пе-
реслідувачів» [30, с. 72–73].

Інша видатна березільська актриса, знаменита леді Макбет двох Кур-
басівських постановок цієї п’єси Шекспіра — Л. Гаккебуш1 — у рік виходу 
на екрани «Судді Рейтана» також грала підпільницю у виставі В. Василька 
«Леон Кутюр’є». Так само, як персонаж А. Бучми, її героїня жила подвійним 

1 В окремих джерелах актрисі помилково приписують участь у фільмі Г. Стабового 
«Два дні», виходячи із того факту, що у 1926–1927 роках вона працювала в Одеській 
Держдрамі, і те, що у титрах фільму фігурує прізвище Гаккебуш. Насправді у цій кар-
тині, в ролі панича знімався син актриси — Валерій — згодом відомий режисер, теа-
тро- та кінознавець, автор кількох мистецтвознавчих книжок, чоловік видатної укра-
їнської художниці кіно Катерини Гаккебуш.
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життям, удаючи іноземну оперну діву. В усіх відгуках преси наголошувалося 
на винятково майстерному виконанні нею ролі Марго–Бели1.

Фактично, в «Плацдармі» та «Леоні Кутюр’є» дія трималася на «трю-
ку» одночасного існуванні актора в різних іпостасях однієї ролі. Імітуючи 
«двійника» себе самого, виконавець у такий складний спосіб окреслював 
межі цілісного сценічного образу.

Для Ф. Лопатинського успіх «Синього пакету» та «Судді Рейтана» — 
полюсів на його власній «шкалі» пригодницького трюкового фільму — на-
самперед свідчив про вправне володіння різними варіантами популярної 
кіномоделі.

Нагадаймо, опанування методикою побудови видовища певного типу, 
до того ж, у іншому виді мистецтва — чимало важили для режисера у перші 
роки праці на ВУФКУ. Щодо кінопроцесу в цілому, то, схоже, після «Синього 
пакету» та «Судді Рейтана» український кінематограф отримав у його особі 
гідного репрезентанта жанру пригодницького фільму.

Водночас, кінозйомки перших картин виявили природній дар кінорежи-
сера-початківця гуртувати довкола своїх ідей творчо спроможний колектив 
ще й до того ж за першої-ліпшої нагоди реалізувати педагогічну місію. Ясно, 
що такому таланту Ф. Лопатинський, насамперед, завдячував попередньому 
театральному досвіду школи Л. Курбаса і, звичайно, безпосередньому впли-
ву лідера «Березоля».

Втім, для митця-революціонера, яким був Ф Лопатинський, його перші 
кінонабутки видаються, радше, програмою-мінімум. Стосовно ж програми-
максимум — то її наявність засвідчують теоретико-публіцистичні виступи 
Ф. Лопатинського й експерименти у сценарній сфері.

Належні резони для такої постановки питання знаходимо у споминах 
того ж таки колишнього «практиканта»-асистента Ф. Лопатинського — 
Г. Журова, власне, у статті «Альма-матір українських кінематографістів» ав-
торства його дружини — кінознавця Алли Жукової, яка, спираючись на ме-
муарну спадщину чоловіка, констатувала: «Студент Георгій Журов потрапив 
до творчої групи відомого вже режисера Фавста Лопатинського, який з опе-
ратором Я. Краєвським і художницею М. Симашкевич знімав фільм “Суддя 
Рейтанеску”. Г. Журов згадує, що попросив у режисера примірник сценарію. 
А коли через день повернув його Лопатинському, той запитав про його вра-
ження. Переглянувши замітки молодого асистента, Фавст Львович вигукнув: 
“А ви критично мислячий парубок!”. Через якийсь час Лопатинський поділив-
ся з Журовим своїми думками про новий вид сценарного письма, що він його 

1 Див.: Єрмакова Н. Акторська майстерність Любові Гаккебуш. Київ: Наукова дум-
ка, 1979.
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тоді розробляв, прагнучи вдосконалити художню мову кіно, зокрема сценар-
ної основи. “Ви сценарист?” — говорив режисер. — “Дайте мені загальний 
тон речі, її настрій, дайте ряд образів, понять, різноманітних ритмів, лекси-
ки — цілу гору цінностей літературного порядку, для котрих режисер пови-
нен знайти ЕКРАННИЙ еквівалент”. Ф. Лопатинський опублікував свій “ма-
ніфест”, а також сценарій “Бог Динамо”1 та здійснити на практиці нові фор-
ми йому не вдалося: надто новаторським був його метод» [31, с. 361–363].

Феномени «Динамо»

Для початку — дещо про історію сценарію. Відомо, що його появу знач-
ною мірою спричинив «Бог Динамо» Герберта Веллса, виданий 1929 року 
Книгоспілкою. Проте, гадаю, зацікавлення твором англійського письменника 
могло виникнути у Ф. Лопатинського під час роботи над «Синім пакетом», 
або навіть ще раніше. Причина — видання Г. Шкурупієм ще 1925 року од-
ного зі своїх перших прозових творів — «Переможець дракона», навіяного 
тим-таки оповіданням Г. Веллса.

Молодий український футурист зберіг тему, конфлікт, проблематику 
«Бога Динамо», змінивши топографію, національність персонажів, деякі 
деталі. Лишилося головне — трагічне цивілізаційне протистояння, згуб-
не для гуманістичних засад сучасного світу, протистояння, що спотво-
рює людську природу (за спрямуванням дещо нагадує твір Ю. Зозулі «Ака 
і люд ство», за яким Ф. Лопатинський здійснив постановку «Нові йдуть»). 
І у Г. Вел лса, і у Г. Шкурупія йдеться про релігійно-екстатичне поклоніння ма-
шині, поклоніння, що обертається невідворотним ритуальним жертвоприно-
шенням людини динамомашині, залізному «Богу»-«Дракону».

Як тут не згадати, що за плечима Ф. Лопатинського була ще й березіль-
ська постановка «Машиноборців» Е. Толлера. Режисер — невтомний екс-
периментатор — за два місяці після першої прем’єри робить ризиковану 
спробу «перескочити» із відчайдушної сатири «Нові йдуть» у патетичну 
трагедію «Мащиноборців», маючи дві суттєві спонуки: гострий інтерес 
до теми Машина — Людина, принципової для авангардної культури, та на-
мір здійснити постановку експресіоністичного твору в конструктивістсько-
му оформленні.

Стосовно відповідної проблематики у німецькій експресіоністичній дра-
мі слушно висловився Клаус Кендлер: «Для експресіонізму існує виключ-
но демон техніки. Досягнення сучасної техніки не розглядаються як вираз 

1 Авторка помиляється: назва сценарію інша — «Динамо».



Мистецька доля і доля мистецтва. Частина четверта

119

творчої сили людини. Вони постають як сила, що стала самостійною й дав-
но звільнилася від підпорядкуванню людині. Покликана людиною до жит-
тя, вона стала для нього перепоною, порятунок від неї можна знайти лише 
у більш високому духовному бутті, яке може призвести і до її приборкан-
ня» [33, с. 47].

Естетично «Машиноборці» Ф. Лопатинського у «Березолі» виникли 
на перетині експресіонізму та конструктивізму і посіли чільне місце поміж 
найрадикальнішими зразками українського сценічного авангарду, не в остан-
ню чергу завдяки майстерній роботі художника вистави — В. Меллера, який, 
фактично, був одним із лідерів цих напрямків в українському мистецтві.

Очевидно, що головним джерелом наснаги режисера «Машиноборців» 
стала знаменита постановка «Газу» (1923) Л. Курбаса — В. Меллера, сво-
го роду еталону подібного синтезу в національному сценічному авангарді. 
Це була достоту безпрецедентна річ, чия будова не мала аналогів у вітчиз-
няному театрі.

За В. Васильком, на кону «шляхом дуже складної ритмопластичної ком-
позиції постатей акторів було створене враження діючої машини. На сцені 
не було ні маховиків, ні підойм, люди залишалися людьми — робітниками га-
зового заводу, але те, що вони робили, асоціювалося у глядачів з роботою ве-
летенської машини» [14, с. 20]. Колосальні за розмахом творчі зусилля здій-
снювалися заради мети, якою, за визначенням Наталі Кузякіної, була «пате-
тична трагедія, що закликала до подолання протиріч цивілізації» [34, с. 38]. 
Доти ще жодна українська вистава на такі завдання не зважувалася. І це сто-
сується як форми, так і проблематики сценічного твору.

Щодо останнього, то тут варто взяти до уваги думку К. Кендлера про, 
сказати б, вищий сенс «Газу» Георга Кайзера, який «намагається довести, 
що розвиток техніки, який набув гігантських розмірів, не просто зробив лю-
дину її рабом, а загрожує їй невідворотною катастрофою. Поза сумнівом, 
тут вже відбиті переживання війни з її технізованим масовим нищенням 
лю дей» [33, с. 47]. Не виключаю, що геніально зіграний А. Бучмою епізод 
отруєння німецького солдата газом у «Арсеналі» О. Довженка — Д. Де-
муць кого, міг бути кінорефлексією на Курбасівський «Газ», особливо зва-
жаючи на березільських походження актора і оператора «Арсеналу». Однак 
це припущення не означає заперечення інших точок зору. Навпаки — тако-
го роду подразників, стимулів могло бути багато. Приміром, Ганс-Йоахім 
Шле гель з цього приводу пише, що на О. Довженка на початку 1920-х ро-
ків вплинуло літературно-мистецьке життя Берліна, приятельські стосунки 
із Геор гом Гроссом, з яким вони «іноді разом малювали. Епізод з “Арсенала” 
з німецьким солдатом під впливом “звеселяючого газу” нагадує про Георга 
Цюсса» [35, с. 112–113].
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Можливо, через помітні переваги постановки Л. Курбаса над роботами 
його учнів-режисерів, в українському театрознавстві склалося дещо зневаж-
ливе ставлення до другої спроби Ф. Лопатинського. Приміром, В. Ревуцький 
з приводу «Машиноборців» обмежується фразою: «Це було індустріальне 
видовище, де актор зливався з машиною» [36, с. 26].

Втім, сама вистава, її програмний зміст, обставини поставання, вочевидь 
не могли згодом не резонувати у роботі над сценарієм «Динамо». Так само, 
як і співпраця з Г. Шкурупієм, яка нагодилася дещо пізніше, вже на ВУФКУ.

Найбільш симптоматичним у цій ситуації видається спільний інтерес 
Г. Шкурупія та Ф. Лопатинського до відповідної проблематики, краще ска-
зати, до її філософського аспекту. Вочевидь, у цьому зацікавленні відбита 
вагома інтелектуальна потуга української авангардної культури, її генераль-
на стратегія. А письменник і режисер були її безпосередніми виразниками.

Не можна також виключати, що футуристично-ексцентрична проза 
Г. Вел лса та Г. Шкурупія могли «заохотити» Ф. Лопатинського написати 
сценарій і зняти фільм (особливо з огляду на досвід постановки «Маши но-
борців» як на певний підготовчий етап). Нехай би він, цей фільм, був зроще-
ний на ґрунті консолідованого досвіду опрацювання пригодницького жанру. 
Але новий, вищий художньо-тематичний рівень зробили би його безпреце-
дентним для українського кінематографа за формою і змістом. Міг народи-
тися новаторський кінотвір про гостру глобальну гуманістичну кризу, котра 
нищить сучасну цивілізацію.

Принципово важливо, що Ф. Лопатинський врешті створив сценарій 
«Ди намо», який за своїми ознаками аж ніяк не вписувався у тематичну па-
раболу вітчизняного кіна кінця 1920-х років, коли його «ударними темпа-
ми» «приводили в соответствие с большевистской идеологией», безжаліс-
но витискаючи з нього будь-які ознаки «буржуазного гнилого гуманизма».

На додачу — центральний персонаж сценарію «Динамо» був типовим 
експресіоністським героєм, сказати б, молодшим братом березільського 
Джім мі Хіггінса, що на межі 1920–1930-х років уже вважалося серйозною 
ідеологічною хибою.

Стосовно ознак експресіоністичної доктрини в молодому українсько-
му кіно, то від середини двадцятих років їхня присутність ставала все більш 
очевидною. Р. Мовчан має рацію, стверджуючи, що цей процес органічно 
відбиває напрямок руху авангардної частини національного мистецтва в ці-
лому: «Експресіонізмом у 1920-х роках було “уражене” й українське кіно, 
яке по-своєму відшліфувало його стилістичні прийоми. Не дивно, бо в цьо-
му, власне, новому для національної культури синтетичному мистецтві пра-
цювали режисери, письменники, художники, серед яких були й відверті при-
хильники європейського авангарду: М. Семенко, Л. Курбас, Ю. Яновський, 
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М. Йогансен, О. Довженко, Д. Бузько, М. Бажан, В. Поліщук та ін., а також 
російські митці В. Маяковський, І. Бабель. На Одеську та Ялтинську кінофа-
брики не одноразово було запрошено й закордонних фахівців, найчастіше 
німецьких <…>. Риси експресіонізму присутні і в кінофільмах О. Довженка 
(“Звенигора”, “Арсенал”, “Земля”, “Іван” та ін.)» [37, с. 341–342].

У контексті всіх цих процесів постала й програмна ідея сценарію Ф. Лопа-
тинського, міцно пов’язана з українською авангардною культурою: у літера-
турі, найщільніше, із творчістю Г. Шкурупія, в театрі — з режисерськими шу-
каннями Л. Курбаса та В. Меллера, врешті, з новаторським виставами самого 
Ф. Лопатинського березільської доби.

Факт публікації «Динамо» в «Новій генерації» вкотре це підтверджує, 
тим паче, що стильовий режим знаменитого часопису, зі слів Мирослави 
Муд рак, цьому всебічно сприяв: «<…> естетичне спрямування “Нової ге-
нерації” охоплювало і футуризм, і експресіонізм, і “нову речевість” (нім. Neue 
Sachlichkeit), і конструктивізм» [38, с. 8].

Очевидно, що Ф. Лопатинський наприкінці 1920-х років продовжував 
пов’язувати свої творчі плани з авангардним мистецтвом, тож, працював 
над текстом «Динамо», сподіваючись на його екранну реалізацію. Але доля 
виявилася неприхильною до режисера — фільм зняти не дали, але сценарій 
був опублікований у «Новій генерації» 1928 року.

Стосовно згадуваної А. Жуковою «програмної ідеї» (за її виразом, 
«ма ні фесту» Ф. Лопатинського), то, практично, вона розкладалася навпіл: 
на, власне, сценарій «Динамо» й на публіцистичне висловлювання режи-
сера щодо сценарію як особливого виду творчості. Насамперед йдеться 
про «Лист до мого приятеля-сценариста», надрукований у п’ятому числі 
«Но вої генерації» 1928 року.

Режисер недарма обрав для статті епістолярний жанр — це дозволяло 
йому апелювати до уявного адресата (як комплексу поглядів, думок, твер-
джень), надаючи тексту ознак діалогу. Для позначення проблеми він спо-
чатку «дав слово» гіпотетичному приятелю, стурбованому тим, як взаємно 
позиціонуються режисер і сценарист у свідомості публіки: «Подаються най-
різнорідніші рецепти: притягнення сценариста на кіновиробництво, режи-
сури до писання сценаріїв, набуття сценаристом кінокваліфікації, набуття 
режисером фахової літосвіти… Стільки порад, крику, протилежних думок, 
що дійсно, не знаєш, що робити…».

Далі, «забираючи слово», Ф. Лопатинський у доволі категоричній формі 
розставляє всі крапки над «і»: «<…> річ у суті своїй проста і ясна. Потрібно 
тільки логічне думання і категоричне розмежування (а не плутання) функ-
цій тих, що працюють над створенням фільму». Для переконливості він ви-
суває кілька максим, на яких триматимуться всі його подальші твердження: 
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«Треба раз назавжди признати і твердо засвоїти що: література є літерату-
ра без огляду на те, для якої мети вона пишеться, так як музика залишається 
музикою, без огляду на те, чи пишеться вона для опери, військового маршу, 
кіно чи балету».

Аргументи Ф. Лопатинського, до буквального конкретні, не передбачали 
жодних контраргументів: «Хіба композитору для того, щоб написати путній 
балет, потрібно самому танцювати, розуміти будову балетних мізансцен, ви-
вчати “па”, ставати на пуанти чи перекидатись догори ногами? Ні ж? Він опе-
рує виключно музичним, цебто тональними, ритмовими і т. ін. цінностями, 
з яких і на підставах яких балетмайстер з відповідною танковою кваліфікаці-
єю компонує танок. Музика цілком ясно дає йому відчути і темп, і ритм, і ха-
рактер; вона ставить перед балетмайстром певні завдання. Але як смішно 
виглядало б, коли б композитор на кожному кроці ліз у справу балетмайстра 
і дописував йому до нот усякі “зауваження” — наприклад: “перегинається 
назад”, “дриґає правою ногою”, “дістає п’ятою потилицю”».

Насправді, Ф. Лопатинському не бракувало підстав твердити, що «саме 
такими дорогоцінними “зауваженнями” і порадами обліплений всякий сце-
нарій як цятками сороче яйце». Він і не думав відмовляти собі у задоволенні 
іронізувати над тими, хто за допомогою «дешевенької брошурки “Совкіно” 
або трьох-чотирьохтижневого перебування біля кінофабрики <…> назива-
ється вже “кваліфікований сценарист”».

Висновок Ф. Лопатинського чіткий і очевидний: «Перш за все треба пам’я-
тати, що: кіно на папері дати неможливо». Так само, як і те, що «розповісти кіно 
неможливо <…> Глупо і смішно тому говорити про “точне”, “ек ранне” писання 
сценарія сценаристом, про “залізність” сценаристового сценарія, про буквальне 
виконування режисером при зйомці того, що у сценарії написано».

Нарешті, автор дістається, сказати б, конструктивної частини викладу: 
від констатації того, чого не слід робити, переходить до того, що робити тре-
ба: «Ви повинні знати, що, пишучи для кіно, Ви маєте дати своєю творчістю 
на папері імпульс, товчок для творчості режисера <…>. Не лізьте Ви, незна-
йко в режисурі, із своїми порадами і вказівками до спеціяліста (хоча б і по-
ганенького). Не знаючи й не в’являючи собі навіть тих широких технічних 
можливостей, яке має кіно, Ви обмежуєте нас, режисерів, тягнете назад, від-
бираєте від нас можливість творчої роботи <…>. Ви сценарист? Дайте мені 
загальний тон речи, настрій її, дайте цілу низку образів, понять, різноманіт-
ностей ритму, лексики, цілу купу цінностей цілком літературного порядку, 
для яких режисер мусить знайти екранний еквівалент».

Втім, попри дуже жорстку позицію, Ф. Лопатинський не від того, аби, 
бодай коротко, сформулювати позитивні перспективи співпраці режи-
сера і сценариста: «Кожний кадр кваліфікованого (в мойому розумінні) 
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сценариста — це ціла проблема для режисера, яку треба розв’язати, знайти 
для неї десяток екранних еквівалентів і із десятка вибрати один найкращий. 
Чим вище кваліфікація сценариста, тим важчі проблеми; чим більше кваліфі-
кований і талановитий режисер, тим складніше і простіше у свій складності 
буде розв’язання сценаристових проблем. Необмежний простір для вияву 
індивідуальностей обидвох співтворців фільму».

Він, навіть, пропонує уявному співрозмовнику найкращу пораду, яку 
режисер може дати сценаристу: «Пишучи для кіно (сценарій), Ви муси-
те пам’ятати, що це завдання зобов’язує Вас: триматися в ділянці зорових 
образів, дійовости, динамічності і розміру (в розумінні довжини) фільму. 
Це все, що Вам потрібно знати для написання путнього сценарія. Більше ні-
чого. Абсолютно».

І на останок дописувач припасає головне правило: «Пишуче, не старай-
тесь уявляти собі екрану, не турбуйтесь про режисера, не обмежуйте себе 
в можливостях, не набирайте “кіно-кваліфікації”, не думайте “кадрами”, ду-
майте головою» [31, с. 362–363].

Насправді, центральний мотив і мета цього пристрасного публіцистич-
ного висловлювання — демонстрація наміру оголити механізми формуван-
ня кіномови. Він зумовлює адресований сценаристу, заклик дати режисеру 
«імпульс» для пошуків належного «екранного еквіваленту». Саме в такій 
«диспозиції сторін» автор статті бачив сенс їхньої взаємодії, що запускала 
процес поставання кінообразів, а отже — народження кіномови.

І як тут не згадати ідею О. Калюжного (в інтерпретації М. Ушакова) сто-
совно природи зображення, яке має впливати «не тематично, не тим, що <…> 
змальовує, а само по собі, своєю погодженістю, своєю чистою формою»? 
Цілком очевидно — ця теза прямо стосується процесу народження кіно мови, 
хоча й розглядає інший його (процесу) аспект, з боку «візуальної ґенези».

Що Ф. Лопатинський чинить далі? Він друкує в сьомому числі «Нової ге-
нерації» за 1928 рік сценарій «Динамо» разом із «Другим листом до прияте-
ля сценариста». Новий «Лист» йому потрібний для визначення конкретного 
способу передачі «сценаристової емоції безпосередньо до емоції режисера».

Як він збирався це робити? «Другий лист…» мав це пояснити. Зга ду вану 
вище «передачу емоцій» Ф. Лопатинський пропонував здійснити в особ ливий 
спосіб. У «Листі» він його лише позначив, а в тексті «Дина мо» — оприявнив.

Цікаво, що наполягаючи на «безпосередній передачі емоцій» від сцена-
риста до режисера, Ф. Лопатинський, однак, застосовує прийом «опосеред-
кування», але «опосередкування» особливого, візуального.

Про що йдеться? Митець пропонує «впливати» через візуальні чинни-
ки літературного письма: «шляхом фактури шрифту, передачі ритму окре-
мих сцен за допомогою нот, укладу й акцентування слова <…>» [39, с. 9].
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Тут важко проігнорувати той факт, що український режисер, фактич-
но, вперше і востаннє (?) у вітчизняному кінематографі декларує й одночас-
но реалізує одну з найрадикальніших ідей кіноавангарду ХХ ст. Достатньо, 
приміром, згадати схожі міркування Льва Кулєшова, які зауважила Ольга 
Пашкова: «У статті “Про сценарії” він пропонував форму запису сценарію, 
що являє собою поєднання зорових символів, схожих на нотні знаки у му-
зичній партитурі» [40, с. 101].

Спроби відповідного спрямування поширюються у закордонному аван-
гардному мистецькому середовищі з кінця 1910 — початку 1920-х років. 
Особливо успішнішими виявилися пластично-хореографічні експерименти 
Баухаузу, практика Школи руху Рудольфа Лабана — всесвітньовідомого те-
оретика танцю, який розробив оригінальний метод його письмової фіксації, 
оприлюднивши свої дослідження 1928 року у бестселері «Запис танцю». 
Його педагогічна діяльність і метод жваво обговорювали у балетних колах 
Європи і Америки, зростали лави його прихильників та учнів.

Усі згадувані вище процеси не оминув увагою рупор авангардної куль-
тури в Україні — «Нова генерація», редакція якого на них відгукнулася 
вже у першому числі часопису. Втім, пошуки Р. Лабана стосувалися, мистец-
тва балету, оскільки переосмислювали уявлення про зв’язок тіла танцівника 
із простором. Саме це врешті зробило його вплив на розвиток світової хо-
реографії незаперечним, а запроваджена ним, методика запису руху не втра-
тила актуальності й донині.

Однак Р. Лабан навряд чи передбачав використання свого методу як «ін-
струменту» праці сценариста. Втім, таке твердження зовсім не означає запе-
речення важливості його ідей для сценічної культури, кіномистецтва в про-
грамному сенсі, як одного із виявів художньої ідеології авангарду першої тре-
тини ХХ ст.

У нашому випадку доцільніше залучити інші аналогії: порівняти, примі-
ром, оригінальну сценарну спробу Ф. Лопатинського з окремими аспектами 
роботи Л. Курбаса1 над постановкою «Газу», в якому, Ф. Лопатинський ви-
конував одну з головних ролей2.

1 З архівних джерел відомо, що Л. Курбас був обізнаний з діяльністю Баухаузу, 
про що згадували деякі його учні: І. Авдієва, Є. Стрєлкова, Ю. Фоміна.

2 М Симашкевич також брала участь у підготовчий роботі над «Газом», допома-
гала В. Меллеру й залишила один із кращих описів роботи свого вчителя над цією ви-
ставою, особливо у сенсі дієвої інтерпретації сценічного середовища. Про це див.: 
Єрмакова Н. П. Мистецька доля і доля мистецтва. Частина перша // Сучасні проб-
леми художньої освіти в Україні. Київ: Фенікс, 2017. Вип. 11–12. С. 181–219.
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На репетиції Л. Курбас пояснював, що «в будові маси в “Газі” є свої дуєти, 
тріо, квартети, акорди і мелодії, асонанси і дисонанси» [41, c. 221]. Тож, ак-
тори регулярно «робили тренаж, рухаючись по музичним нотам, викону-
ючи у русі цілі ноти, чверті, восьмі, синкопи, тріолі» [42]. Але тим спра-
ва не скінчилася. Намагаючись посприяти кращому зануренню виконавців 
у глибинний зміст запропонованого методу, Л. Курбас запросив автора му-
зики «Газу» — Анатоля Буцького — попрацювати з трупою. Одна з актрис 
згадувала, як відомий композитор «навчив нас читати симфонічну партиту-
ру, і як легко було нам надалі проводити репетиції вистави “Газ”, що за стилем 
постановки була симфонічним твором!» [43].

Тут ми маємо справу з моментом передачі сенсу подій шляхом їхнього 
пластичного «кодування» у, сучасною мовою, «форматі» драматичного 
театру. Переконана: досвід, отриманий Ф. Лопатинським у цій роботі, допо-
міг йому згодом «візуалізувати» кінообраз на папері за посередництва осо-
бливої системи сценарного запису, подібно до того, як Л. Курбас у «Газі» 
«кодував» емоційні реакції за посередництва руху, жесту, ритму.

«Газ» був і лишається прикладом послідовного впровадження специфіч-
ного підходу, визначального для структури образної матерії найзнамениті-
шої української авангардної виставі доби. Враження, що їх тоді отримали 
всі учасники постановки, позначилися на творчій індивідуальності кожного 
з них, і продовжували стимулювати до експериментальної роботи у подаль-
шій театральній та кінодіяльності.

Повертаючись до Ф. Лопатинського, зазначу, що досвід «Газу» (і не лише 
його), дався взнаки й у створенні новаторського кіносценарію «Динамо». 
Вистачає підстав вважати, що учень Л Курбаса продовжував перебувати 
під сильним впливом знаменитої постановки, самої методики режисерсько-
го опрацювання драматичного твору Георга Кайзера, на що вказує текст 
«Динамо», оприлюднений у «Новій генерації».

З іншого боку, українська авангардна література, представлена, примі-
ром, поезією Михайля Семенка, чи то прозою Андрія Чужого, рясніє прикла-
дами візуальної «гри зі словом», простором друкованого аркуша, будовою 
віршованого рядка, тощо. Особисто я вбачаю у цьому вплив стихії театраль-
ної гри. Такого роду «театралізацію» літературного письма можна пояснити 
характерним для авангарду глобальним «взаємопроникненням» різних мис-
тецтв, які супроводжувалися нищенням усіляких бар’єрів між ними.

Зрозуміло, що відповідні процеси помітно збільшують простір «образо-
творення», пожвавлюють формальне збагачення окремих мистецтв, особли-
во так званих «нових мистецтв». У нашому випадку — кіно.

Одночасно такого штибу літературні експерименти можуть (за зовніш-
німи ознаками) вказувати на іншу естетичну феноменологію, асоціюватися 
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з літературними явищами іншої природи. На це, аналізуючи сценарій Ф. Ло-
па тинського, звертає увагу О. Ільницький: «Хоча ймовірно було б прочи-
тати “Динамо” як поезію, однак графічна організація тексту цьому супере-
чить <…>». Науковець переконливо й дотепно це доводить, стверджуючи, 
що сценарій не варто читати вголос, адже «щоби належно оцінити “Динамо”, 
потрібно його саме бачити» [2, с. 363]. Тож, цілком слушно, він у моногра-
фії «Український футуризм (1914–1930)» розглядає цю роботу режисера 
в розділі «Візуальні експерименти у поезії та прозі», а також розміщує по-
між ілюстрацій чотири сторінки сценарію «Динамо» як вагомий аргумент 
для пояснення сенсів його (О. Ільницького) підходів до тлумачення знакової 
системи сценарного запису запровадженого Ф. Лопатинським.

Аналітичний підхід відомого канадського дослідника дозволяє отримати 
не лише виразний літературний «портрет» непересічної спроби березіль-
ського режисера, а й створює її (спроби) проекцію на гіпотетичну структу-
ру «кінотексту»: «У сценарії “Динамо” крім власне рядків, явно різних за до-
вжиною, важливі і символи та знаки пунктуації, використані у дуже незвичний 
спосіб. Текст містить знаки рівності, легато, лапки, стрілки, лінії, дужки і безліч 
тире. Розмір літер та шрифт часто змінюються; слова прибирають нахилу со-
рок п’ять градусів, а деякі поміщенні в рамки, що нагадують формою плакат».

Не обмежуючи себе констатацією оригінальних підходів автора сцена-
рію, О. Ільницький аналізує їхню генетичну природу. Навіть більше: робить 
щось на зразок їхньої «кінопроекції» не лише на структуру гіпотетичного 
кінотвору (як про це йшлося вище), а, й на процес поставання кінообра-
зу з літературного тексту. «Лопатинський задіяв шрифти, текст і верстку 
(розміщення елементів) як умовну графічну систему, щоби створити на сто-
рінці аналог до кіномови. Динамічний наратив спрямований на візуальне 
сприйняття. Текст скомпонований так, щоб підказувати ритм фільморуху 
та доречні кіноприйоми. Слова працюють відповідниками кадру чи епізоду, 
або описуючи дії, або імітуючи їх. Варіюючи фізичний вигляд слова та його 
розташування на сторінці, Лопатинський може підказати певні кіноприйо-
ми, наприклад, видозміну перспективи і відповідний рух камери наїзд/від’їзд. 
“Вони пішли…” передано так:

Пішли…
Пішли…

Пішли…
Пішли…

Іншими графічними та друкарськими засобами відтворено повільну па-
нораму та одночасні (паралельні) дії» [2, с. 363–364].
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Свого часу публікація кіносценарію у супроводі двох листів до прияте-
ля-сценариста виглядала небуденно навіть для авангардної «Нової генера-
ції», невипадково створюючи, словами А. Жукової, враження «маніфесту». 
Очевидно, що «мистецько-поліграфічні» канони потребували, аби ці два-
надцять сторінок «Динамо» були бездоганними, без чого авторська кон-
цепція ризикувала видатися непереконливою, навіть за наявності «пояс-
нюючих» листів.

Припускаю, Ф. Лопатинський, вдаючись до такої оригінальної, навіть екс-
травагантної, спроби був не проти скористатися кваліфікованою порадою. 
Врешті, йшлося про, сказати б, образотворчий аспект роботи, де йому стали б 
у пригоді думки художника, якому він міг творчо довіряти. Цілком ймовірно, 
що таким порадником для Ф. Лопатинського могла стати М. Симашкевич, 
з якою він саме тоді працював над «Суддєю Рейтаном». Сильний графік, 
носій специфічного досвіду роботи у «Барикадах театру» (1923–1924), 
наснажена кількарічним спілкуванням із учителем — В. Меллером, вона, 
здійснивши з Ф. Лопатинським кілька спільних постановок, випрацювала 
з режисером належне творче порозуміння. Недаремно саме її він запросив 
працювати з ним у кіно. Ф. Лопатинському, вочевидь, імпонували творча ма-
нера, мистецькі інтереси, нарешті, приналежність М. Симашкевич до школи 
В. Меллера.

В. Меллер у цій ситуації, як на мене, міг бути фігурою мало не визначаль-
ною з багатьох причин. Почати з того, що В. Меллер — автор макету, голов-
ний художник перших семи випусків «Нової генерації» (1927–1930) — мав 
великий вплив на програмний зміст часопису, який завдяки своїй унікальнос-
ті й універсальності з моменту появи здобув високу мистецьку репутацію. 
За словами М. Мудрак, це щомісячне «<…> видання “лівих формацій” у мис-
тецтві і його калейдоскопічна картина образотворчого мистецтва гармоній-
но доповнювалися сучасним оформленням і версткою, розмаїттям обклади-
нок. У виконанні кращих митців-експериментаторів авангарду — Анатоля 
Петрицького і Вадима Меллера (живопис і театр), Дана Сотника (фотогра-
фія) та Павла Ковжуна (книжкова графіка) — часопис із дизайнерської точ-
ки зору є першокласним зразком функціоналізму 1920-х» [38, с. 8].

Зрозуміло, що «образотворчий аспект» сценарію «Динамо» мусив би 
відповідати високому естетичному статусу «Нової генерації», статусу, якого 
видання набуло, з-посеред іншого, завдяки саме В. Меллеру, блискучому теа-
тральному художнику, особистості, яка разом із Л. Курбасом створила у на-
ціональному мистецтві феномен березільської авангардної сценічної культу-
ри. Водночас, В. Меллер був визначним художником — помітне місце у його 
житті займала книжкова графіка: навіть формально вона склала вагому час-
тину його творчих набутків ще до появи «Барикад театру». Досить згадати, 
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хоча б, порубіжжя 1920–1921 років, коли художник зробив обкладинки 
для часописів «Наша пісня», «Театр», «Галицький комуніст», для книжки 
М. Те рещенка «Мистецтво дійства» та роману Анатоля Франса «Повстання 
ангелів». Наприкінці 1920-х років В. Меллер бере участь у Всесвітній вистав-
ці преси у Кельні як учасник і автор експозиції українського розділу. На по-
чатку 1930-х — керує художньою редакцією Державного видавництва Ук-
раїни (ДВУ) тощо.

Про органічний зв’язок мистецтва В. Меллера як театрального художни-
ка і як графіка писала дослідниця його творчості — Зоя Кучеренко: «Поряд 
з конструктивістськими пошуками в театрі, Меллера цікавила проблема ви-
рішення книги як єдиного цілісного організму, як синтезу мистецтва графі-
ки та поліграфії <…> Чільне місце у композиції книжкового оформлення 
у нього займає шрифт. Оперуючи лише поєднанням різноманітних шриф-
тів, Меллер досягає граничної виразності, зокрема в афішах “Березоля”. 
Червоно-чорні літери назви вистави, виділені розміром, оперезані рядками 
з зазначенням складу учасників вистави. Чіткість композиційної архітекто-
ніки, точне відчуття співвідношення шрифтових мас і білого поля надавали 
рекламі театру індивідуально неповторних рис» [44, с. 18].

Припускаю, В. Меллер лишаючись великим мистецьким авторитетом 
для Ф. Лопатинського, надихав останнього вмінням сполучати театральну 
творчість і графіку, синтезувати їх. І це стало додатковим імпульсом у роботі 
режисера над сценарієм, чи краще сказати, скорегувало використання ним 
візуальних, вужче — графічних прийомів для утворення «графічно-просто-
рової матерії» тексту «Динамо».

Не виключаю, що Ф. Лопатинський, який у цьому творі пророкував апо-
каліптичну перспективу західної цивілізації, на додачу отримав ще один ху-
дожній аргумент у знаменитому циклі В. Меллера «Німецька серія» (1927). 
Там, у майже сорока графічних роботах, які утворили таку собі «стрічку кі-
нокадрів» життя німецьких обивателів, митець висловив відразу до ницо-
го міщанського існування. Його герої та сюжети, здавалося, перегукували-
ся з персонажами всесвітньовідомих гротескових малюнків Георга Гросса, 
до слова, надзвичайно популярних в українських мистецьких колах, голов-
но — авангардних. Так, посилаючись на Миколу Глущенка, безпосеред-
нього свідка тісних творчих контактів знаменитого німецького художника 
й О. Довженка часів його перебування в Берліні, Галина Скляренко пише: 
«Вплив Гросса на ранню графіку Довженка очевидний. Це гострота і різно-
манітність образів, виразність експресивного малювання, лаконічність та ак-
тивна дієвість змістового та формального рішення» [45, с. 141].

Схожим чином типово експресіоністичне мистецьке висловлювання 
В. Меллера органічно єднало іронію, гіркоту і біль, завданий моральним 
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занепадом людини. Саме цей комплекс почуттів, яким Ф. Лопатинський за-
свідчив свою приналежність до експресіоністичного напрямку у мистецтві, 
він міг зазнавати, працюючи над сценарієм «Динамо».

Взагалі експресіоністичне мистецтво мало на Ф. Лопатинського дуже 
сильний вплив. Навіть свою кінематографічну кар’єру учень Л. Курбаса роз-
почав, коли навесні 1926 року, ще перебуваючи у березільських лавах, надру-
кував у часописі ВУФКУ «Кіно» статтю «Експресіонізм в кіно» (№ 6–7)1. 
У її фіналі він висловив сподівання на особливу місію експресіонізму в май-
бутньому українського кінематографа: «перед засобами експресіоністично-
го порядку в кіно, безумовно, ще довгий і багатий шлях. Він відкриває цілком 
нові, ще недосліджені обрії, що можуть і повинні допомогти кіно позбутися 
його примітивности й поверховности. Нашим сценаристам в першу чергу 
слід-би звернути на це увагу» [46, с. 12].

Варто нагадати: оскільки на момент написання статті, автор не був прак-
тиком кіно, його позицію слід розглядати як цілком умоглядну, але — пози-
цію! В ній домінує віра у «цілющу силу» напрямку надзвичайно важливого 
для української авангардної культури. Схожі переконання демонстрували 
й інші творці національного мистецтва, сучасники Ф. Лопатинського, на чому, 
з відстані півстоліття, наголошує Р. Мовчан, пояснюючи особливості поши-
рення цього напрямку «в другій половині 1920-х років, коли закордонна кри-
тика вже заговорила про “смерть експресіонізму”, його теоретичне і прак-
тичне засвоєння на модерному просторі України набирало темпів, ставало 
систематичнішим і глибшим, воно було посилене прагненням віднайти “ве-
ликий стиль” революційної епохи <…> Експресіонізмом дедалі відвертіше 
цікавляться не лише футуристи, а й “неокласики” та “ваплітяни”» [37, с. 342].

Щодо молодого українського кіномистецтва, то експресіонізму тут на-
лежала особлива роль, такого собі «запобіжника» руйнації, яку йому (чим 
далі сильніше) завдавала більшовицька ідеологія. Такого висновку дійшла 
І. Зубавіна, розглядаючи проекцію напрямку на новонароджену національ-
ну екранну культуру. Зачепивши спочатку естетичний аспект, вона далі пише 
про наслідки «щеплення» експресіонізму українському кіно: «Результатом 
продуктивного діалогу українських кінематографістів з західними колега-
ми стало зацікавлення експериментами з деформаціями геометрії, формо-
утворюючими можливостями світла, домальовка тіней (їх практична ані-
мація). Світлопластичне трактування матеріалу спостерігалося у карти-
нах І. Кавалерідзе, а також у творах Олександра Довженка, що свідчить 

1 Див.: Єрмакова Н. Мистецька доля і доля мистецтва. Частина третя (кінохудож-
ник: статус, освіта) // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія: зб. наук. праць 
/ Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. Київ: Фенікс, 2018. Вип. 14. С. 71–106.
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про живописні витоки робіт німецьких експресіоністів на естетику довжен-
ківських фільмів. А головне — саме завдяки тонким планам картин майстра 
вони залишилися у скарбниці світового кіномистецтва. Адже зовнішній, фа-
бульний шар фільмів був просякнутий мертвенним офіціозом: колективізація 
(“Зем ля”), індустріалізація (“Іван”), зміцнення державних кордонів (“Аеро-
град”)» [47, с. 162].

Повертаючись до особи Ф. Лопатинського, зауважу: у його експресіоніс-
тичних зацікавленнях були два вектори. Перший — етичний — визначався 
пафосом протистояння окремої людини і суспільства; другий — естетич-
ний — питомою вагою умовності, пріоритетністю формальних завдань у ор-
ганізації образної лексики. Це стає очевидним, якщо звернутися до основно-
го корпусу проголошених у статті ідей.

Він очікувано починає із міркувань етичного порядку, безвідносно до ви-
ду мистецтва, а, сказати б — в цілому: «Родившись у часи усвідомлення люд-
ством всього жаху всесвітньої імперіалістичної війни, жаху безглуздого зни-
щення тисячів людських істот, експресіонізм в центрі свойому ставив лю-
дину. Людину, що захлинається цівілізацією Заходу і задихається одночасно 
від браку задоволення культурних потреб, людину очиновничену, розчавле-
ну п’ятою буржуазії, людину-манекена. Експресіонізм відразу жагуче почи-
нає протестувати проти всього порядку річей, що існує, яко проти знищен-
ня людини».

Закономірно, що після констатації гуманістичної проблематики напрям-
ку, автор поспішає перейти до естетичного аспекту, одночасно разом із тим 
відмежовуючись від розгляду його філософського змісту: «Для нас експресі-
онізм цікавий, не як філософія, а як певна сума нових, свіжих, иноді надзви-
чайно влучних засобів, що виявляють глибоку суть річей».

Йому важливо сфокусуватися на тому, в який саме спосіб експресіонізм 
впливає на кінематограф, в яких конкретних фільмах цей вплив є особливо 
відчутним. Фактично, весь подальший текст присвячений двом явищам тако-
го роду: фільму «Остання людина» й сценарію «Луні-газ».

Перший — загальновизнаний зразок експериментів у межах експресіоніс-
тичної моделі — Ф. Лопатинський аналізує з точки зору режисерських підхо-
дів до формування кінообразу: «<…> режисер сміливо користується зо всіх 
засобів, що має в свойому розпорядженні: для виявлення психологічного ста-
ну героя режисер не тільки будує відповідну ситуацію, оперує не тільки під-
бором певних ліній та природних поверхностів, оформлюючи кадр — він 
викривляє природу, він примушує її грати, приймати участь поруч з актором, 
спільно відтворювати великий акорд повнозвучного твору. Експресіонізм ро-
бить на екрані можливим досі неможливе: упевно й міцно прищеплює умов-
ність, що досі ніяк не вдавалося, і що спрощувало, обмежувало кіно».



Мистецька доля і доля мистецтва. Частина четверта

131

Ф. Лопатинському, тоді ще театральному режисеру, важливо зауважити, 
що психологічні стани, переживання, найскладніші емоції в кіно можуть 
передаватися як актором, так і без його посередництва. А проте саме екс-
пресіонізм здатен гранично загострювати всі зазначені феномени: «Жах 
людини, що з неї глузують, — і на екрані одна через одну пробиваються, 
чергуються й одночасно існують звірськи вишкірені, немилосердні пики, 
що регочуть. Хитається й валиться величезний хмарочос як підкреслення 
й виявлення цілковитої розбитости й психічного занепаду героя, і пара-
лельно проходять одна поверх другої дві, три лінії розвитку дії, що існу-
ють одночасно».

Зрозуміло, що Ф. Лопатинський — митець особливого художнього тем-
пераменту — не міг не зачепити проблеми побудови дії на екрані. А як пред-
ставник березільської школи не міг лишити поза увагою феномену асоці-
ації — базового у «методі перетворення», визначального для цієї школи: 
«Для загострення інтересу дія будується так, що прямий вираз відсовуєть-
ся чим раз більше на другий план, і його місце посідає спосіб асоціятивного 
побудування, що іноді доходить до неймовірно умілого оперування голими 
символами».

Наступним об’єктом уваги закономірно стає особа актора у такого типу 
кінотворі.

Згодом з’ясувалося, що його бачення, незбагненно для мене, може ви-
кликати невідповідну реакцію. Приміром, сучасний кінознавець закинула 
режисеру «байдужість до людини» [48, с. 123], через його вираз «експре-
сіонізм в кіно майже не зачепив людини» [47, с. 12]. Гадаю, авторка поми-
ляється. Коли режисер пише: «<…> експресіонізм в кіно майже не зачепив 
л-ю-д-ини, її техніки, її засобів виразу», то має на гадці, що ніякої особливої 
акторської технології цей напрямок не «винайшов», бо не потребував її. 
Будь-якому видовищу, не лише кіну, завжди потрібний актор-майстер. За ін-
шої умови Ф. Лопатинський не спирався би у своїй статті на акторську ро-
боту Еміля Янінгса — віртуозного митця, щедро обдарованого винятково 
багатою технікою.

Стверджуючи, що «експресіонізм в кіно <…> зконцентрувався на ма-
шині, на кіно-апараті», Ф. Лопатинський вказує на завдання режисера від-
творювати складну, емоційно забарвлену, психологічно насичену картину 
світу, не «перекладаючи всієї відповідальності» за цю місію лише на акто-
ра. Тому він згадує про особливий «кіно-апарат», що «оживає в руках екс-
пресіоніста, він, як жива істота, нишпорить, відшукує, показує, розкриває». 
Йдеться про особливу функцію автора кінотексту, нову сферу його мистець-
кої відповідальності, фактично — інакше уявлення про сенс творчої мети 
кінорежисера.
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Особисто мені така позиція Ф. Лопатинського видається закономірною, 
зважаючи на його приналежність школі зрослої на засадах «режисерського 
театру» (у термінології Л. Курбаса, «театру єдиної волі»), чия концепція 
передбачає особливу роль просторових чинників у побудові дії, принципово 
інакшу модель взаємодії актора із середовищем, без чого унеможливлюється 
утворення належних образних значень видовища. На таких засадах вихову-
валися всі березільські митці: актори, режисери, художники.

Вся друга частина статті є переказом окремих епізодів сценарію Р. Воль-
фа, що у ній Ф. Лопатинський дуже вдало, переповідаючи сюжет, певним чи-
ном окреслює прийоми образного відтворення подій, зупиняючись на їхньо-
му художньому вмісті.

Тож Ф. Лопатинський розпочав свою кінокар’єру, позиціонуючи себе 
як прибічника експресіонізму, що прямо засвідчує його публіцистичний ви-
ступ на шпальтах часопису «Кіно» у 1926 році. Саме на таку позицію вказує 
й сценарій «Динамо» (надрукований у «Новій генерації» два роки потому). 
Практично розвинути відповідні ідеї у постановці конкретного фільму йому 
не дозволили. Втім, експресіоністичний гарт продовжував даватися взнаки 
й надалі, у роботі над картинами іншого тематичного змісту, лише опосеред-
ковано пов’язаними з експресіоністичною художньою доктриною.

М. Симашкевич, яка йшла поруч із Ф. Лопатинським власним артистич-
ним шляхом, радше за все, зазнала схожих відчуттів, аналогічних етапів адап-
тації до творчого існування в іншому виді мистецтва…

На думку спадають й інші міркування особливого порядку: обоє митці 
прощалися із «Березолем» спільною виставою, в якій започаткувалися тен-
денції, ідеї, сказати б, чималий «резервуар» художніх феноменів світогляд-
ного порядку, які згодом відіграли важливу роль у їхніх кінобіографіях, до-
зволивши розгорнутися творчим силам кожного на винятково важливих «те-
ренах» національного кіно. І хоча ця вистава (йдеться про «Саву Чалого») 
викликала різко негативне ставлення Л. Курбаса, відоме з його щоденнико-
вого запису, нашу увагу в його тексті привертає фраза, що прозвучала як ви-
рок: «По суті — кінодрама» [49, с. 281].

Спробуємо поглянути на ці слова, так би мовити, у позитивному сен-
сі, як на свідчення фахової далекоглядності Л. Курбаса, якій немає жодних 
підстав не довіряти. Мабуть у виставі він розгледів ознаки особливої «ге-
нетичної природи», що у майбутньому посприяли знаходженню і Ф. Ло па-
тинським, і М. Симашкевич особливого місця у розвитку національного кі-
нематографа. Але про це — згодом.
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Микола Кушнірук не має системної художньої освіти. Він не закінчував 
ані живописного факультету художнього навчального закладу, ані художніх 
училищ, але талановитий митець зумів полонити глядачів своєю щирістю 
в живописних полотнах, завдяки спілкуванню з природою і людьми.

Навчався Микола Кушнірук і успішно закінчив архітектурний факультет 
Київського інженерно-будівельного інституту. Йому пощастило, бо при цьо-
му факультеті існувала кафедра живопису, де викладали такі відомі й талано-
виті митці і педагоги як Олексій Горбенко, Юрій Хіміч і Василь Шевченко.

Вони запримітили талановитого юнака, що народився в мальовничому 
селі Білогородка, Хмельницької області Ізяславського району. Саме тут, у за-
квітчаному селі, пройшли його юнацькі роки і з’явилося бажання у таланови-
того юнака передати усю красу українського села з його неквапливим і спо-
кійним життєвим укладом.

Микола Кушнірук відслужив армію, здобув спеціальності шофера і буді-
вельника, але завжди мріяв досягти чогось більшого і невпинно вдосконалю-
вав свою майстерність, приглядався до подиху природи, людей і намагався 
передати образи трудівників села й ті відчуття, які він отримував долучаю-
чись до таїнств природи. Згодом Микола Миколайович удосконалював свою 
майстерність в американській академії дизайну і маркетингу

Хоча найбільшу творчу наснагу митець отримував від спілкування з при-
родою, у своїх живописних творах він так само піднесено передає і архітек-
турні споруди в романтичному трактуванні.

Живописні твори Миколи Кушнірука знаходяться в приватних зібран-
нях, державних установах, художніх музеях. Його роботи експонували-
ся в багатьох країнах світу: в Українському народному домі в Нью-Йорку, 
на пер сональній виставці в Бейруті (Ліван), в Міжнародному благодійному 
фонді «Єврейський Хесед Еней Азрієль» (Київ) з нагоди 70-річчя держави 
Ізраїль, на дванадцятому щорічному фестивалі в Нью-Йорку та в інших краї-
нах. А авторська виставка «Мальовнича Україна» експонувалася в культур-
ному цент рі посольства України в Греції в Афінах.
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Микола Кушнірук. Будинок з химерами. 2016. Полотно, олія. 25 × 35 см

Микола Кушнірук. Дальні Печери. 2014. Полотно, олія. 70 × 100 см
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Микола Кушнірук. Замкова гора. 2019. Полотно, олія. 25 × 35 см

Микола Кушнірук. Золоті Ворота. 2015. Полотно, олія. 25 × 34 см
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Микола Кушнірук. Карпати. 2017. Полотно, олія. 60 × 80 см

Микола Кушнірук. Міський парк. Пирогове. 2015. Полотно, олія. 70 × 100 см
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Багато живописних творів митця в жанрі реалістичного живопису зна-
ходяться в приватних колекціях в Україні, Росії, США, Канаді, Німеччині, 
Франції та інших країн світу. Чимало зусиль доклав художник Кушнірук 
і до оформлення державних установ, зокрема зали урядових делегацій Між-
народного аеропорту «Бориспіль».

Пейзажі і натюрморти Миколи Кушнірука приваблюють щирістю і ро-
мантичною піднесеністю. Вони випромінюють добро і закоханість автора 
в природу. Його мистецтво — це продовження і наслідування тим добрим 
традиціям старої української живописної школи, де домінували не буйство 
кольорових плям і емоційного надриву, а та добра, поміркована, роздумлива 
і щира філософія, що завжди була притаманна менталітету українця. Настрій 
в картинах художника — щирість, теплота почуттів, романтика — риси то-
тожні українській народній пісні, що так характеризує душу українця.

Картини Миколи Кушнірука начебто прості за композицією і кольоро-
вою гамою, проте по-своєму глибокі і людяні. Їх вирізняє хороший смак у ви-
борі формальних засобів, вони інтелігентні й вишукуванні за своєю суттю. 
Спілкуючись з картинами Кушнірука глядач поринає в насичені добрі почут-
тя, що заспокоюють душу людини.

Мистецтво цього художника позбавлене психологічних надривів, зітк-
нень, протиріч, так характерних для нашого складного часу.

Саме спокійна і радісна тональність живописних творів Кушнірука при-
вертає увагу всіх тих, хто спілкувався з його творами у наш знервований, не-
спокійний і напружений час.

Художнику близькі мотиви багатоаспектних стилів української і росій-
ської художніх шкіл. Часто художник по-дитячому наївними очима дивить-
ся на світ і відтворює старі мотиви українських краєвидів, як-от соняшники 
на тлі селянської хатки під солом’яною стріхою. Вони глибокі у передачі мо-
тивів мінливої природи, як це ми спостерігаємо в картині «Глибока осінь».

Микола Кушнірук невпинно вдосконалює техніку живопису і малюнка 
творячи нові полотна, що привертають увагу вітчизняних і закордонних по-
ціновувачів пейзажного живопису.
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ 
КИЇВСЬКОЇ ЖИВОПИСНОЇ ШКОЛИ 

У ХХ СТОЛІТТІ

Упродовж всіх років існування Української академії мистецтв (до 1992 ро-
ку — Київський державний художній інститут (КДХІ), з 2000 року — На-
ціональна академія образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА)) 
живописний факультет був і залишається одним із найважливіших підроз-
ділів у системі фахової підготовки. Це цілком закономірно, якщо врахувати 
дві основні обставини його виникнення та функціонування: 1) упродовж 
більшої частини своєї історії КДХІ дотримувався академічної системи на-
вчання і живописний факультет складає основи усієї системи; 2) вже з пер-
ших часів функціонування Української державної академії мистецтва про-
фесура вишу складалася переважно з художників-живописців, які здобули 
освіту в навчальних закладах Росії та Західної Європи і були добре обізна-
ні з академічною методикою. Дехто з них мав досвід педагогічної роботи 
ще з передреволюційних часів. Ф. Г. Кричевський, зокрема, був викладачем 
і директором Київського художнього училища, там же тривалий час викладав 
О. О. Му рашко, який невдовзі заснував власну художню студію. Певне зна-
чення мали традиції колишньої рисувальної школи М. І. Мурашка, що давала 
своїм учням ґрунтовну середню освіту. Втім, судячи з педагогічного складу 
новоутвореної Академії, можна зробити висновок, що в методиці підготовки 
важила не просто академічна вишколеність, а орієнтація на розвиток творчих 
здібностей студентів згідно зі статутними установками на формування на-
ціональної школи на основі новітніх досягнень. Цьому завданню підпоряд-
ковувалася структура навчальних підрозділів, в основу яких було покладено 
принцип індивідуальних майстерень. Згідно з цим принципом студенти про-
ходили не живопис взагалі, а живопис за певним жанром, за певними творчи-
ми завданнями, до яких найбільше був схильний той чи інший керівник май-
стерні. За часів діяльності Академії при ній існували дві майстерні станко-
вого живопису, очолюваних Ф. Кричевським та О. Мурашком, дві майстерні 
пейзажу, які вели М. Г. Бурачек та А. А. Маневич. М. Л. Бойчук та В. Г. Кри-
чевський утворили майстерню композиції, яка згодом стала, по суті, май-
стернею монументального мистецтва. Майстерня портрета, керівництво 
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якою було передано М. І. Жуку, невдовзі припинила своє існування, оскіль-
ки до неї записалася лише одна студентка. Таке становище супе ре чило ста-
тутним нормам і керівник майстерні змушений був відмовитися від роботи 
в Академії.

Отже, перший педагогічний склад, укомплектований переважно з худож-
ників-станковістів, був покликаний закласти основи національного живо-
пису. Для цього кожен із професорів-керівників майстерень уже мав відпо-
відні творчі здобутки і здатність прищепити їх своїм учням. Втім, обставини 
складалися так, що жодному з професорів не пощастило довести свою спра-
ву до належного завершення. Давалися взнаки дестабілізуючі умови грома-
дянської війни, брак коштів, відсутність приміщення, обладнання. Тому не ви-
падково станковий живопис з переважанням у ньому камерних форм і жанрів 
був найбільш доступний для оволодіння студентами. За роки громадянської 
війни відбулися помітні зміни і в складі керівників живописних майстерень. 
В. Кричевський, призначений директором Керамічного інституту в Мир-
городі, був тривалий час відсутній в Академії. Влітку 1919 року від бандитської 
кулі загинув О. Мурашко. На початку 1920 р. А. Маневич виїхав за кордон, 
а восени припинив викладати в Академії М. Бурачек. Місця педагогів, що ви-
були посіли нові. Серед них — Л. Ю. Крамаренко, який засну вав майстерню 
монументально-декоративного мистецтва, А. І. Таран, що прийшов виклада-
ти техніку мозаїки. Тоді ж було відкрито майстерню театрального оформлен-
ня, яку очолив В. Г. Меллер. Розмежували профіль діяльності В. Кричевський 
та М. Бойчук. Перший залишив за собою майстерню ком позиції. Другий — 
очолив майстерню монументального живопису. Нор малізувалися заняття 
в майстерні Ф. Кричевського, який на початку 1920 року повернувся до Києва 
із с. Ши шаки, куди виїхав перед зайняттям міста де нікінцями.

Новий етап в діяльності живописного факультету визначається 1924 ро-
ком коли відбулося його злиття з архітектурним факультетом, і докорінної 
перебудови структурних підрозділів згідно до переорієнтації художньої осві-
ти у напрямі її наближення до потреб виробництва і мистецької організації 
середовища.

Відтепер, як було зазначено в програмі інституту на 1925/1926 н. р., голо-
вне завдання живописного факультету полягає в тому, щоб виховувати «ху-
дожника-організатора великого комплексу з царини малярського оформ-
лення, наприклад, монументального оформлення і розпису громадських 
бу динків, цілих міст і осель поруч з синтетичним охопленням усіх проблем 
ма лярства в цілому як такого (так зване станкове малярство, проблема карти-
ни, портрета і т. ін.)» [1, с. 2].

Спочатку в структурі факультету існували чотири відділи: 1) монумен-
тального і станкового живопису; 2) театрально-видовищний, що готував 
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фахівців у галузі художнього оформлення і обладнання театрів, цирків, клу-
бів, масових видовищ і свят; 3) фото-кіно, на якому навчалися мистецтва ху-
дожньої фотографії, фотомонтажу, операторського мистецтва, г   отувалися 
кадри для забезпечення художньої частини кіновиробництва; 4) текстиль-
ний з вивчення художньої обробки тканини, килимарства, вишивання тощо.

1928 року в структурі факультету відбуваються деякі зміни і при ньо-
му функціонують три відділи: 1) живописний з майстернями монумен-
тального та станкового живопису; 2) текстильний; 3) теа-кіно-фотовід-
діл. Коригується навчальна програма живописного відділу, що стосува-
лися чіткого розмежування у формах і методах навчання монументалістів 
та станковістів залежно від специфіки кожного з опановуваних студен-
тами фахів. Станом на 1928 рік контингент студентів становив 178 чо-
ловік. Навчальний процес із живописного фаху забезпечували педагоги 
М. Л. Бойчук, Ф. Г. Кри чевський, А. І. Таран, Л. Ю. Крамаренко, В. Н. Паль-
мов, М. Д. Бернштейн, М. О. Петров, М. Я. Козик, П. К. Голубятников, 
К. М. Єлева, А. М. Тряскін.

На живописному, як і на всіх інших факультетах, встановлюється чоти-
рирічний термін навчання. Перші два курси було відведено для засвоєн-
ня «формально-технічних елементів художньо-образної майстерності» 
(«фор тех») з рисунка, кольору, об’єму та простору. Цикл «фортеху» був 
обов’язковий на всіх факультетах і засвоювався за єдиною програмою. Поза 
фор техом на живописному факультеті на першому і другому курсах прово-
дилися також практичні заняття з техніки клейового живопису, олії, загаль-
ної фотографії. З третього курсу студенти живописного відділення прохо-
дили підготовку у майстернях фрески, мозаїки, темпери, олії. На театрально-
му відділі на третьому і четвертому курсах вивчалася специфіка сценічного 
макету, монтажу сцени, костюма. Студенти фото-кіновідділу опановували 
спеціальну фотографію і фотомонтаж, а на текстильному — особливості ху-
дожньо-текстильних робіт. Як обов’язкові фахові предмети на живописному 
факультеті викладалися: 1) технологія живописних і текстильних матеріалів; 
2) хімія фотопроцесів; 3) устаткування сцени; 4) аналіз волокнистих речо-
вин; 5) текстильне фарбування та друкування; 6) організація та економіка 
виробництва у зв’язку з НОП (науковою організацією праці).

Допоміжні предмети були такі: 1) основи вищої математики; 2) нарис-
на геометрія; 3) технічна механіка; 4) енциклопедія будівельного мистецтва 
й аналіз архітектурних форм; 5) хімія; 6) оптика й наукові підвалини об-
разотворчого мистецтва; 7) теорія переплітань, аналіз тканини; 8) історія 
театру; 9) акустика; 10) рефлексологія і психотехніка, а також цикл дисци-
плін з історії і теорії мистецтва культури і дисципліни соціально-політично-
го циклу.



Михайло КРИВОЛАПОВ

144

Програма навчання обумовлювала і відповідний ухил щодо літньої прак-
тики, яка по закінченні другого курсу проводилася на підприємствах, заво-
дах, в клубах. Вона покликана була розвивати відчуття виробничої специфі-
ки, технічних особливостей мистецьких матеріалів, а також вивчення особли-
востей соціального середовища.

Звичайно, втілення нової програми виховання майбутнього митця по-
требувало відповідних педагогічних кадрів і нової методики, яка не вклада-
лася в рамки старих академічних традицій. У зв’язку з цим, крім місцевих жи-
вописців М. Я. Козика, Ф. С. Красицького, А. М. Черкаського, К. М. Єлеви, 
було запрошено чимало російських художників, творчість і методи нав-
чан ня яких ґрунтувалися на пошуку новітніх форм і засобів, зокрема та-
ких, що фор мувалися у середовищі ВХУТЕІНу. Вони зіграли істотну роль 
у впровадженні та навчанні дисциплін з фортеху. Наслідки їхньої діяльності 
виявилися продуктивними у викладанні «фортехівських дисциплін»1, зо-
крема для студентів театрального відділення. Формальні вправи, підкріпле-
ні пластично-конструктивними ідеями В. Є. Татліна, який упродовж кількох 
років очолював майстерню театрального мистецтва, давали студентам до-
бру основу для виявлення образу вистави абстрактно-узагальненими фор-
мами. Тому не випадково, що наприкінці 1920-х театральне відділення ви-
пустило плеяду художників, які згодом зробили помітний внесок у мистец-
тво сценографії.

Орієнтація на виробництво, на масові форми мистецтва, покликаного 
активно входити в життєве середовище, суттєво змінило ставлення до стан-
кового мистецтва, у його традиційно академічному жанровому відношенні.

В другій половині 1920-х з вишу почали виходити перші випускники живо-
писного факультету, яким присвоювався фах художників монументального жи-
вопису, художників станкового живопису, художників-фахівців в оздобленні бу-
динків, художників театрального мистецтва. Переважно це були студенти з кон-
тингенту, що склався ще за часів функціонування вишу в статусі Української 
державної академії мистецтв. Одними із перших випускників були художни-
ки-монументалісти В. Ф. Седляр, О. Т. Павленко, С. Г. Колос, які навчалися 
у М. Бойчука та В. Кричевського, і художники театрального мистецтва з май-
стерні В. Меллера — В. Шкляїв, М. М. Симашкевич, К. М. Єле ва. 1925 року 
були дипломовані чотири випускники, троє з яких — ху дожники-фахівці 
в оздобленні будинків: І. Г. Кисіль, В. В. Кричевський (син В. Г. Кричевського), 
вихованці В. Кричевського, та О. Є. Ржечицька-Кри чевська, що навчалася 
у В. Кри чевського та М. Бойчука. Четвертий — М. Ю. Ре шетников (ймовірно 

1 Про методи «фортехівського» викладання див. у спогадах М. А. Тряскіна 
та Ф. Ф. Ні рода, опублікованих у збірниках НАОМА за 1972–2002 рр.
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з майстерні Ф. Кричевського) кваліфікований як художник-фахівець з портрет-
ного й жанрового живопису.

Весняний випуск 1927 року (захист дипломних робіт відбувався двічі 
на рік — під час зимової та весняної сесій) дав ширший контингент дипло-
мантів, серед яких було чотири художники-монументалісти, сім станковістів 
та один театральний художник. З монументалістів двоє закінчили навчання 
в майстерні Л. Ю. Крамаренка (Д. М. Шавикін та І. О. Жданко) і двоє в май-
стерні М. Бойчука (І. В. Липківський та М. А. Рокицький). Із станковістів 
О. М. Беклемішева та І. Н. Штільман захищали дипломні роботи в майстерні 
Л. Крамаренка; М. Й. Шехтман, В. А. Кисіленко, Х. Є. Луковський — в май-
стерні М. Бойчука; О. І. Сиротенко та О. В. Лісовський виконували квалі-
фікаційні завдання під керівництвом Ф. Кричевського. Втім, М. Шехтман, 
І. Штільман, О. Беклемішева та Д. Шавикін розпочали своє навчання в май-
стерні Ф. Кричевського; М. Рокицький свого часу проходив навчання у двох 
майстернях — М. Бойчука та Ф. Кричевського (в той час перехід студента 
від одного професора до іншого, як і можливість перебування одночасно 
у двох майстернях, було звичним явищем).

Цей випуск знайшов висвітлення у статті ректора інституту І. І. Врони, 
опублікованій у журналі «Советское искусство» [2]. Характеризуючи за-
гальний стан художньої освіти, автор зауважує, що інститут, пройшовши пе-
ріод свого організаційного зміцнення, нарешті підійшов до того рівня, коли 
налагоджено систематичний випуск фахівців, коли визначилися навчально-
методичні форми роботи і з’явилася можливість показати результати своєї 
діяльності. За словами І. Врони, весняний випуск 1927 року — перший ком-
пактний випуск, обумовлений усталеністю роботи інституту. Автор зазна-
чає, що живописний факультет передає державі і суспільству молодих квалі-
фікованих художників, які пройшли не один етап пореволюційних пошуків 
і набувли достатньої для своєї діяльності технічної та художньо-ідеологічної 
культури. Чимало випускників ще зі студентських років заявили про себе 
творами, експонованими на різних виставках.

З-поміж дипломантів І. Врона виокремлює Д. Шавикіна, О. Сиротенка 
та І. Стеценка, випускника майстерні В. Меллера. Останній у динамічно ви-
конаних костюмах та макеті до вистави «Гамлет» виявив себе цілком зрілим 
майстром. Розписи Клубу металістів, обрані Д. Шавикіним за дипломну ро-
боту, позначені вправністю у вирішенні складного багатокомпозиційного ци-
клу. О. Сиротенко виявив схильність до самостійного художнього мислення, 
долаючи впливи «імпресіоністичного реалізму вчителя». М. Шехтман, подав 
на захист хоч і не цілком завершену, але «сильну за колоритом, композиці-
єю, динамікою і емоційною насиченістю картину з циклу експонованих ним 
на виставках АРМУ творів “Погромлені”. Велике знання техніки фрескового 
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живопису продемонстрував М. Рокицький. Сумлінно виконала розписи ро-
бітничого клубу скляного заводу І. Жданко, хоча вони слабкіші за роботи 
Д. Шавикіна та М. Рокицького. Зрілі роботи подали на захист О. Лісовський 
(“Прачка”), О. Беклемішева (“Прання білизни”), І. Штільман (“Єврейські 
музики”). Несподіванкою була слабка дипломна робота І. Липківського, 
яка поступається перед експонованими ним на виставках АРМУ твора-
ми» [2]. Насамкінець І. Врона зауважує, що за рівнем підготовки випус-
кники Київського художнього інституту не поступаються перед випус-
книками художніх вишів Москви і Ленінграда, які опираються на сильніші, 
ніж у Києві, основи художньої культури.

Обидва випуски (зимовий і весняний) 1928 року поповнили мистецький 
цех ще одним десятком професіональних живописців, серед яких переважа-
ють станковісти, що пройшли підготовку під керівництвом Ф. Кричевського 
(О. К. Бородіна, С. М. Єржиківський, Г. О. Хижняк, В. З. Чалієнко). Кіль-
кісно за ними йдуть випускники теа-фото-кіновідділу (І. Г. Курочка-Арма-
шевський, М. Д. Панадіаді, С. Ц. Товбін) та художники в галузі оформлення 
будинків (О. Ф. Саєнко, С. К. Янушевський). З монументалістів подав на за-
хист лише один студент з майстерні М. Бойчука — О. В. Мизін. Майже всі 
вони, як і випускники попередніх років, влилися в інститут ще з набору ко-
лишньої Академії.

Ще з часів існування Академії в статуті цього закладу зазначалося, що най-
більш талановиті студенти після захисту дипломних робіт заохочуються від-
рядженням за кордон для вдосконалення своєї майстерності. Той самий спо-
сіб заохочення було впроваджено у виші після переведення його в статус 
інституту.

Протягом 1927–1928 рр. державна кваліфікаційна комісія (ДКК) реко-
мендувала для закордонного відрядження певну кількість випускників, серед 
яких було семеро вихованців живописного факультету: О. Сиротенко, І. Сте-
ценко, Д. Шавикін, М. Шехтман, С. Єржиковський, О. Мизін, М. Панадіаді. 
На важливості таких відряджень як для студентів, так і професури, наголошу-
вав ректор І. Врона. «Лише прилучаючись до світового мистецького руху, — 
писав він, — вивчаючи його безпосередньо, засвоюючи вікові й новітні скар-
би світового мистецтва, можемо перебороти кустарництво, анальфабетизм 
та дикунство й упоратись з важливими завданнями культурного будівництва, 
української радянсько-мистецької культури зокрема» [3, с. 42].

Проте за браком коштів, а почасти, можливо, з ідеологічних причин жод-
ному з відзначених студентів не пощастило скористатися рекомендація-
ми ДКК. Тому знайомство з західноєвропейською культурою відбувалося 
переважно за друкованими джерелами. В цьому відношенні важливо було 
й те, що значна частина викладачів, що сформувалися як творчі особистості 
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ще за дореволюційних часів, була безпосередньо обізнана з ситуацією, що на-
прикінці ХІХ — початку ХХ ст. склалася в провідних мистецьких центрах 
Європи і спиралися у своїх творчих пошуках на новітні мистецькі течії.

Щодо цього, показовим є творчий шлях О. Мурашка. Пройшовши ви-
шкіл за строгою академічною системою у рисувальній школі свого дядька 
М. Мурашка та вдосконаливши свої навички на художніх принципах пере-
движництва, навчаючись у майстерні І. Рєпіна в петербурзькій Академії мис-
тецтв, він не зупинився на досягнутому, сягнувши нових обріїв. У Мюнхені 
його привабило мистецтво сецесіоністів, а в Парижі — кольорова дзвін-
кість імпресіоністів та постімпресіоністів. Внаслідок нових захоплень ху-
дожник відходить від реалістичної манери передвижництва, виробляючи 
цілком оригінальну манеру, позначену яскравою дзвінкістю гарячо-холод-
них кольорів, за якою асоціативно постає поетична сторона національного 
світовідчуття.

Імпресіоністичні ремінісценції визначали ліричне звучання інтимних 
пейзажів М. Бурачека, який навчався у польського пейзажиста Я. Ста ніс-
лавського, Ю. Мегоффера та Ф. Рущица у Краківській академії, а також у Ма-
тісса, Дені та Серюз’є в Парижі.

Суттєву роль у формуванні творчого обличчя М. Жука, який, закінчивши 
школу М. Мурашка, навчався в Москві у В. Сєрова, а згодом — у Краківський 
академії у Мегоффера та Станіславського, відіграла краківська сецесія, яка 
визначила його схильність до оригінального поєднання декоративності 
з пластичною виразністю форми, що нерідко давало журливо-ліричні на-
строї, суголосні українському мелосу.

Те, що українські митці тягнулися до французької живописної школи, за-
лежало, мабуть, від двох основних причин. Перша полягає в тому, що для них, 
як і для художників інших національностей, Париж наприкінці ХІХ — почат-
ку ХХ ст. був своєрідною Меккою, що давала прозріння у нових мистецьких 
пошуках. Друга — у тому, що колористичні відкриття французьких худож-
ників чи не найбільше імпонували національним особливостям поетично-
го сприйняття барвистості навколишнього світу, що так виразно виявили-
ся в творах старовинного українського іконопису та портретного жанру. 
Сецесіонізм, що поширював свій вплив переважно через Краківську акаде-
мію, призвичаював до образно-поетичного осмислення мотивів національ-
ної культури з романтичним відтінком. Тому, мабуть, серед першого про-
фесорського складу Української державної академії мистецтв А. Маневич, 
як художник єврейського походження, помітно відрізняється за своїм світо-
сприйняттям з властивим трагічним загостренням. «Він, — пише Габріель, 
автор передмови до каталогу виставки творів художника, — розкриває нам 
глибокий сенс трагізму неживих предметів, пронизливий сум голих гілок, 
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хвилястих просторів, розфарбованих хат, укритих снігом долин, сільських 
куточків, спалених сонцем степів» [4, с. 180], А. Маневич, представник екс-
пресіоністичного напряму, був серед професорського складу Академії най-
більш європейським художником як за освітою (він закінчив Мюнхенську 
академію), так і за характером творчості.

Інші джерела виявлення національного духу шукав М. Бойчук. Вони стру-
меніли на шляхах поміж модерновими течіями з їхніми позаакадемічними 
формами та старовинними традиціями. На цих шляхах М. Бойчук і захо-
дився втілювати ідею Ю. І. Панькевича і М. Д. Сосенка, які мріяли відроди-
ти на сучасній основі традиції іконопису. Ця ідея, на підґрунті відповідних 
формальних розробок, підкріплених професіональними студіями в Кракові 
та Мюнхені, а також необхідною теоретичною підготовкою, назавжди ви-
значила основний напрям мистецької і педагогічної діяльності художника. 
Втілення цієї ідеї пов’язане з відродженням цілого пласта середньовічної 
культури, у товщі якого знаходилися різні школи візантійського, українсько-
го та російського іконопису, стильові особливості мистецтва італійського 
Проторенесансу (переважно Джотто), українського примітиву. Крім того, 
художник переймається прагненням відродити і середньовічні форми колек-
тивної організації роботи з виконання широкого обсягу монументальних ро-
біт та відповідних методів професійного навчання.

Це прагнення він частково здійснює під час трирічного перебуван-
ня в Па рижі (1908–1911), згуртувавши коло себе ще кількох однодумців. 
Виступи цієї групи, названої візантійцями або неовізантійцями, на вистав-
ках привернула увагу французької преси [4, с. 180]. Уже з цих пір виявля-
ється основ на суперечливість у сприйнятті Бойчукового мистецтва, яке 
неможливо було пояснити з однобічних позицій авангардизму, а згодом 
і соцреалізму. Але як не парадоксально, і прихильники авангардизму і апо-
логети соцреалізму дуже близько сходились в одному — у запереченні мож-
ливості поєднання старих форм і нового змісту [4, с. 173]. «На жаль, — 
писав Гійом Аполлінер, — ці художники, свідомо ставши наслідувачами, 
поки що не вміють прив’язати до свого живопису сучасних персонажів, 
і попри всі зусилля, коли малюють пана з пристяжним комірцем, усе візан-
тійство зникає і лишається трохи незграбний живопис українців, які ще му-
сять навчитися модерного мистецтва, дуже відмінного і складнішого в ці-
лому від золочених ікон у соборах України». Але якщо Аполлінер невдо-
взі цілком прихильно поставився до пошуків неовізантійців, то Олександр 
Архипенко висловився щодо них вельми критично, сказавши, що неовізан-
тійці «виставили свої ікони, гадаючи, що досить зберегти естетичні фор-
ми минулих епох, а не їхній внутрішній зміст, завдяки якому вони здобули 
безсмертя» [5].
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Отже, найбільш вразливе місце у сприйнятті пошуків М. Бойчука від са-
мого початку вже визначалося сумнівами щодо спроможності виразити в ста-
рих формах новий зміст, надати цим формам нового естетичного звучання. 
Втім, пошуки М. Бойчука чи не найбільше узгоджувалися з багатовіковою 
традицією українського мистецтва, духовний ґрунт якого складали іконо-
пис, розписи православних храмів та народне малярство.

Ця традиція, яка була започаткована за часів Київської Русі і яка в XVII–
XVIII ст. увінчалася новим злетом української духовності, протягом ХІХ ст. 
поступово згасала, поступаючись перед естетичною рафінованістю фор-
мально-пластичних засобів академізму та етнографічно-описовою чи соціо-
логізованою тенденцією реалізму. Внаслідок цього іконописна традиція, яка 
продовжувала існувати в монастирських малярнях та цехових об’єднаннях, 
зійшла до нижчого розряду ремісничої діяльності. Хоча чимало художни-
ків починали прилучатися до мистецтва через посередництво провінційних 
«богомазів». Отже, не випадково, що при визначенні програми і напряму 
діяльності Української державної академії мистецтв постала ідея створення 
іконописної майстерні. Ця ідея, хоча і не втілилася в життя, певним чином 
реалізувалася у творчій і педагогічній діяльності М. Бойчука.

В Києві діяльність художника лягла на благодатний ґрунт. Тобто, вона 
поряд із суто експериментаторським освоєнням естетичних особливостей 
іконописних традицій мала також практичне застосування, викликане по-
требами часу, що стимулювали розвиток агітаційно-масових та монумен-
тальних форм. Під впливом цих потреб чіткіше визначилася і сформувалася 
стилістика художника. Панно та розписи на тему повсякденного життя, ви-
конані М. Бойчуком спільно зі своїми учнями для оздоблення урочистостей 
та громадських інтер’єрів, зберігають благородну аскетичність форми та ко-
льору, співзвучність лінеарної форми, за якими постає не стільки замилуван-
ня естетичною самодостатністю іконографічних першоджерел, скільки по-
етично-образна інтерпретація повсякденного побуту. Розписи М. Бойчука 
та його учнів, зокрема перших пореволюційних років, навдивовижу виразно 
асоціюються з охайною скромністю народного житла, викликають відчуття 
духовної просвітленості, а певна огрубілість ліній надає наївної простуватос-
ті, властивої народному примітиву. Водночас, ці розписи своєю благородною 
простотою опонують авангардистському антиестетизму та літературній ба-
гатослівності реалізму.

Педагогічна діяльність в Академії та в КХІ дозволила М. Бойчуку про-
довжити випробувані ще в Парижі колективні методи роботи, які дуже спо-
ріднювалися з методами роботи в середньовічних цехах. На ці методи було 
зорієнтовано педагогічну систему М. Бойчука, коли підготовка художни-
ка-монументаліста суворо підпорядковувалася колективному началу. Якщо 
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зважити на технологічну специфіку монументального живопису, а також 
на значний обсяг робіт, виконання яких потребує групових зусиль, то такі 
принципи навчання були цілком виправдані. Вони дозволяли досягати мак-
симальної стилістичної єдності розписів і гуртом оперативно виконувати 
роботу. Цілком природно, що за таких умов роботи Бойчукових учнів сти-
лістично були дуже споріднені з творами самого вчителя. Це давало підста-
ву для нарікань на керівника майстерні за те, що він нібито подавляє творчу 
індивідуальність. Були й скептичні думки щодо самої методики навчання, 
за якими виявлялися спроби розцінювати цю методику лише як елементар-
не стилізаторство.

Проте, наслідки, яких було досягнуто М. Бойчуком упродовж 1920-х, 
говорили самі за себе. Справа в тому, що навчання майбутніх монументаліс-
тів відбувалося не лише в лабораторних умовах, тобто, в умовах майстерні, 
але й закріплювалося практичною роботою на конкретному архітектурно-
му об’єкті після того, як студенти засвоювали необхідні формальні навички 
щодо композиції, кольору, ритму, технології. Ці вправи, які виконувалися 
в майстерні, давали міцне підґрунтя для практичної роботи. Вони посту-
пово, в міру ускладнення, підводили до виконання практичних завдань, які 
починалися з проекту розпису в інтер’єрі та розроблення ескізів і картонів 
у натуральну величину. Ці підготовчі роботи, виконані в кольорі і тоні, були 
виставлені в коридорах інституту, вони доповнювалися рисунками, фрагмен-
тами картонів, зарисовками, начерками тощо.

Навчальна програма М. Бойчука поділялася на різні рівні. Насамперед 
учні мали засвоїти природу матеріалів та навчитися організувати формальні 
елементи на площині. Наступний етап розрахований на розвиток мислення, 
пов’язаного з новими естетичними концепціями і вироблення найпростіших 
засобів «оволодіння органічним елементом матеріалу» [6, с. 27]. Після цьо-
го йшли вправи, що мали підвести «до спостереження й особистого аналізу 
матеріалів з тим розрахунком, що учень сам відкриє структурну організацію 
композиції» [6, с. 27].

Власне, як бачимо, М. Бойчук, при доволі жорсткій системі навчання по-
кладався на те, щоб його учні самостійно аналітично доходили до усвідом-
лення органічної єдності змісту і форми. Для цього він користувався репро-
дукціями творів П. Сезанна, П. Гогена, В. Ван Гога, О. Ренуара, П. Пікассо, 
майстрів епохи середньовіччя та Відродження.

«Для мене “бойчукізм” є не догмою, а радше шляхом, методом, — ствер-
джує Бойчукова учениця Алла Йогансон. — Коли ми малювали з натури, 
від нас вимагалося не копіювати її, а намагатися представляти синтезова-
ні форми, давати якоюсь мірою синтез зовнішнього і внутрішнього зміс-
ту, уникати непотрібних деталей, випадкових, нехарактерних ліній, форм, 
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композиції. Лінія не повинна була лишатися пасивною, вона повинна була 
жити, пластично передаючи форму, яку вона обіймала. Ми не уникали ілю-
зорних форм і надто контрастуючих кольорів, які могли роз’єднати поверхню 
картини. Усі нефункціональні й невиправдані елементи відкидалися: що про-
думанішим був синтез, то більше була обміркована систематизація, простота, 
сила і — за потреби — велич.

Слід було насамперед зберігати логіку в розташуванні плям, ліній, ко-
льорів та інших живописних елементів, щоб картина, незалежно від сюжету, 
зберігала свою власну цінність. Бойчук казав, що малярство завдяки гармонії 
та ритму своїх елементів може викликати емоції, подібні до тих, що їх викли-
кає музика, і що малярство, з цього погляду, близьке до музики» [4].

З цих слів випливає висновок, що до майстерні Бойчука потрапляли 
учні, які не лише могли стерпіти дещо химерний характер вчителя, але пе-
редусім ті, кому по-справжньому імпонувала творча спрямованість, що за-
перечувала рутину академічного натуралізму і призвичаювала до аналітич-
ного мислення.

Це дозволило вже з перших років діяльності майстерні досягти відповід-
них практичних результатів, що виявилися в розписах казарм Луцького пол-
ку в Києві (1919), над якими під керівництвом М. Бойчука працювали його 
учні — Т. Л. Бойчук, О. Т. Павленко, І. І. Падалка, В. Седляр, О. Цим лова, 
А. Іванова. Зусиллями учнів виконувалися й інші завдання, як от: тимчасові 
панно для оздоблення агітпароплава «Більшовик» з нагоди першотравне-
вого свята та будинку київського оперного театру під час Все українського 
з’їзду обласних виконавчих комітетів. Втім сумісна робота «бой чукістів» 
не закінчувалася періодом навчання, їхня співпраця продовжувалася і піс-
ля закінчення вишу. Так, зокрема, 1928 року в роботах з розпису будин-
ку селянського санаторію ім. ВУЦВК в Одесі разом з учнями (К. В. Гвоз-
дик, О. Т. Бізюков), брали участь нещодавні випускники (О. В. Ми зін, 
М. Й. Шехт ман, М. А. Рокицький). Цехові форми організації робіт довели 
свою доцільність при оздобленні в 1933–1935 рр. новозбудованого Черво но-
завод ського театру в Харкові, що виконувалося групою вихованців М. Бой-
чука (В. Сед ляр, О. Т. Павленко, І. І. Падалка, К. В. Гвоздик) під керівниц-
твом і за його участі.

Паралельно з Бойчуковою майстернею навчання монументального жи-
вопису здійснювалося також у майстерні, очолюваній з 1920 року Л. Ю. Кра-
маренком. Спільною для обох майстерень була орієнтація на практичне 
засвоєння навичок при виконанні робіт безпосередньо в архітектурному 
середо вищі. Це відтворилося у розписах клубу та дитячого містечка в Києві, 
виконаних студентами І. О. Жданком та Д. М. Шавикіним, які стилістич-
но нагадували розписи стародавнього Єгипту. Загалом, судячи зі спогадів 
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окремих Крамаренкових учнів та їхнього ставлення до Бойчука, стосунки 
між двома майстернями були не вельми дружніми. Очевидно, давалася взна-
ки різна стильова орієнтація керівників. Л. Крамаренко на відміну від «не-
овізантійця» М. Бойчука у своїх пошуках спирався на інші класичні епохи 
в історії мистецтва, на які орієнтував і своїх вихованців. Зокрема, блідо-жов-
ті, блакитно-фіалкові та темно-рожеві кольори, властиві як творам самого 
Крамаренка, так і його учнів, надавали підстав критикам початку 1920-х про-
водити аналогію з колоритом олійних розписів Пюві де Шаванна1.

За продуктивністю, тобто за кількістю учнів та випускників, які згодом 
посіли помітне місце в художній практиці, Крамаренкова майстерня посту-
палася Бойчуковій.

І хоча між ними не можна поставити знак рівності, не варто ігнорува-
ти того, що за аналітичними пошуками, інспірованими свого часу західно-
європейською культурою, вони, як і низка інших художників, збагачували 
українське мистецтво цінними формальними досягненнями. Серед виклада-
чів цього кола були О. К. Богомазов, В. Н. Пальмов, А. Г. Чуп’ятов, П. К. Го-
луб’ятников.

Киянин О. Богомазов, що синтезував у своїй творчості пошуки експре-
сіоністів, неопримітивістів, кубо-футуристів та абстракціоністів, за коло-
ристичними властивостями своїх творів зближувався з російською школою. 
Свої погляди він виклав у статті «Мистецтво живопису», де стверджував, 
що картина дає художникові широку можливість передавати розмаїття есте-
тичних почуттів, джерелом яких є природа. Академізм і натуралізм, що відо-
бражають поверхневі сторони, привели художника до становища копіїс та 
та ілюстратора. Всупереч цьому О. Богомазов прагнув організовувати пло-
щину поверхні, передаючи кольором органічний стан маси, а ритмічною ор-
ганізацією за спіралеподібною системою — розмаїття предметних ознак. 
«Нова картина, — писав він, — це думка художника, втілена в реальних зна-
ках його мистецтва, це результат його натхнення, схвильованого пластичною 
красою Всесвіту, в якому Митець енергійно утверджує своє “я”. Перемігши 
силу предмета, він досягає глибокого синтезу» [4, с. 176]. Свою теоретичну 
концепцію художник переконливо довів власними композиціями, в яких до-
мінує мотив спіралеподібного руху.

Л. Г. Чуп’ятов, П. К. Голуб’ятников і В. Н. Пальмов як «чисті» станковіс-
ти відзначалися рафінованістю у ставленні до академічних форм. Властива 
їм «пейзажність» і «натюрмортне» сприйняття світу, запозичені з росій-
ського сезанізму, дозволяли ставити перед студентами оригінальні завдання, 

1 За браком матеріалів не можемо дати більш розгорнуту характеристику творчо-
сті Л. Крамаренка.
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що давали можливість цікаво обігравати живописні особливості предметів 
з їх забарвленням, фактурою, освітленням тощо. Пропоновані ними вправи 
давали студентам добру основу із загальної фахової підготовки, необхідної 
при виконанні ускладнених завдань згідно з проходженням програми по тій 
чи тій майстерні.

Найбільш значне місце серед художників-станковістів посідав Ф. Г. Кри-
чевський, педагог, так би мовити, першого поклику з часів діяльності Ук-
раїнської академії мистецтв. Результативність його діяльності була не мен-
шою, ніж у М. Бойчука. Цей факт переконує, що станковим формам нада-
валося не менше значення, ніж монументальним. Адже і в майстернях 
мо нументального мистецтва захищалися дипломні роботи суто станкового 
характеру. Перед станковістами, як і перед монументалістами, не знімалися, 
а навпаки, посилювалися ідеологічні вимоги щодо тематики. Іншій бік справи 
залежав від нових поглядів на специфіку станкового мистецтва. Відповідно 
до цих поглядів, на перший план ставилася естетична самоцінність станково-
го твору, яка вбачалася в його здатності впливати на почуття не сюжетними 
колі зіями, не технічною вишколеністю, а цілим комплексом художньо-образ-
ного сприйняття світу, згідно з потребами пролетарської ідеології. Саме іде-
ологічні вимоги, що насамперед стосувалися тематики, значною мірою пере-
орієнтували початкову спрямованість, визначену з часів діяльності Академії 
і розраховану на освоєння духовної національної спадщини, пов’язаної з се-
лянським середовищем.

Виразними представниками тенденцій, що проростали на духовній ниві 
українського селянства, були, окрім М. Бойчука, брати Кричевські. При тому 
творчість кожного з них відрізнялася за стилістичними основами. В. Г. Кри-
чевський, який знався на різних галузях художньої творчості (архітектура, 
живопис, графіка, декоративно-ужиткове мистецтво та діяльність художника 
в театрі та кіно), був, по суті, самоуком. Свій фах він засвоював у практичній 
роботі, яка розпочалася з виконання технічних завдань, пов’язаних з розро-
бленням низки архітектурних проектів, що дали йому добрий вишкіл для ви-
ходу на шлях самостійної діяльності, сферу якої він почав дедалі розширюва-
ти. Ретельне вивчення народного мистецтва, виразні стильові мотиви якого 
він прагнув відродити у практичній діяльності, істотно вплинули на форму-
вання власного творчого обличчя, яке помітно вирізняє його з-поміж при-
хильників академічно-реалістичної школи, так і модерних напрямів ХХ ст. 
Саме тому він міг успішно суперничати з М. Бойчуком, виховавши плеяду 
художників-фахівців з внутрішнього оздоблення будинку. Серед його учнів 
були С. Г. Колос та О. Ф. Саєнко, які впродовж багатьох років зробили поміт-
ний внесок в українське мистецтво й відіграли важливу роль у збереженні 
його національної своєрідності.
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Ф. Г. Кричевський, вихованець К. Коровіна й В. Сєрова по московському 
Училищу живопису, скульптури і архітектури, та І. Рєпіна і Ф. Рубо по петер-
бурзькій Академії, був послідовним жанристом і портретистом. За характе-
ром чіткого моделювання художньо-пластичної форми, засвоєного замолоду 
ретельним студіюванням антиків, за схильністю до сюжетно-оповідної основи 
і її композиційної «зрежисованості», він був найбільш пов’язаний з традиці-
ями реалістичної школи другої половини ХІХ ст. Втім, уроки пленерного жи-
вопису, пройдені в Петербурзі, розвинули колористичне обдарування худож-
ника, в основу якого лягла дзвінка барвистість української природи та поетич-
не сприйняття довколишнього світу. Це дозволило йому щасливо уникнути 
етнографічно-побутової дріб’язковості. Міцна академічна основа створила 
йому тверде підґрунтя для виявлення психологічних колізій сюжету, а епічна 
традиція російського реалістичного мистецтва ХІХ ст. зміцнила схильність 
до монументальних композицій. За умов пріоритету монументальних форм пе-
ред станковими, ця властивість дозволяла Ф. Кричевському адаптуватися пев-
ним чином до пріоритетних потреб часу і навіть конкурувати з М. Бойчуком.

Більш традиціоналістичним був жанрист і портретист Ф. С. Красицький 
(педагогічну роботу в інституті розпочав 1927 р.), творчість якого була 
у пев ному відношенні пов’язана з тенденціями до оспівування національної 
істо ричної романтики, властивої українському мистецтву дореволюційно-
го періоду.

До колористів, що ґрунтувалися на реалістичній основі, слід віднести 
М. Я. Козика (почав викладати в КХІ з 1925 р.), А. М. Черкаського (поза-
штатний викладач фахового живопису та фортехівського рисунка з 1926 р.).

Як бачимо, у другій половині 1920-х викладацький корпус, що мав пряме 
чи непряме відношення до діяльності живописного факультету, був доволі 
різнорідний. Він різнився за естетичними поглядами, що визначалися при-
належністю до певного творчого угрупування, традиціями пройденої школи 
в період учнівства тощо. Це було однією з причин кризового етапу, що склав-
ся в художній освіті наприкінці 1920-х — на початку 1930-х. Але вирішальне 
значення мала ідеологічна підкладка.

Пролеткультівська ідеологія, що набрала войовничої сили у перші роки 
індустріалізації, поставила на передній план агітаційно-пропагандистські за-
вдання, заперечивши як академічні, так і авангардистські принципи творчо-
сті, знівелювавши значення традиції. Найпершими жертвами виявилися ті, 
хто і в творчості і в педагогічній діяльності спирався на національні традиції, 
а точніше на селянське середовище, визнане за розплідник дрібнобуржуазної 
ідеології. Так само більш-менш рафіновані пошуки естетичної самоцінності 
твору кваліфікувалися, як міщанські та інтелігентські викрутаси, несумісні з ду-
ховними потребами пролетаріату. Ці процеси спонукали проводити навчання 
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за прискореними методами. Вони визначили й нову структурну реорганізацію 
вишу, за якою живописний факультет було перетворено на факультет худож-
нього оформлення пролетарського побуту з відділами монументально-вироб-
ничого живопису, виробничо-транслятивного малярства, театрально-масово-
го пролетарського дійства, проектувально-графічного [7, с. 3].

У зв’язку з посиленням ідеологічних вимог, було визначено й умови при-
йому до інституту, що вимагали передусім відбору за соціально-класовим 
принципом. Згідно з цим принципом перевагу мали особи, які походили 
з пролетарського середовища та незаможного селянства. Для поліпшення 
соціального складу студентства та його пролетаризації було організовано ро-
бітничі підготовчі курси у таких великих індустріальних районах та містах, 
як Донбас, Дніпропетровськ, Запоріжжя [7, с. 3]. У такий спосіб було ши-
роко відчинено двері для професіонально слабких абітурієнтів, а прискоре-
ні методи навчання знівелювали щойно відрегульовану педагогічну систему.

Після докорінної реорганізації художньої освіти, проведеної у 1934 році, 
живописний факультет по суті перебирає на себе функцію єдиного центру 
підготовки висококваліфікованих митців.

Розгром «бойчукізму» визначив різкий крен діяльності факультету в бік 
реалістичних форм станкового живопису. За взірець беруться програми но-
воствореної в Ленінграді Всеросійської академії мистецтв. Це підтверджу-
ється листом Б. М. Кратка, який займався питанням реорганізації інсти-
туту, до директора цього закладу І. І. Бродського, що датований серпнем 
1934 року. Він пише: «Теперішнім часом ми відрядили нашого представни-
ка, тов. Липківського до Ленінграда для отримання в Академії учбових пла-
нів, програм, методичних матеріалів, а також для придбання олійних фарб, 
яких зовсім немає в Києві» [8].

Згідно з новими планами встановлюється шестирічний термін навчання, 
яке ведеться за принципом ускладнення завдань від молодших курсів до стар-
ших, які мають дати достатню підготовку до виконання дипломної роботи 
у вигляді сюжетної композиції на історичну, історико-революційну чи жан-
рову тематику, що посіли чільне місце в мистецтві соцреалізму. Дотримання 
так званої життєвої достовірності на літературно-оповідній основі було од-
нією з стилістичних вимог. Цій вимозі підпорядковувалися підготовчі за-
вдання, спрямовані на засвоєння засобів достовірного відтворення об’ємно-
пластичних форм, світлоповітряного середовища, пов’язаних з опануванням 
академічно вивіреного рисунка на основі досконалого знання пластичної 
анатомії, а також відпрацювання вправ з оволодіння прийомами пленерно-
го та тонального живопису. У зв’язку з цим одне із важливих значень в на-
вчальному процесі надається літній практиці, пов’язаній з писанням етюдів 
на відкритому повітрі.
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За програмою навчання чималу увагу приділялося ускладненим акаде-
мічним постановкам, що мали на меті прищепити розуміння композиційної 
структури відповідно до тих чи тих сюжетних зв’язків, що випливають з осо-
бливостей психологічних колізій та ідейної важливості теми. Такого штибу 
вправи підводили до виконання самостійних композиційних завдань.

Встановлюються відповідні вимоги до вступників, які повинні пройти 
випробування на рівень попередньої академічної підготовки з рисунка, жи-
вопису, композиції.

Впроваджена 1934 року «неоакадемічна» система навчання була роз-
рахована передусім на підготовку художника реалістичного ґатунку, зали-
шилася у своїй основі незмінною до останніх днів. В тому, що вона при на-
лежному доборі педагогічного складу здатна забезпечити високий техніч-
ний вишкіл — її перевага. Але в тому, що вона здатна притлумити спонтанне 
творче начало художника-початківця чи прищепити йому лише ремісничу 
вправність — її вразливість. За діалектичною логікою ця система, претенду-
ючи на всеохопність і протиставляючись звуженим пошукам емоційної ви-
разності та естетичної самодостатності кольору, простору, ритму та інших 
формальних елементів, таїла в собі небезпеку обернутися ілюстративною 
поверховістю натуралістично потрактованого сюжету.

Підпорядкована вихованню ідеологічно заангажованого митця, твор-
чість якого з усіх боків обставлялася всілякими засторогами, ця система, 
як будь-яка замкнена в собі система, мала виявити свою консервативність. 
Добре випробувана в Імператорській академії мистецтв, для потреб офіцій-
ного придворного мистецтва, ця педагогічна система непогано адаптувала-
ся й до обслуговування потреб радянського офіціозу. Але суть не в системі, 
як такій, а в тій духовній атмосфері і рівні професійної культури, на царину 
якої вона була перенесена.

Попри обмеження, якими творчі пошуки було втиснено у вузькі рамки 
ідеологічних потреб та естетичних традицій передвижництва, які, вимагаю-
чи від мистецтва життєвої правдоподібності і соціальної наповненості змісту, 
орієнтували художника на скрупульозну проробку форми, картинну викінче-
ність композиції і правдоподібність сюжетної ситуації, новий педагогічний 
склад був сформований якраз із таких художників, які зуміли розвинути коло-
ристичні традиції національної школи. Чималу роль у цьому зіграли керівники 
майстерень Ф. Г. Кричевський, П. Г. Волокидін, О. О. Шовкуненко, П. І. Котов.

П. Г. Волокидін, член Товариства південноросійських художників, а зго-
дом Товариства художників імені Киріака Костанді, був обдарованим пор-
третистом реалістичного спрямування. У його творах органічно поєдну-
валися психологічна проникливість характеристики моделі з емоційністю 
соковитого розкутого живопису, посилюваною введенням декоративних 
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елементів. На жаль, його діяльність як педагога КХІ, куди він був переведе-
ний 1934 року після закриття Одеського художнього інституту, де він пра-
цював, не змогла дати помітних наслідків через смерть, що настала 1936 року.

Витонченою живописною майстерністю, схильністю до використання 
красивих декоративних елементів відзначалися численні пейзажі, портрети 
і натюрморти іншого представника одеського осередку О. О. Шовкуненка, 
що посів місце керівника майстерні КХІ у 1936 році, гідно замінивши сво-
го попередника — П. Волокидіна. Офіційно майстерню батального живо-
пису очолив П. І. Котов, учень М. С. Самокиша по петербурзькій Академії 
мистецтв, але позаяк він мешкав у Москві, то з’являвся в інституті, як пра-
вило, наприкінці занять. Час від часу до інституту приїздив і М. Самокиш, 
який мешкав в Сімферополі та викладав у Харківському художньому інсти-
туті. До нього у Сімферополь відправлялися на літню практику студенти 
КХІ. Фактично ж заняття в майстерні покладалися на К. Д. Трохименка, теж 
Самокишевого вихованця, який на ранньому етапі творчості досяг непога-
них результатів як баталіст. Згодом він надав перевагу жанровому і пейзаж-
ному живопису, в якому реалізував свою прихильність до лірико-епічної тра-
диції українського живопису другої половини ХІХ ст., що виявилася у наси-
чених теплим сонячним промінням творах, написаних чистими кольорами.

Провідну роль у формуванні нових якостей національної школи відіграв 
Ф. Кричевський. У його тогочасній творчості посилюється сюжетно-жанро-
ве начало при загальному монументально-епічному трактуванні композиції 
зі збереженням декоративного ладу її лінійної ритміки. Облишивши експери-
менти в галузі декоративно-площинної форми, властиві для пошуків худож-
ника у 1920-і, Ф. Кричевський знову звертається до об’ємно-просторових за-
собів, виявляючи своє бездоганне вміння в побудові міцної пластичної фор-
ми і хист тонкого пленериста. В цей час художник особливого значення надає 
живописній фактурі мазка, з допомогою якого він «проліплює» форму, на-
даючи її конструкції скульптурно чіткої виразності, виявляючи матеріаль-
ність предметного світу. Водночас живописна фактура посилює імпресіо-
ністичну мерехтливість світло-повітряного оточення, наповненого золота-
вим світлом українського сонця, що змушує природні барви дзвінко бриніти. 
Живописне обдарування художника дозволило йому досягти яскравої націо-
нальної виразності, не вдаючись до надуживань етнографічною атрибути-
кою. Шерехата фактура мазка посилювала простоту і грубуватість його спов-
нених життєвих сил персонажів. Проте, за зовнішньою грубуватістю в пси-
хологічних характеристиках проступало внутрішнє благородство, природна 
краса миловидних дівчаток, молодиць чи життєва мудрість старості. У про-
стоті, в єднанні з природою художник вбачав одвічну мудрість людського бут-
тя, тим то і за сюжетами його картини вельми невибагливі.
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Втім, Ф. Кричевський не був пасивним побутописцем. Сюжет для нього 
не був самоціллю, а лише приводом для поетичної інтерпретації відповідної 
психологічної ситуації, мотивів та настроїв, що з нього випливають. А тому 
при максимально стислій фабулі сюжету першочергове значення належало 
такому композиційному і живописному вмотивуванню, за яким сприйняття 
зображення розраховувалося не тільки на оповідні деталі, а й на асоціатив-
ний вплив виражальних засобів. Тому твори Ф. Кричевського завжди дають 
більше естетичної інформації, ніж їх можна вмістити в суто оповідну сцену, 
тобто дають глядачеві широкий простір для співтворчості.

Елементи театральності, що відчуваються у постановці фігур, у патетич-
них жестах персонажів окремих творів, засвідчують, що художник свого часу 
добре засвоїв академічну грамоту, яка, ґрунтуючись на традиціях класициз-
му, розвивала естетичний смак щодо форми, композиційної ритміки, вміння 
знаходити міру виявлення емоційності.

Володіючи високою живописною культурою, Ф. Кричевський прагнув 
прищепити її і своїм учням.

Педагогічні принципи Ф. Кричевського чи не найкраще охарактеризова-
но його колегами та учнями.

«У навчальних постановках, — згадує К. Трохименко, — Кричевський 
був надзвичайно оригінальний, з методичного боку вони в нього визнача-
лися живописною довершеністю і пластичністю. Він вважав, що педагог сам 
повинен готувати такі постановки, за допомогою пензля й палітри в руках 
показати учням прийоми живописної пластичності…

Зазвичай, Кричевський робив навчальні постановки на прямому освіт-
ленні, не заглиблюючись у світлотіні. Це був головний принцип у постанов-
ці навчального процесу в живопису. Художник пояснював, що в живопису 
головне завдання полягає у тому, щоб знайти, виявити локальний колір речі 
чи окремих частин і згрупувати їх на площині полотна в одне ціле, яке вияв-
ляється в тональному співвідношенні. При прямому освітленні явно видно 
й легко сприймається локальний колір, а коли освітлення бічне, то природа 
кольору губиться і важно виявити при цьому форму речі. Особливо негатив-
но це виявляється в тінях, де сам предмет і його колір часто змінюються за-
лежно від характеру освітлення» [9, с. 24].

«Коли постановка, — стверджує К. Трохименко, — на якому б курсі 
вона не була, завжди являла собою закінчений з боку композиції твір…

Кричевський розумів, що головне — це вміти розвинути в учня зір, 
щоб він правильно бачив. І коли буде постановка в одному плані, це легше 
зробити. Звичайно, були в нього постановки й багатопланові. Одна з них, 
на наше щастя, залишилась, і вона має всі якості, притаманні педагогічним 
принципам Федора Григоровича.
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Поставили її на старших курсах. Сюжетно й композиційно вона дуже 
просто вирішена, а саме: сидить на першому плані стара жінка в темній 
сукні, коло неї стоїть дерев’яний кадібець, а позаду видно інтер’єр кімна-
ти. Це одна з просторових постановок Федора Григоровича Кричевського. 
За таким принципом ми робили багато разів спробу вирішити нову по-
становку, але вона нам не вдавалася. Виходить, що справжню постановку, 
яка б відповідала картині, зробити не так просто. Наша ж постановка на-
гадувала фрагмент картини. Отже, Кричевський мав свої правила, бо він 
добре знав, як організувати простір, як розташувати в ньому предмети 
й постаті.

…Наприклад, оголену модель жінки виконав Ф. Ф. Кличко, що загинув 
під час Великої Вітчизняної війни. Скільки ми не пробували робити таку 
постановку, у нас нічого не виходило. Значить ми ще глибоко не засвоїли 
педагогічних принципів Федора Григоровича Кричевського» [9].

«Федір Григорович, — ділиться спогадами учениця художника Т. Н. Яб-
лонська [10], — завжди заздалегідь продумував кожну постановку, уточню-
вав її зміст, художній образ, архітектоніку. Ніколи він не запрошував випад-
кових натурників і не використовував випадкових речей, драпірування та ак-
сесуарів для драпіровок, що нерідко практикувалося в інституті. Він наперед 
усе вирішував у творчій уяві».

«Вправно, по-народному він умів накинути на плечі натурниці звичай-
ну селянську корсетку, пов’язати її голову барвистою хусткою, надати всій 
її постаті гідності простої української дівчини. Як у художній творчості, так 
і в педагогічній роботі він був справді національним художником» [11].

«Він радив, — пише С. О. Григор’єв, — писати не готовими фарбами, 
а заготовленою власноруч сумішшю. За ним, починаючи з білила, треба 
було вживати суміш із невеличкою дозою чорної фарби (ліпше паленої чор-
ної). Виходив ледве помітний сріблясто-сірий колір, який він називав мо-
лочним. Далі йшло розбілення золотистої та червоної вохри, ультрамари-
ну, який він любив, хоч інші сині фарби вживав рідко. Тепер стосовно зе-
леної фарби. Для тіла він рекомендував світлу суміш, краще стронціанову 
в поєднанні з смарагдово-зеленою фарбою, яку радив накладати на обличчя, 
де є синюватість.

…Легкості й ефективності в картинах він досягав настирливою багато-
сеансовою працею і учням своїм прищеплював любов до довгочасних сеан-
сів, бо лише вони давали змогу глибоко вивчати зображувану модель, при-
роду» [11].

Щоб досягти виразності пластичної форми, збагатити її живописними 
переходами і відтінками кольору, художник послуговувався короткими маз-
ками вздовж форми. До цього він призвичаював і своїх учнів.
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Оволодіння живописною пластичною формою Ф. Кричевський ставив 
у пряму залежність від знання і відчуття конструктивної логіки цієї форми. 
Тому і в педагогічній практиці особливу роль відводив рисункові, щодо яко-
го, він теж дотримувався відповідних методичних принципів, вимагаючи ви-
конувати рисунки великого формату. Для того щоб детальніше проробити 
світлотіні, він радив рисувати окремі деталі: руки, ноги тощо.

Істотну допомогу в оволодінні рисунком студентам надавали помічники 
Ф. Кричевського по його майстерні М. А. Шаронов та К. М. Єлева.

М. Шаронов (учень Д. М. Кардовського по петербурзькій Академії мис-
тецтв), напрям творчості якого можна прирівняти до напрямів неокласиків, 
що склався в українській поезії в 1920-х, дотримувався класично вивіреного 
і точного рисунка, часом дещо жорсткуватого за формою. Він навчав розу-
мінню великої форми, вмінню досягати її цільності, не вдаючись до надмір-
ної деталізації.

К. Єлева, який добре розумівся на конструктивних особливостях форми 
і мав бездоганне відчуття пропорцій, розвивав навички студентів на почат-
кових етапах побудови рисунка.

Власне, після 1934 року ситуація на живописному факультеті визначала-
ся тим, що вона формувалася, головним чином, педагогами-однодумцями, 
колишніми вихованцями петербурзької Академії мистецтв, які виявили себе 
послідовними прихильниками реалізму. Серед них, крім згаданих вище керів-
ників майстерень, були О. М. Черкаський, І. М. Шульга, О. І. Фомін, В. О. Де-
нисов. В цю когорту добре «вписувалися» С. М. Єржиківський, О. І. Си-
ротенко, В. М. Костецький, С. О. Григор’єв, І. Н. Штільман — переважно 
учні Ф. Г. Кричевського, або його прихильники.

Навчальним процесом стали опікуватися метри, що займали провідне 
становище як у мистецтві, так і у Всеросійській академії мистецтв та Мос-
ковському художньому інституті — І. І. Бродський, Б. В. Йогансон, О. М. Ге-
расимов, І. Є. Грабар, П. Г. Ряжський, чий авторитет допомагав долати орга-
нізаційні труднощі та які могли брати безпосередню участь у навчальному 
процесі. З одного боку, така допомога ніби сприяла піднесенню рівня профе-
сійного навчання, а з іншого — підганяла його під загальносоюзний стандарт.

Поступово питання професіональної підготовки художників почина-
ють висвітлюватися на сторінках спеціальної періодики. З’являються стат-
ті В. О. Денисова, присвячені виставкам студентських етюдів з літньої прак-
тики. Написані кваліфікованим автором, вони мали не лише інформативне, 
але й суто практичне значення, бо подавали конкретний професіональний 
розбір творів із визначенням їхніх переваг і недоліків.

В одній із статей цього автора викладено певні програмні завдання літ-
ньої практики. «Вихід студентів із стін школи, — пише автор, — для роботи 
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в природі, в навколишньому житті має істотне, принципове значення в про-
цесі виховання радянського художника. Літня робота студентів стає вира-
зом повного і всебічного єднання їх з навколишньою дійсністю: з природою 
і з людиною як головним об’єктом вивчення, в її побутових, виробничих і со-
ціальних проявах.

Така постановка літньої практики в нашій художній школі стає істотним 
доповненням до класної академічної роботи. Це власне, дві стадії, два етапи, 
через які студенти повинні обов’язково пройти. В класі вивчають людину 
в інтер’єрних умовах, спочатку ніби лабораторно, ізольовано від середови-
ща, а потім все більше зв’язуючи її з оточенням — з речами, з обстановкою, 
з кімнатним простором. І наступним етапом, природно, є вивчення людини 
просто неба: в інших умовах освітлення, в іншому предметному оточенні, 
в інших просторових співвідношеннях, в живій, побутовій і виробничій дії.

В свою чергу така практика позитивно відбивається і на класній роботі, 
вносячи в неї дихання життя, освіжаючи сприйняття натури, її форм і ко-
льору. Вона дає цінний матеріал для компонування ескізів, а в основі всього 
приносить молоді досвід, методи і навички до вивчення і ідейного осмис-
лювання навколишньої дійсності, що, звичайно, позначається уже в робо-
ті над дипломними картинами, а потім допоможе впевнено рушити вперед 
в дальшому творчому путі» [12, с. 17].

Одним з основних недоліків літньої практики автор називає відсутність 
відповідного інструктажу з боку кафедри живопису щодо розуміння сту-
дентами принципів пленеру, відсутність попереднього аналізу цих принци-
пів на зразках європейського, російського та українського живопису. Від-
сутність ясно визначених пленерних завдань відбирає зайвий час і енергію 
для самостійного осмислення того, що можна було б засвоїти заздалегідь. 
Чіткість завдань дала б також більшу свободу у виявленні індивідуальних 
особливостей кожного студента, водночас непродуманість завдань призво-
дить до певної знеособленості, що виявляється в сірості недоведених до по-
вного звучання кольорових відношень. Для проведення літньої практики 
у передвоєнний період було створено відповідні умови. Так, з інформації 
за 1941 рік видно, що перший курс буде відправлено на інститутську базу 
в Каневі, другий і третій — у Яремче, в Карпати, четвертий передбачалося 
відправити для роботи в музеях Москви і Ленінграда, п’ятикурсники мали 
отримати теж відрядження на місяць до Москви, Ленінграда та інших міст 
і додатково два місяці для підготовки до виконання дипломних робіт [13, 
с. 14]. З метою зближення з виробництвом практика проводилася на підпри-
ємствах Донбасу. До Сімферополя, де мешкав Самокиш, який, приїжджаючи 
до Києва, проводив заняття в майстерні батального живопису, також відря-
джалася група студентів цієї майстерні.
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З 1939 року почалися перші випуски студентів, що пройшли навчання 
за новими програмами реорганізованого вишу. З-поміж дипломантів була 
певна частина тих, хто вступив до інституту наприкінці 1920-х — на початку 
1930-х, а після реорганізації змушений був заново переучуватися. Звичайно, 
процес переучування був непростий. Недаремно ревнителі нових методів 
іронізували з приводу того, що багато хто із студентів перших курсів пока-
зує кращі успіхи, ніж старшокурсники, «що скуштували свого часу отруєні 
блюда формалістичних кухонь» [14, с. 117].

Як уже було сказано раніше, критика уважно стежила за ходом реоргані-
зації, хвалила повернення до реалістичної творчості, картала за окремі грі-
хи, які, на її думку, полягали в «захопленні культурою мазка, її віртуозністю, 
часто на шкоду правдивості і строгості рисунка». З метою налагодження но-
вих методів навчання інститут, за завданням Всесоюзного комітету у справах 
мистецтв, інспектувала спеціальна комісія у складі московських і ленінград-
ських художників І. Бродського, Б. Йогансона, І. Грабаря, П. Котова, Є. Ряж-
ського, М. Сар’яна, Г. Шегаля і архітектора Лангбарда. Комісія, схваливши 
остаточний розгром «бойчукізму», дала свої рекомендації щодо подолання 
«рецидивів формалізму», які полягали в тому, щоб зміцнити культуру ри-
сунка, синхронізувати проходження рисунка і живопису, з першого курсу 
практикувати композицію, ввести рисунок по пам’яті.

Отже, захист дипломних робіт набував не лише кваліфікаційного, а й ідео-
логічного значення, бо мав продемонструвати повне торжество нових прин-
ципів у вихованні митця.

В основу дипломних робіт була покладена оборонна, історико-револю-
ційна та побутова тематика, тобто, відповідно до понять соцреалізму — ідей-
но значима. Вона і визначала схильність багатьох дипломантів до великофор-
матних, монументальних композицій. На першому захисті Є. Є. Лансере, 
як голова державної комісії по живописному факультету, відзначивши за-
гальне щире прагнення до виконання поставленого завдання з втілення того 
чи іншого сюжету, схвально висловився про звернення до надбань імпресі-
онізму та пленерного живопису. Як одну з хиб він відзначив пожадливість 
дипломантів до великих розмірів і багатофігурних композицій, що не бага-
тьом з них дозволило довести роботу до необхідного рівня завершеності. 
Ці хиби, що були властиві дипломним роботам і наступних передвоєнних 
випусків, обумовлювалися тим, що, ускладнюючи композицію, студенти зму-
шені були багато часу витрачати на вивчення документального фактичного 
матеріалу конкретної місцевості та обстановки, у якій відбувалася відобра-
жувана подія. До того ж події, що бралися за основу, були пов’язані з вельми 
віддаленими районами Сибіру і Поволжя, поїздки куди потребували чима-
ло часу і коштів.
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Після критичних зауважень про відсутність серед дипломних робіт тво-
рів портретного та пейзажного жанру, 1939 року було подано на захист чо-
тири портрети, які виявилися вельми слабкими. Відтак практика захисту пор-
третних творів не прищепилася.

Хоча критика й запевняла в тому, що дипломанти виявляють неабияку са-
мостійність, не вдаються до запозичень чи наслідувань, а спираються на на-
буту професіональну культуру, не можна заперечити й певної знеособле-
ності, що відбувалася внаслідок самодостатньої орієнтації на життєву прав-
доподібність трактування сюжету, яке давало свободу не стільки в межах 
формально-виражальних засобів, скільки в межах сюжетної колізії. Це за-
свідчує історія з Є. Волобуєвим, який 1938 року подав до захисту жанрову 
картину «Колгоспники — мисливці». Як природжений колорист, чутливий 
до поетичних настроїв у природі, він не зміг вкластися в нові канони соцре-
алістичного академізму. Свою дипломну роботу він захистив лише через рік, 
переконливо довівши, що він є художником великого живописного обдару-
вання, непідвладним академічній стандартизації. Цього ж, 1938 року, не по-
щастило захиститися й іншому художникові — П. Сльоті. Наступного року 
знову не були кваліфіковані ще чотири студенти.

Основний контингент випускників живописного факультету передво-
єнного часу становили учні Ф. Кричевського (34 особи) та О. Шовкуненка 
(22 особи). Це визначило відповідну ситуацію в художній культурі України 
повоєнних років, коли основні тенденції значною мірою стали визначатися 
вихованцями цих педагогів.

В цей час почала формуватися більш-менш виразна школа Ф. Кричевсь-
кого, яка відзначалася високою увагою до живописної культури і до націо-
нальної тематики.

З майстерні Ф. Кричевського вийшли такі обдаровані живописці, 
як Ф. Ф. Клич ко, О. К. Нестеренко, Є. Є. Волобуєв, С. Б. Отрощенко, Г. С. Ме-
лі хов, Т. Н. Яблонська, П. Д. Сльота, М. І. Базілєв, З. В. Волковинська, 
Г. М. Ста ро сельська, Г. К. Тітов, В. І. Бондаренко, І. Р. Гуторов, С. А. Кири-
чен ко та ін. Дехто з них під тиском ідеологічних обставин змушений був 
адаптуватися до кон’юнктурних вимог, притлумив свій талант, двоє з них — 
Ф. Ф. Клич ко та О. К. Несторенко — загинули під час Великої Вітчизняної 
війни. Частина з них, пройшовши несприятливу для своєї творчості смугу, 
зуміли, починаючи з 1960-х, наново віднайти свій шлях, розвиваючи коло-
ристичне обдарування. До таких художників належить Т. Н. Яблонська, одна 
за найталановитіших учениць Ф. Кричевського. Навіть попри всі несподіва-
ні повороти в еволюції її манери, колористичні надбання, здобуті художни-
цею в майстерні вчителя, неодмінно виявляються у вправності застосуван-
ня пленерно-імпресіоністичних засобів, що обумовлюють світлоносність 
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колориту. Уроки Ф. Кричевського прищепили художниці інтерес до вираз-
ного національного типажу, до колористичних інтерпретацій поетичних мо-
тивів природи, одухотвореності предметного світу. Не менш плідні наслід-
ки колористична школа Ф. Кричевського дала у творчості С. Б. Отрощенка, 
В. І. Бондаренка, Є. Є. Волобуєва.

Значення Ф. Кричевського у формуванні нової національної школи не мож-
на обмежити лише колом його учнів. Він був певним чином натхненником того 
монументально-епічного стилю, який утвердився в українському мистецтві 
ще з передвоєнного періоду і на довгі роки увійшов у його традицію.

Основні здобутки Ф. Кричевського як педагога належать царині станко-
вого живопису, але після розгрому «бойчукістів» він переймався органі-
заційними і творчими проблемами монументального мистецтва. Його зу-
силлями було відновлено діяльність відповідної майстерні, керівництво якою 
він узяв на себе разом із своїм братом В. Кричевським. Він також піклу вався 
про відродження мистецтва мозаїки, прагнучи заснувати окрему май стерню 
для опанування цією технікою. З цього приводу він неодноразово звертав-
ся до І. І. Бродського з проханням допомогти зі смальтою, яку можна діста-
ти лише у Всеросійській академії мистецтв. Восени 1938 року це прохання 
було задоволено. Деякий час у майстерні монументального мистецтва техні-
ки мозаїчного мистецтва навчав А. І. Таран, висококваліфі ко ваний знавець 
цієї справи, фресковий живопис вів учень М. Бойчука М. Ро кицький, який 
чудом уцілів під час погрому «бойчукістів» і зумів ут ри матися в інституті.

Порівняно з майстернями станковістів, у майстерні монументально-
го мистецтва налічувався значно менший контингент студентів. Крім того, 
до неї відбиралися слабші за підготовкою студенти. З цієї майстерні вийшов 
лише один художник, який залишив помітний слід в українському мисте-
цтві, — С. А. Кириченко. Направлений до Москви у майстерню П. Д. Коріна, 
в якій займалися підготовкою оздоблення гігантського Палацу Рад, він прой-
шов чудову практичну школу і згодом доклав чимало зусиль для відродження 
техніки мозаїки в Україні.

Звичайно, під час війни годі було сподіватись на якісь кардинальні зміни 
у поліпшенні навчальної роботи, хоча евакуйований до Самарканда інститут 
продовжував свою роботу і навіть спромігся 1942 року провести захист ди-
пломних робіт, виконаних випускниками факультету Д. І. Безуглим, Ю. В. Ба-
рановським, С. Т. Кравченком, Д. М. Фруміною, в основу яких лягли сюже-
ти, пов’язані з подіями війни. Але нове поповнення навряд чи компенсувало 
втрати (принаймні кількісні), які завдала війна, на полях якої полягло чимало 
колишніх випускників, студентів та дехто з викладачів. Війна згубно позначи-
лася і на долі тих художників, хто вцілів, опинившись в оточенні, і перебував 
на окупованій гітлерівцями території, не встигнувши вчасно евакуюватися. 
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За це сталінська рука не милувала нікого. Неминучі в такому випадку звинува-
чення в зраді Батьківщини, в співробітництві з окупантами, дезертирстві спо-
кутувалися в штрафних батальйонах або в концтаборах. В кращому випадку 
цей «гріх» замолювався вірнопідданською «ідейною» творчістю, проте міг 
у будь-який час придатися як вигідний матеріал для компромату.

Для декого, хто в довоєнні часи пройшов через енкаведистські карцери, 
відчув нестерпність духовного тиску тоталітарного режиму, війна дала слуш-
ну нагоду емігрувати, скориставшись можливістю залишитись на окупованій 
території, хоча й не без ризику бути знищеним гітлерівцями, не менш нещад-
ними до національної інтелігенції, ніж сталінські цербери.

Так врятувалися славетний актор курбасівського театру «Березіль» Йо-
сип Гірняк, письменник Іван Багряний (І. П. Лозов’ягін, автор роману «Сад 
Гетсиманський», в якому відображено жахіття енкаведистських застінків).

Про свої митарства Багряний розповів в автобіографії. «В 1922–23 ро-
ках, — пише він, — скінчив Краснопільську художньо-керамічну профшко-
лу, а з 1926 до 1930 р. вчився в Київському художньому інституті (колишній 
Всеукраїнській мистецькій Академії). Інститут закінчив, але до захисту ди-
плома не був допущений через політичну “неблагонадійність”. Бо саме в час 
навчання в інституті мав інший фах — літературу, — в якій проявив свої 
антирежимні, самостійницькі, антикомуністичні настановлення» [15, с. 6]. 
Після цього низка нових прикрощів. 1932 року — арешт та ув’язнення за са-
мостійницький ухил в літературі та політиці, табори у Сибірі, втеча і повтор-
ний арешт 1938-го, перебування в харківській в’язниці, умовне звільнення 
восени 1940 року під нагляд з обмеженням місця перебування м. Охтиркою. 
«До війни, — засвідчує Багряний, — кілька місяців працював у Охтирському 
Державному театрі декоратором. Після вибуху війни був на фронті, як “на-
родний ополченець” і залишився в німецькому запіллі. За німців працював ре-
дактором газети “Голос Охтирщини”. В 1942 р. мав бути розстріляний, згідно 
німецького курсу щодо української національної інтелігенції, але випадково 
врятувався» [15, с. 6].

«У нас вдома, — згадувала дружина І. Багряного А. Д. Зосимова, — було 
багато картин. Портрети й пейзажі, картини висіли на всіх стінах, згори до-
низу. Мені дуже подобались…Коли ж не стало Івана Павловича, не стало 
і картин. Звичайно ж, не одразу, поступово. Приходили якісь люди, чогось 
шукали…Може, картини Івана Павловича десь і є, хоч які-небудь з них уцілі-
ли. Слід шукати. Він щедрий був, багатьом їхні портрети малював…Був ко-
лись і мій портрет, і Ліди Павлівни, його сестри…» [15, с. 6]1.

1 Автор статті у виносці зазначає, що йому пощастило розшукати кілька картин 
Івана Багряного.
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Внаслідок війни за кордоном опинилися вихованці інституту С. Р. Бон-
гарт, В. Шаталов (з 1990 року — член Американської академії мистецтв 
і наук), а також один із професорів — В. Кричевський.

Перебування Ф. Кричевського на окупованій території та невдала його 
спроба емігрувати разом з відступом німецьких військ, як і те, що за кордоном 
опинилися його старший брат Василь Григорович та донька Марина, викли-
кали немилість влади і підірвали його колишній авторитет. Дискредитований 
художник був позбавлений права продовжувати педагогічну діяльність 
у Ки ївському художньому інституті. Морально надломлений, позбавлений 
можливостей для нормального життя і творчості, пристарілий художник 
1947 року одійшов на вічний спочинок. Таким чином після фізичного зни-
щення лідерів «бойчукізму» та розігнання чи «перевиховання» пов’язаних 
із ним художників, національна художня культура зазнала ще однієї непо-
правної втрати. Цього разу в галузі станкового живопису. Дискредитація 
Ф. Кричевського певним чином вплинула на педагогічну діяльність живо-
писного факультету в повоєнні роки, коли навчання було переорієнтоване, 
в основному, на прищеплення студентам навичок роботи над сюжетно-те-
матичними картинами, де почали виявлятися тенденції до ілюстративності. 
Чималу роль в утвердженні цих тенденцій зіграв С. О. Григор’єв, який з 1950 
по 1959 роки керував майстернею жанрового живопису. Але найбільше на за-
непад попередніх традицій вітчизняного й зарубіжного колоризму вплинули 
ідеологічні кампанії, що виразилися в низці сталінсько-жданівських постанов 
кінця 1940-х — початку 1950-х та обумовлених ними обструктивними захо-
дами, що були в той час проведені по всіх творчих спілках. Жорсткість нових 
вимог, за якими художникові годі було хоч ледь-ледь відхилитися від заданого 
курсу, переконують виступи одного з офіційних керівників у галузі мистец-
тва О. Пащенка. «Розкриваючи далі боротьбу за торжество принципів со-
ціалістичного реалізму в українському образотворчому мистецтві, — писав 
він, — треба завжди пам’ятати, що антинародні формалістичний і натураліс-
тичний напрями, будучи виявом розпаду буржуазної культури, завжди живи-
ли український буржуазний націоналізм. З погордою відвертаючись від висо-
ких традицій світової і вітчизняної реалістичної образотворчої класики в бік 
західноєвропейських “космополітів” і всяких шукачів натуралістичної “нової 
речовитості”, формалісти і натуралісти на нашому грунті завжди були проти-
вниками розвитку дійсно народного, національного радянського мистецтва. 
Якщо заглянути в минуле українського образотворчого мистецтва, коли тут 
пробували задавати тон “бойчукісти” та їх прибічники, то побачимо, що раб-
ське плазування цих українських буржуазних націоналістів перед ідейним ма-
размом культури імперіалістичної Європи та Америки, їхня ідеологічна не-
нависть до культури великого російського народу спонукали їх обстоювати 
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таку “національну” форму, яка не зближувала, а роз’єднувала братні культури 
радянських народів» [16, с. 3].

Останні слова, що засвідчують не стільки особисті погляди О. С. Пащенка, 
скільки офіційну позицію, дають ключ до розуміння тих нових вимог, що при-
звели до звуження поняття національної специфіки, викликаної спробою під-
тягнути її до специфіки російської школи, до того так само звуженої щодо ху-
дожньо-образних засобів. В контексті нових віянь стає цілком зрозумілою змі-
на у ставленні до тенденцій, закладених Ф. Кричевським, які у передвоєнні роки 
сприймалися й оцінювалися цілком схвально. З приводу деяких з цих тенденцій 
Б. В. Йогансон писав так: «В основному реалістична школа в недавньому до-
воєнному періоді все-таки страждала недостатньо глибоким підходом до зо-
браження людини. Я кажу про недавнє минуле Київського інституту, на чолі 
з Кричевським. Будучи короткий час професором у цьому інституті, я мав мож-
ливість бачити загальну направленість школи — повторюю, в основному реа-
лістичну, але з помітним ухилом до імпресіоністичного декоративізму — зви-
чайно не в такому масштабі, як у Вірменії. Це позначилося на роботі таланови-
тих художників України — С. Григор’єва, Т. Яблонської, С. Отрощенка. Можна 
вітати Григор’єва, котрий у своїй роботі “Юні натуралісти” звільнився від на-
носного впливу, який ще відчувається у його роботі “На зборах”» [17].

Власне С. Григор’єв, звільняючись від «наносного впливу» у своїй твор-
чості, вносив відповідні корективи і в педагогічну методику. Він зрозумів, 
що для успішного виконання складної сюжетної композиції на жанровій 
основі, академічних вправ замало. Даючи відповідні навички в розв’язанні 
специфічних проблем у галузі живопису, рисунка, композиції, вони потре-
бували додаткових вправ на розвиток спостережливості, щодо природного 
виявлення сюжетних взаємозв’язків у людських стосунках, вивчення їх харак-
терів у життєвому середовищі, в побутових умовах. У зв’язку з цим на остан-
ніх курсах С. Григор’єв впроваджував відвідини студентами окремих установ, 
крамниць та інших місць, де була найкраща можливість спостерігати життєві 
колізії та людські стосунки в їх безпосередньому вияві.

На життєві спостереження орієнтувалися курсові та дипломні завдання, 
за якими студент передусім мав визначити логічну вмотивованість сюжетної 
дії, звести її складники до органічної цільності. У зв’язку з цим студент зму-
шений був аналітично прийти до того чи іншого засобу, виходячи з конкрет-
ної життєвої ситуації. Тому кращі дипломні роботи, як от «Перші сходи» 
(1956) М. А. Стороженка,  «Перший комсомольський осередок на селі» 
(1958) В. А. Чеканюка вирізняються завершеним вмотивуванням сюжетної 
колізії, побудованої на психологічному зіставленні протидіючих сил чи ак-
тивністю композиційного вузла, що надає жанровій сцені змістовної багато-
значності. Втім, позитивний загалом метод С. Григор’єва таїв у собі негативну 
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властивість. Він підштовхував студента до двох крайнощів: легковажної роз-
важальності побутового сюжету, або його фальшиво парадної інтерпретації, 
коли стосувалося відображення певних офіційних сторін життя. Тому під кі-
нець 1950-х, коли почали визрівати тенденції, що посилювали потяг моло-
дого покоління до художньо-образних інтерпретацій теми, цей метод почав 
себе вичерпувати. Це було однією з причин, що змусила С. Григор’єва при-
пинити викладання в інституті. На випробувані й усталені академічні методи 
навчання, на основі яких прищеплювалися колористичні навички, спирали-
ся К. Д. Трохименко та О. О. Шовкуненко, продовжуючи свою педагогічну 
діяльність після повернення інституту 1944 року з евакуації. Перший з них 
керував майстернею історико-батального, а другий портретного і жанрово-
го живопису. Втім, ані в тій, ані в тій майстерні не було суворих обмежень, 
залежно тільки від їхнього профілю. Випускники цих майстерень вільні були 
обирати жанр і тематику відповідно до своїх уподобань, але в межах визначе-
них жанрово-тематичною основою соцреалізму, що орієнтувала переважно 
на відображення сучасного побуту, історико-революційних подій та подій 
війни, що нещодавно закінчилася. Поступово почала впроваджуватися так 
звана виробнича тематика.

Більш істотна різниця була у підході до вирішення суто академічних 
завдань.

«Карпо Дем’янович, — згадує учень К. Трохименка В. І. Забашта — ви-
магав з самого початку роботи над постановкою добре намалювати фігу-
ру, закомпонувати в формат полотна, а потім вже приступити до живопису. 
Щоб менше переробляти на полотні, — від цього живопис чорнів, — клас-
ти мазок якомога точніше по формі, вірніше поперек форми, а не впродовж, 
мазок мав бути густим і коротким. Він не любив широкого, цорнівського 
мазка. Студент п’ятого курсу Матвій Гуляєв дуже захопився Архиповим 
і Цор ном і писав широко. Карпо Дем’янович йому часто казав: “Ви пиши-
те на полотні, ніби двірник мітлою по тротуарі”. Пам’ятаю, як тонко, в срі-
блястій гамі взяті були співвідношення його фігури натурщика з оголеним 
торсом в солдатських шароварах і кирзових чоботях на сірій стіні майстерні. 
Тут не було кольорових драпірувань, ефектних тональних контрастів, форма 
будувалася тепло-холодними віддінками, густим коротким мазком. Про ньо-
го Карпо Дем’янович говорив, що він умів бачити натуру і працювати спів-
відношеннями. У майстерні навчався студент Віктор Рижих, про якого Карпо 
Дем’янович казав усім нам, що це єдиний студент, який уміє довго працю-
вати над натурою і доводити форму до потрібної завершеності. На той час 
це було великою похвалою, бо більшість з нас сприймала натуру поверхово, 
без аналізу великої форми, і десь на половині роботи вже видихалася, не ба-
чачи, що треба робити далі» [18, с. 58–59].
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Відповідно до профілю своєї майстерні К. Трохименко ставив академічні 
постановки, охоче використовуючи історичний реквізит. Особливого зна-
чення він надавав натурі, підбираючи для постановок яскраво виражений 
національний типаж, ознаки якого він підсилював введенням характерної 
етнографічної атрибутики (бандура, вбрання, хатнє начиння, знаряддя пра-
ці тощо).

Певний вплив на навчальний процес К. Трохименко мав, очоливши кафе-
дру живопису і композиції. Коли ставилися постановки, він обов’язково об-
ходив майстерні, давав поради. Він вимагав методичної чіткості у визначенні 
послідовності завдань від молодших до старших курсів, а також радив викла-
дачам детально пояснювати студентам завдання, які вони мали засвоїти на тій 
чи іншій постановці. Одна з основних його вимог стосувалася освітлення по-
становок. Він вимагав, аби світло завжди падало зліва направо і не виходило 
за межі площини картини.

Переконаний в тому, що кожна постановка повинна зацікавити студен-
тів, щоразу вносячи в навчальний процес щось свіже, він часом ремствував, 
що молоді педагоги творчо байдужі у цьому відношенні.

Як завідувач кафедри К. Трохименко багато уваги приділяв обговорен-
ню результатів літньої практики. Для цього в коридорах і залах інституту 
виставлялася велика кількість студентських робіт. Зазвичай, К. Трохименко 
сам робив детальний огляд по кожному курсу, а після цього продовжува-
лося жваве обговорення, яке тривало кілька днів поспіль і викликало заці-
кавлення не лише у живописців, а й студентів з інших факультетів. У такий 
спосіб прищеплювався справжній культ живопису, що спонукав до роботи 
поза майстернею.

Дещо інакше складалася творча атмосфера у майстерні О. О. Шовкуненка. 
Як портретист і пейзажист за покликанням він не працював над сюжетними 
композиціями. В нього не було якоїсь усталеної тематики. Очевидно, це да-
вало йому змогу вільніше почуватися в царині колористичних рішень своїх 
творів. Це і визначало характер академічних постановок, які виконувалися 
у його майстерні. Важливого значення він надавав постановкам з оголеною 
жіночою натурою (на відміну від К. Д. Трохименко, який недооцінював по-
становки такого плану). Особливо О. Шовкуненко полюбляв мальовниче 
вбрання та драпіровки. Здебільшого орієнтуючись на тональний живопис, 
він добирав близькі за кольором, але різні за тоном тканини чи костюми. 
При цьому художник зважав на те, щоб у постановці був предмет, який сво-
єю барвистістю посилював звучність загальної гами. Для цього він одягав на-
турниць в циганське вбрання, накидав на плечі квітчасту хустину, викорис-
товував яскраво-жовті гарбузи. Він полюбляв відблиски на глазурованих ва-
зах, блискіт атласу, тональну насиченість оксамиту, а тому вигідно обігравав 
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фактуру тканини, кераміки та інших предметів у своїх постановках. Над та-
кими постановками студенти працювали з великим задоволенням.

«Метод Олексія Олексійовича, — згадує один з кращих Шовкуненкових 
учнів, а згодом його помічник І. О. Рєзник, — важко збагнути, адже він во-
лодів особливим індивідуальним підходом до кожного учня. Ставлячи за-
вдання перед студентом, Олексій Олексійович надавав йому можливість спо-
чатку самому реалізувати свій задум на полотні і лиш після цього направляв 
так, ніби до нього не торкалась чужа рука. А робота оживала, наближаючись 
до натури, і студент міг її вести далі. В цьому була чудова майстерність педа-
гога» [19, с. 30].

О. Шовкуненко впевнено користувався енергійним широким мазком, 
що надавав його живопису свіжості. До цього він призвичаював і своїх сту-
дентів. При цьому митець не допускав розхристаності, а вимагав, аби форма 
була правильно побудована, мазок лягав точно і був дотриманий загальний 
тон. Щоб студенти привчалися до проробки деталей, він радив при зобра-
женні голови моделі компонувати її в натуральний або більший за натураль-
ний розмір. Відповідні умови вчитель ставив до ескізів, розглядаючи їх як не-
великі, в міру завершені картини, в яких чітко було б прорисовано форми, 
правильно розташовано постаті й дотримано необхідних правил побудови 
перспективи.

Кожна нова картина, на думку О. Шовкуненка, повинна зупинити гляда-
ча, запам’ятатися йому. В протилежному разі вона свідчить по невдачу худож-
ника. Тому він завжди давав можливість студентам обирати для дипломних 
робіт теми і сюжети, які їх найбільше хвилюють і які їм близькі.

Відразу ж у повоєнні роки було створено майстерню пейзажного живопи-
су, яка проіснувала до 1959 року і яку спочатку очолював І. П. Світлицький, 
художник великого поетичного обдарування.

1946 року було здійснено спробу відновити підготовку художників-мо-
нументалістів. З цією метою створили спеціальну майстерню, керівництво 
якою взяв А. Петрицький разом з К. Єлевою. Робота в майстерні йшла друж-
ньо. Петрицький виявився чудовим педагогом, вніс свіжий струмінь в роботу 
живописного факультету. Хоча під тиском обставин художник істотно відда-
лився від своєї умовно-декоративної, образно-метафоричної манери 1920-х 
у бік реалістичних принципів, він залишився супротивником ремісництва 
і натуралізму. Проте загальна ситуація, що визначала педагогічні принци-
пи в художніх вишах, а також необхідність засвоєння студентами законо-
мірностей побудови пластичної форми примушувала його уважно стави-
тися до академічної системи навчання, невільником якої він себе відчував 
ще за часів навчання в дореволюційному Київському художньому учили-
щі. Але й тут він умів знайти оригінальні підходи. Так, зокрема, щоб краще 
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засвоїлись анатомічні студії, він запропонував виконати одне із завдань гри-
зайлю, після того прописати полотно лесуванням, а потім — завершити ро-
боту широким мазком, аби, узагальнивши форму, зберегти відчуття її кон-
структивної виразності.

Для впевненого оволодіння фресковою технікою А. Петрицький впро-
вадив заняття з акварельного і темперного живопису. Він провів заняття 
із засвоєння цієї та інших технік на практиці, для чого було використано сті-
ни майстерні, які студенти розписали фрагментами копій робіт майстрів 
Відродження.

Проте дипломні роботи випускників були виконані у цілком станкових 
формах при певній загальній монументалізації композиції.

1950 року майстерню монументального живопису переведено до Ака-
демії архітектури УРСР, позаяк у ній було зосереджено основну роботу 
з проблем синтезу архітектури та монументального мистецтва і була наявна 
необхідна матеріальна база. Натомість майстерню інституту було перепро-
фільовано у напрямі декоративного живопису. А. Петрицький не погодився 
з такою реорганізацією і відмовився від викладання в інституті.

З майстерні А. Петрицького вийшло чотири художники: В. Хитриков, 
В. Задорожний, М. Кривенко, М. Антончик. Але їхня подальша діяльність 
стосувалася станкового живопису. Лише В. Задорожний через багато років 
звернувся до монументально-декоративного мистецтва, у якому чи не най-
повніше виявилося його обдарування.

Починаючи з повоєнних років, педагогічний склад факультету час від часу 
поповнюється випускниками інституту. Першими з них були В. Г. Пузирков, 
О. Г. Будников, С. І. Грош, К. В. Заруба, В. І. Забашта, Л. І. Каштелянчук, 
М. І. Хмелько, Т. Н. Яблонська, А. О. Пламеницький.

З 1956 року О. Шовкуненка, який, відійшовши від керівництва майстер-
нею, до 1962 року працює консультантом, змінює його вихованець В. Г. Пу-
зир ков. У 1959–1974 роках відбулися зміни в керівництві майстернею 
К. Д. Тро хименка, який до 1969 року продовжував роботу як завідувач кафе-
дри. Після нього майстерня почергово переходила до Г. С. Меліхова (1959–
1961), М. І. Хмелька (1962–1972), В. А. Чеканюка (1973), О. М. Лопухова 
(з 1974). З 1960 по 1966 роки місце С. О. Григор’єва, як керівника майстер-
ні, за сту пає В. І. Забашта, який після співпраці разом з Т. Н. Яблонською 
та В. В. Ша таліним (1968–1969) передає керівництво останньому.

У 1969 році завідувачем кафедри обирається народний художник СРСР 
двічі лауреат Державної премії СРСР Віктор Григорович Пузирков, який 
обіймав цю посаду й одночасно був керівником творчої майстерні впродовж 
двадцяти років. Після чергової реорганізації КГХІ було ліквідовано кафе-
дру композиції, а викладачів переведено на кафедру живопису зі статусом 
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відділення. Від цього часу кафедра живопису отримала назву «кафедра жи-
вопису і композиції».

Поступово, з приходом нових керівників, профіль майстерень, визначе-
ний у повоєнні роки за жанровими ознаками, стерся. Навчання станково-
му живопису ведеться у трьох майстернях, очолюваних В. Г. Пузирковим, 
О. М. Лопуховим та В. В. Шаталіним. Особливості творчої манери керівників 
так чи інакше позначаються на стилістиці дипломних творів їх вихованців.

Вихованцям В. Пузиркова, до прикладу, властива схильність до пленерно-
го живопису. В майстерні О. Лопухова учні засвоюють особливості тональ-
ного живопису, а випускники В. Шаталіна переймають від свого керівника 
схильність до романтичних мотивів і настроїв у трактуванні тем.

Успадкувавши програмні засади навчання від своїх учителів, нове попов-
нення стало їхньою ідейною опорою в послідовому дотриманні академічної 
системи навчання, в спадковості її традицій.

В основі своїй методика, визначена у передвоєнні роки й усталена в по-
воєнні, і дотепер залишається незмінною. Згідно з нею на першому курсі 
в першому семестрі студентами живописного факультету як завдання з фаху 
виконуються етюд голови і натюрморт. В другому — етюд одягненої моделі. 
На другому курсі студенти пишуть олією оголений торс, а на третьому — 
одягнену та оголену постаті. Обидва півріччя четвертого курсу відводяться 
для написання олією подвійної постановки. Аналогічне завдання виконуєть-
ся й на п’ятому курсі. Після кожного з чотирьох курсів проводиться літня 
практика на пленері. З п’ятого курсу розпочинається переддипломний пе-
ріод, пов’язаний з визначенням теми майбутньої дипломної роботи, засво-
єнням фактичного матеріалу, пошуками композиційного рішення в ескізах. 
Робота над дипломним завданням завершується на шостому році навчання. 
Однією з передумов підготовки до підсумкової роботи є виконання курсо-
вих композицій.

Отже, весь комплекс завдань підпорядковується головній меті — ство-
ренню сюжетно-тематичної картини і дає в цьому напрямі ґрунтовний ви-
шкіл. Щоправда, ці завдання дещо коригуються згідно з тими чи іншими мис-
тецькими тенденціями, що в кінцевому результаті позначається на стилістиці 
дипломних робіт.

Так, зокрема, наприкінці 1940-х та в 1950-х вона значною мірою залежала 
від офіційно сповідуваних естетичних принципів передвижництва, адапто-
ваних до потреб соцреалізму, і визначалася сюжетно-оповідними засобами, 
зорієнтованими на протокольно чітку логіку відтворення зображуваної події 
з усім прозаїзмом буденності, або силуваним оптимізмом. Внаслідок цього 
живописні навички, набуті студентом в процесі студіювання академічних по-
становок, при виконанні дипломної композиції відступають на другий план.
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Шістдесяті роки з їхнім підвищеним інтересом до традицій народного 
мистецтва, до художньої спадщини 1920-х змусили адаптувати навчальний 
процес у бік підвищеної уваги до проблем колориту, живописної факту-
ри, що виявилося у стилістиці дипломних робіт, в основі яких залишили-
ся принципи сюжетно-тематичної картини. У цьому відношенні значним 
явищем стала дипломна композиція Т. М. Голембієвської «Висока наго-
рода» (1962), виконана під керівництвом молодого тоді педагога, вихо-
ванця К. Трохименка, — В. І. Забашти, який успадкував від свого вчителя 
любов до національних тем і мотивів. Дзвінкий, іскристий живопис, ви-
конаний широким пастозним мазком, увібравши багатоголосся барв гу-
цульського вбрання, ясного сонячного світла, свіжої зелені, нараз засту-
пив до тривіальності ходовий сюжет (зустріч гуцулами дівчини-землячки, 
яка щойно повернулася додому з орденом), вивівши наперед емоційність, 
настроєність.

Наприкінці 1950-х та в 1960-і з інституту вийшло ціле покоління худож-
ників, які відчули смак до яскравого розкутого живопису, хоча в здебільшо-
го він залишився ортодоксальним щодо традицій сюжетно-тематичної кар-
тини. Це покоління репрезентують В. Г. Виродова-Готьє, М. І. Вайнштейн, 
В. І. Гурін, В. І. Кулеба, В. А. Реунов, В. І. Сингаївський, Р. М. Звягінцев, 
В. В. Ємець, Н. Я. Марченко та багато ін. В цей час по-новому розкрилося 
заакадемізоване обдарування і випускників попереднього десятиліття — 
А. О. Гор ської, Г. С. Васецького, М. А. Стороженка, В. К. Журавля. З часом 
певна частина цих випускників, які пройшли через жорсткішу систему ака-
демічного вишколу, виявилася більш радикальною у запереченні офіційних 
обмежень і чутливішою до модерних напрямів зарубіжної художньої культу-
ри ХХ ст. Для таких художників, як А. Г. Лимарєв, А. Ф. Рибачук, В. В. Мель-
ниченко, О. М. Дубовик, О. М. Орябинський, В. І. Рижих, Ю. П. Луц кевич, 
В. І. Зарецький, В. І. Задорожний академічний вишкіл не зміг притлумити 
впертих пошуків нових шляхів. Для декого з них ці пошуки тривали навіть 
не роки, а десятиліття. Загалом же суть не в самій академічній системі як та-
кій, а в тому, на які суспільні та естетичні основи вона спирається. В цьому 
переконує хоча б той факт, що при вдало розробленій методиці навчання сту-
денти добиваються втішних наслідків у засвоєнні формальних живописних 
завдань, виконуючи академічні постановки. Передусім це стосується випус-
кників передвоєнного і повоєнного періоду, а також тих викладачів, які про-
йшли вишкіл у таких відомих педагогів як Ф. Кричевський, О. Шовкуненко, 
К. Трохименко та ін. Чимало студентських робіт, що зберігаються в музейно-
му фонді інституту є взірцем як високої педагогічної, так і мистецької куль-
тури, і з точки зору колористичної та композиційної завершеності являють 
собою повноцінні художні твори.



Михайло КРИВОЛАПОВ

174

Втім, нерідко живописна культура, ретельно відпрацьована на академіч-
них постановках, знижується при виконанні дипломних робіт. Основна при-
чина цього полягала в кон’юктурності нав’язаної студентові тематики, розра-
хованої не так на розкриття її художньої самоцінності, як соціального змісту. 
Крім того, умови функціонування мистецтва, за яких замовником виступа-
ла держава в особі відповідних інституцій, також звузили коло естетичних 
орієн тирів майбутнього художника. Централізація художньої освіти, підпо-
рядкування її керівництва державним установам, зробила як студента, так 
і його професора зручними для виконання ними основного соціального за-
мовлення щодо задоволення ідеологічних потреб.

В сьогоднішній ситуації, коли компартійні ідеологеми втратили своє зна-
чення, змінилося тематичне коло дипломних робіт. Сюжети історико-рево-
люційного та воєнно-патріотичного змісту заступили нові, пов’язані з на-
ціональною історією. Проте, тематична переорієнтація мало позначаєть-
ся на узвичаєних принципах художньо-образної інтерпретації нових тем. 
У цьому відношенні істотного значення набули процеси розмивання між-
жанрових меж, посилення інтересу до метафори, алегоричності, пов’язаних 
зі схильністю до асоціативності, що визначалася загальномистецькими тен-
денціями 1970–1980-х. В цей час виявилася певна консервативність методів 
навчання щодо нових художньо-естетичних віянь. Тому, колишні випускни-
ки у самостійній творчій практиці мало послуговувалися традиційними ме-
тодами роботи, засвоєними в інституті, різко, до невпізнанності змінюючи 
свої уподобання і манеру. У них почала з’являтися потреба в самоцінності 
живопису, породжуючи ностальгію за естетичною вишуканістю мистець-
ких стилів і напрямів минулого, розвиваючи інтерес до авангардистських 
напрямів мистецтва ХХ ст. Таким чином робота над дипломною картиною 
на основі сюжетно-оповідних принципів набуває характеру суто формаль-
ної необхідності. В цих умовах академічна система, що потребує дисциплі-
нованості і терплячості, стала втрачати свій авторитет. У ставленні студентів 
до професіональної підготовки з’явилася певна роздвоєність, обумовлена 
з одного боку роботою над виконанням навчальної програми, з іншого — 
власними творчими інтере сами, що визначаються прагненням до самовира-
ження і самоствердження, потребою відчувати безпосередню причетність 
до художнього життя. Власне, цей процес розпочався ще з 1960-х, розвиваю-
чись певним чином латентно, а в 1970–1980-і, коли після хрущовських про-
чисток настала пора лібералізації щодо методів і форм творчої роботи, — 
дедалі відкритіше. В цей час з майстерень живописного факультету вийшло 
чимало молодих художників, які своїми прагненнями до виявлення осо-
бистих начал, з пожадливістю до новизни, нестандартності образного рі-
шення, стали суттєво впливати на формування духовної аури 1970–1980-х. 
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Це позначилося і більшою розкутістю у виконанні кваліфікаційних за-
вдань, про що свідчать дипломні роботи і наступні пошуки В. В. Кохаля, 
О. М. Білянського, М. Є. Гуйди, Г. А. Атаян, Д. О. Фіщенко, А. В. Яланського, 
В. В. Гуріна.

Але чи не найбільш вирішальну роль в оновленні художньо-образної мови 
мистецтва 1970–1980-х зіграли випускники відділення монументально-деко-
ративного живопису. Це відділення було організовано 1963 року з ініціати-
ви студентів, підтриманої ректором О. П. Олійником та схваленої у вищих 
керівних інстанціях. Ідея створення нового відділення була викликана жит-
тєвою необхідністю. Адже після реорганізації у 1956 році Академії архітек-
тури УРСР та структури її науково-дослідних установ, які займалися про-
блемами синтезу архітектури і мистецтва та монументально-декоративного 
мистецтва в Україні, з усією очевидністю постала проблема фахової підго-
товки художників-монументалістів. Керівництво майстернею було запро-
поновано В. А. Чеканюку. Тоді він був у зеніті творчих пошуків, що зосеред-
жувалися у розробленні крупних, монументальних форм станкової компо-
зиції, яскравого колориту, і сфокусувалися у його картинах «Ранок Сибіру» 
та «Китобої».

Протягом першого року матеріальне забезпечення майстерні здійснюва-
лося завдяки ентузіазмові її учнів, які діставали вапно, щоб готувати осно-
ву для фрески, кольорові камінці для мозаїки. Глина, зібрана ними на схилах 
Дніпра, давала можливість самотужки готувати фарби семи–дев’яти кольорів 
і відтінків. З наступного навчального року, коли на педагогічну роботу при-
йшли випускники інституту живопису, скульптури і архітектури І. Ю. Рєпіна, 
Н. І. Вергун та І. М. Сальцев, які навчалися у керованій А. А. Мильниковим 
майстерні монументального живопису, було вирішено проблему викладан-
ня фахових предметів.

Перший випуск було здійснено 1967 року. Тоді відділення монумен-
тально-декоративного живопису закінчили В. Ф. Григоров, О. В. Кожеков, 
М. О. Ма лишко, В. В. Пономарьов. Вони виконали комплекс робіт з підготов-
ки оздоблення приміщення Київського музично-хореографічного училища, 
яке, на жаль, не пощастило здійснити на об’єкті. Проте, це була перша мето-
дично вдала спроба орієнтуватися на конкретне архітектурне середовище.

В наступні роки після цього випуску керівництво майстернею здійсню-
вала Т. Н. Яблонська. Вона підготувала плеяду молодих художників, які, вий-
шовши на шлях самостійної творчості, істотно вплинули на формування но-
вих тенденцій в українському мистецтві кінця 1970-х — початку 1980-х. 
Не без впливу Т. Н. Яблонської, захопленої в той час стилістикою старих 
майстрів західноєвропейської класики, на виставках з’явилася ціла низка тво-
рів, позначених інтересом до ретроспективних стилів. Але головне в тому, 
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що Т. Н. Яблонська сприяла поверненню поетичності, ліричної настроєнос-
ті. Вона заклала міцні підвалини для розвитку художньо-образних інтерпре-
тацій, також цьому сприяла сама специфіка підготовки художника-монумен-
таліста, пов’язана з вивченням широкого спектру технічних засобів і матері-
алів, що самі по собі мають певну естетичну цінність.

З 1974 року керівництво відділенням майстерню знову переходить 
до В. Че канюка, який запрошує на викладацьку роботу свого вихованця 
О. Ко жекова та досвідченого в галузі монументального мистецтва худож-
ника М. А. Сто роженка. Авторитет майстерні дедалі зростає. Щороку її за-
кінчує не менше десяти чоловік. Зростає кількість бажаючих в ній навчати-
ся, тому при розподілі за спеціалізацію з того чи того фаху тут утворюється 
конкурсна ситуація, позаяк кількість заявок значно перевищує обсяг визна-
чених за майстернею навантажень. Студентів передусім приваблюють шир-
ші, ніж в майстернях станкового живопису, можливості експериментування, 
виконання формальних вправ. І це було закладено у програмі, розрахованій 
на чотирирічний термін навчання в майстерні, що розпочинався після загаль-
ної підготовки на перших двох курсах.

Знайомство зі специфікою монументального мистецтва починається з ви-
вчення класичних технік, копіювання й аналізу творів класики.

Одне із перших завдань третього курсу виконується у техніці сграфіт-
то, для архітектурного об’єкта камерного типу. На цьому курсі виконується 
в матеріалі копія фрески і самостійна композиція фрески для конкретного 
об’єкта. Під час літньої практики виконується копія мозаїки. У зв’язку з тим, 
що оригінали важкодоступні, копія робиться переважно з репродукцій.

Засвоєння завдання літньої практики дає можливість присвятити перший 
семестр четвертого курсу роботі над оригінальною мозаїчною композицією 
для конкретного об’єкта. Завдання другого семестру пов’язані із вивченням 
техніки вітража, що розпочинаються з копії і завершуються оригінальною 
композицією в матеріалі.

Літня практика четвертого курсу — вільна. Вона надає можливість ви-
конувати замовлення на виконання конкретних робіт з оздоблення архітек-
турних об’єктів. Так студентами було розписано кабінет фізики київської 
середньої школи № 2, музей заводу «Більшовик», виконане мозаїчне панно 
на торці будинку, що на центральній площі м. Радомишля Житомирської об-
ласті та ряд інших робіт.

Заняття першого семестру п’ятого курсу пов’язані з виконанням компо-
зиції розпису переважно в техніці енкаустики. В другому семестрі розпо-
чинається переддипломна робота, пов’язана з визначенням об’єкта на теми, 
техніки виконання, розробкою ескізів композиції. Підготовка до виконання 
дипломної роботи визначає спрямованість літньої практики.
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Шостий курс цілком присвячується виконанню дипломного завдання. 
Відділення разом із кафедрою синтезу мистецтв дбають про те, аби щоро-
ку, дві–три дипломні роботи було виконано на конкретному об’єкті. Так, зо-
крема, 1990 року троє випускників (А. І. Кирилов, О. А. Киян, С. В. Луцак) 
виконали розписи в приміщенні Республіканської художньої середньої шко-
ли імені Т. Шевченка. Це дає можливість глибше збагнути специфіку мону-
ментально-декоративного розпису. Проте, після закінчення вишу випус-
кники відділення надають перевагу роботі у галузі станкового живопису, 
успішно конкуруючи зі своїми колегами, вихованцями суміжних майсте-
рень факультету. Про це свідчить творчість В. О. Будникова, Г. Й. Сільваші, 
В. М. Бабака, О. П. Сльоти, Г. В. Бородай, С. В. Одайника — учнів Т. Яб лон-
ської; В. Є. Чуйкова, В. О. Бовкуна, О. П. Сльоти, С. О. Лопухової, О. С. По-
дерв’янського, Є. Я. Гордійця, С. М. Базилєва, О. Ф. Власова, О. О. Кан те-
мирова, Ю. Є. Гончаренка — вихованців В. Чеканюка, — активних експонен-
тів виставок. Цікаву галузь для розкриття свого таланту обрав О. А. Бо ро дай, 
який довго й послідовно працює в техніці емалі, відродивши давні традиції 
цієї техніки в Києві і надавши їм модерного спрямування.

Отже, рівень і напрям підготовки випускників відділення монументаль-
но-декоративного живопису після виходу їх у самостійній творчий простір 
не потребує докорінних адаптацій до нових умов і дозволяє чіткіше зорієн-
туватися в естетичних потребах сучасності.

Одночасно з відділенням монументально-декоративного мистецтва 
на живописному факультеті було відкрито відділення театрально-декора-
ційного мистецтва. Згідно зі специфікою діяльності майбутнього художника 
у галузі театрально-декораційного мистецтва побудовано програму навчання 
з живопису. Являючи собою органічне продовження загального курсу, вона 
має розвинути у студентів відчуття театральної специфіки, прищепити на-
вички роботи з матеріалами, що застосовуються при створенні ескізів теа-
трально-декораційної композиції та декорацій.

Спеціалізація, яка починається з четвертого курсу, визначає відповідні 
вимоги до академічних постановок, робота над якими має підготувати сту-
дентів до професійного виконання костюмів, театральних декорацій, гриму. 
Для таких постановок ретельно відбираються натурники, типаж і костюм 
яких повинні відповідати певному сценічному персонажу, так само, як і до-
поміжні елементи та деталі.

Робота над натюрмортами, для постановки яких використовуються 
бронза, дерево, скло, парча, полотно, оксамит тощо, має на меті призвичаїти 
студентів до відчуття фактури предметів, розвинути вміння застосувати дра-
піровки залежно від властивостей матеріалу.
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Важливе значення приділяється роботі над етюдами архітектурного ін-
тер’єру. Її метою є перспективне і тональне вирішення простору, вивчення 
архітектурних стилів та умеблювання інтер’єрів різних епох.

Відповідно до програми і розраховано дворічний курс спеціальних за-
нять з живопису.

У першому семестрі четвертого курсу студентам ставиться натюрморт 
з орнаментованими драпіровками, архітектурні фрагменти з гіпсовою по-
статтю; жіноча постать в костюмі персонажу з національного репертуару. 
В другому — складний натюрморт із предметів з різного матеріалу та з дра-
піровками, одягнена чи оголена чоловіча або жіноча постать, чоловіча або жі-
ноча постать в костюмі до історичної п’єси.

Завданнями першого семестру п’ятого курсу є інтер’єр архітектури па-
лацу з яскраво вираженим стилем, чоловіча і жіноча постаті в народних кос-
тюмах, чоловіча чи жіноча постать в сучасному костюмі. В другому семе-
стрі студенти пишуть інтер’єр сучасної архітектури, чоловічу постать в іс-
торичному костюмі, чоловічу чи жіночу постать в сучасному костюмі. Крім 
того студенти постійно виконують короткострокові етюди з костюмованої 
натури.

Заняття за цією програмою вів професор С. П. Подерв’янський, досвід-
чений педагог та художник, який добре знав тональну природу живопису.

З огляду на те, що по курсу композиції проходяться завдання, пов’язані 
з особливостями сценічних умов, С. Подерв’янський завдання з живопису 
надміру не театралізував. Головне в них він вбачав у тому, щоб зосередити 
увагу на характерних особливостях натури, на складності тональних і ко-
льорових співвідношень на вивченні пластичної форми. Власне, він праг-
нув до того, щоб, ставлячи відповідні до профілю майстерні завдання, роз-
вивати в студентів і загальну живописну культуру. Його постановки, з точки 
зору композиції, сюжетної зав’язки відзначаються картинною завершеніс-
тю, за кольоровими властивостями та характером фактури матеріалів вони 
призвичаю ють студентів до складних живописних рішень.

Загалом же спеціалізація згідно з театральною специфікою впроваджу-
ється з першого курсу. Вона розпочинається зі знайомства з теоретични-
ми основами сценографії, історією театрально-декораційного мистецтва 
і допов нюється такими дисциплінами як історія театру та історія костюму.

З перших курсів розпочинаються практичні заняття з театральної компо-
зиції, які окрім керівника майстерні ведуть такі викладачі як А. Г. Кириченко, 
О. М. Застанченко, О. В. Бобровников. В майстерні театрально-декораційно-
го живопису, на відміну від інших майстерень, кожен з викладачів театраль-
ної композиції веде свого студента на всіх етапах його навчання і випускає 
його як дипломника. Основний методичний принцип занять полягає в тому, 
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щоб прищепити студентові відчуття специфіки фаху. Ця специфіка значною 
мірою пов’язана з технологічними особливостями театрально-декораційно-
го мистецтва та театральної композиції, яка визначається не лише стильови-
ми особливостями драматургії, але й особливостями театрального дійства, 
внаслідок якого композиційний центр, зосереджений на акторові, набуває 
рухливості, зміщуючись у просторі. Чимале значення має також сучасна ма-
шинерія сцени.

Власне, в процесі проходження практики в театрі та занять в майстерні 
студент має зрозуміти і засвоїти те, що у сценографії, як і в архітектурі за мо-
дуль, за масштаб править людська постать.

Щодо драматургії, яка є основою режисерської і стенографічної інтер-
претації вистави, то перед викладачами постає завдання призвичаїти студен-
тів до творчого прочитання та художньо-образного трактування першодже-
рела, з урахуванням часових особливостей його композиції, естетичних по-
глядів відображуваної епохи та їх сприйняття з погляду сучасності. Студент 
має визначити основну проблему драматургічного твору, його стрижневий 
конфлікт і відповідними засобами акцентувати тематичну та ідейну спрямо-
ваність, дати за допомогою засобів сценографії образний еквівалент вистави, 
орієнтуючись на режисерську концепцію цієї вистави.

У зв’язку з цим спрямовується засвоєння програми з ускладненням за-
вдань відповідно до набутих знань і навичок.

Після першого, так би мовити, теоретичного курсу на другому і третьо-
му курсах значну увагу приділяють практиці в театрі, де студенти ґрунтовно 
знайомляться з театральною технологією. На практичних заняттях в театрі 
вони повинні ознайомитися з художньо-постановочною частиною, з вироб-
ничими цехами (бутафорський, реквізитний, костюмерний, взуттєвий, меб-
льовий тощо). Вони беруть участь у розписах декорацій та костюмів, засво-
юють технологію виготовлення декорацій, бутафорії, костюмів, набувають 
досвіду у виборі для роботи відповідних матеріалів. Крім того вони знайом-
ляться з технікою сценічного майданчика (рампа, куліси, завіса, надуги), тоб-
то з «одягом» сцени, машинерією.

З третього курсу розпочинається робота над драматургічним матеріа лом 
в обсязі одно- чи двоактної п’єси. На його основі протягом першого семестру 
відбувається розроблення об’ємно-просторових форм, виготовлення макету 
у масштабі 1:50. Після цього виконується ескіз декорації та шість костюмів 
основних персонажів за одним із творів російської чи української класичної 
драматургії. На четвертому курсі протягом першого семестру засвоюється 
історико-революційна тема, а впродовж другого — розпочинається робота 
над дипломними завданнями, для яких обираються дві теми: з сучасної дра-
матургії та музичного театру.
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Під час діяльності відділення театрально-декораційного живопису було 
підготовлено чимало художників, які нині працюють у різних театрах Украї ни, 
в галузі кіно, беруть активну участь у виставках (М. Френкель, М. Левитська, 
А. Редько, А. Бурлін, О. Ю. Охрімець, А. Г. Кириченко, І. В. Биченкова, 
Л. Чер нова, В. Карашевський, І. Несміянов, М. Рудюк, І. Білецький, В. Брах-
нова, Б. Краснов, Л. Безпальча, А. Гавриш, С. Хотимський, В. Лазарєв, 
Д. Каш телянчук, С. Зорук, Г. Черненко, К. Медвідь).

В діяльності відділення визначилися два основні напрямки, позна-
чені творчими принципами керівників майстерні — М. І. Духновського 
та Д. Д. Лідера. Перший з них, який, фактично, є засновником відділення 
та який тривалий час очолював майстерню, дотримувався у своїй педаго-
гічній діяльності традиційних методів навчання, за якими робота худож-
ника театру розглядається з тих естетичних позицій, які сформувалися 
в 1950–1960-і.

Спробу внести корективи в програму навчання було здійснено тоді, коли 
керівництво майстернею перейшло до Д. Д. Лідера (1975–1980). Основний 
стрижень коригування за словами самого керівника визначався на заса-
дах об’ємно-просторової суті професії, на засвоєнні пластичної режису-
ри, тобто, дієвості декорації як рухомого театрального організму. У зв’язку 
з цим довелося відмовитися від візуальної статичності та ілюстративної 
відповідності. Проте нововведення в навчальний процес не були схвалені. 
І Д. Д. Лідеру довелося на певний час залишити викладацьку роботу. Втім 
наслідки свідчили самі за себе. Його вихованка М. Левитська отримала дип-
лом І ступеня на Всесвітній виставці в Празі 1983 року. На цій же виставці 
були відзначені роботи й інших вихованців Д. Лідера — В. Карашевського, 
Л. Чернова, Н. Рудюк, І. Несміянова, Л. Безпальчої, С. Каштелянчука, Н. Го-
мон, В. Риданих.

З 1987 року Д. Лідер знову повертається до роботи в інституті. Як ке-
рівник майстерні основне завдання він вбачає в тому, аби поетапно визна-
чити програму підготовки студентів в засвоєнні професії. Однією з переду-
мов програми, на його погляд, мала стати робота в колективі, робота в про-
сторі з рухомою пластичною режисурою. Ліплення форми, об’єму, рисунку 
вистави відбувається в русі, тому питання образотворчої форми, на думку 
Д. Лідера, необхідно вирішувати наново. Цього вимагає специфіка сучас-
ного театру.

Весь комплекс науково-методичної та практичної роботи живописного 
факультету здійснюється на двох кафедрах: живопису та композиції, на яких 
працюють, переважно, колишні випускники живописного та, частково, гра-
фічного факультетів. Довгі роки завідували кафедрою народні художники 
України В. Г. Пузирков і В. І. Гурін. Потім цю посаду обій няв О. В. Соловей. 
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Серед членів кафедри: В. І. Забашта, В. Г. Ви родова-Готьє, О. Д. Басанець, 
В. І. Баринова-Кулеба, М. Є. Гуйда, І. С. Юден ко, В. О. Будников, Г. М. Ягод-
кін, М. Ф. Титов, Л. В. Денисова-Виг, О. А. Івах нен ко, О. О. Бурлін, А. В. Блу-
дов, А. В. Яланський.

Кафедра композиції, дочірня колишньої кафедри живопису і ком позиції, 
була утворена як окрема структура в середині 1970-х, взявши на себе відпо-
відні до її профілю обов’язки, які стосуються не лише діяльності живопис-
ного факультету. Кафедру, де працювали Т. М. Голембієвська, Н. В. Зо зуля, 
О. М. Лопухов, В. Г. Пузирков, Л. І. Вітковський, В. В. Шаталін, О. П. Ше-
ремет, М. А. Стороженко, Д. Д. Лідер, А. Г. Кириченко, В. В. Цві линюк, очо-
лював В. А. Чеканюк, змінивши на цій посаді О. Г. Будникова.

Основний методичний принцип роботи кафедри полягає в прищепленні 
студентам навичок роботи над картиною.

Власне навчання композиції, що починається з першого курсу і щодалі 
ведеться в бік більшої ускладненості, пов’язане також і з виконанням акаде-
мічних постановок, виконанням етюдів, рисунків, начерків тощо. Самостійна 
робота над композицією є органічним складником навчального процесу.

За методикою навчання найбільш складне завдання ставиться на четвер-
тому курсі. Згідно з ним студент протягом двох семестрів повинен викона-
ти курсову, або так звану «малу картину». На основі цього завдання він має 
продемонструвати своє вміння використовувати допоміжний матеріал і до-
водити свій задум до відповідної завершеності.

П’ятий курс пов’язаний, власне, з підготовкою до виконання дипломної 
роботи, тому десятий семестр присвячено розробці ескізу цієї роботи.

Дипломна робота, пов’язана з визначенням і затвердженням теми, вико-
нанням ескіза, а також зі збиранням етюдного матеріалу, є найскладнішим 
підсумковим завданням, яке розкриває не лише ступінь засвоєння необхід-
ного комплексу навичок, а й підготовленість студента до самостійної творчої 
роботи. Тому, здебільшого, дипломні роботи випускників стають їх першими 
творами високого професійного рівня.

Значна методична робота ведеться кабінетом живопису, яким протягом 
багатьох років завідувала колишня випускниця інституту Л. П. Рачковська.

В експозиції кабінету зібрано чудова експозиція натурників, написаних 
О. О. Шовкуненком під час його навчання в петербурзькій Академії мис-
тецтв, а також творів П. Г. Волокидіна, Ф. Г. Кричевського, В. М. Костецького, 
Д. М. Шавикіна, Ф. Ф. Кличка, К. Д. Трохименко, Т. Н. Яблонської, О. М. Ло-
пухова, В. Г. Пузиркова, В. В. Шаталіна.

Історія живописного факультету відображає значною мірою багаторічну 
історію самого інституту. На ньому чи не найбільше зосереджувалися усі ре-
форматорські процеси, яких зазнав виш за час свого розвитку. Сучасний стан 
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української художньої культури ставить Академію, і чи не в першу чергу жи-
вописний факультет, перед необхідністю нового реформування, але такого, 
в ході якого буде збережено усе те позитивне, що пов’язане з академічними 
принципами професійного навчання і водночас з тими потребами, що поста-
ють у процесі формування сучасних естетичних напрямів та нової системи 
функціонування мистецтва в умовах ринкових відносин.

Необхідність такої реформи засвідчила конференція викладачів і студен-
тів академії, яка відбулася 12 квітня 1990 року.

З боку викладачів було чимало ремствувань на те, що студенти неохоче 
відвідують заняття, легковажно ставляться до виконання академічних по-
становок. Втім, це явище навряд чи можна трактувати лише як послаблення 
дисципліни. За ним стоять вельми симптоматичні причини, що здебільшо-
го обумовлюються невдоволеністю молодого покоління тими принципами 
та методами навчання, що певною мірою уже пов’язані зі вчорашнім днем.

Багато нарікань було висловлено щодо дипломних робіт, серед яких зу-
стрічалося чимало професіонально слабких, хоча при захисті вони отри-
мали високі оцінки. Значний відсоток успіху таким роботам забезпечує 
кон’юнктурна тематика.

Причиною слабких дипломів є занедбаність роботи над «малою карти-
ною», більшої уваги потребують академічні постановки, в яких мають бути 
чітко визначені професіональні завдання, а самі вони мусять нести в собі 
творче начало і ставитися з більшим художнім смаком. Зверталася увага 
на послаблення культури рисунка. Висловлювалися пропозиції щодо пере-
профілювання майстерень, які були зорієнтовані лише на станкову картину, 
в той час як іншим жанрам не приділялося ніякої уваги.

Все це значною мірою застарілі проблеми швидше організаційного 
ніж методичного порядку.

Головне, що висвітила конференція, полягло в тому, що Академія мала 
виробити свою власну програму на основі концепції розвитку української 
націо нальної культури. Це мало стосуватися не лише тематичного кола. 
Адже тематична переорієнтація ще не вирішує тих професіональних та й сти-
льових проблем, що пов’язані підвищенням культури живопису. У зв’язку 
з цим постало питання про впровадження теоретичного і практичного кур-
сів з кольорознавства і заснування спеціальної лабораторії, що дасть можли-
вість відродити колористичні традиції української школи живопису. Слабка 
обізнаність студентів живописного факультету з традиціями національної 
духовної культури також негативно позначається на рівні їхньої професіо-
нальної підготовки.

Цілком природно, що в умовах лібералізації політичного і духовно-
го життя студентська молодь жадібно потягнулася засвоювати тенденції 
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віт чизняного і зарубіжного авангардизму. Але процес освоєння мистецьких 
течій ХХ ст. відбувається лише спонтанно, він не підкріплений відповідни-
ми формальними вправами, має слабке естетичне підґрунтя. Тому в процесі 
навчання вкрай необхідно посилити увагу до стилістики мистецтва худож-
ників-авангардистів, а також призвичаювати студентів до аналітичного роз-
бору стилістичних засобів майстрів минулого. В сучасних умовах великого 
значення набуває особистість педагога, його ерудованість, а тому при загаль-
ній концептуальній установці вишу кожному керівникові майстерні не зава-
дило б керуватися своєю індивідуальною програмою.

Таким чином в сучасних суспільно-політичних умовах, що визнача-
ють Україну як суверенну державу, чимало мистецьких проблем визначе-
них ще Статутом Української державної академії мистецтва, актуалізують-
ся знову. Вони з усією очевидністю пов’язані з необхідністю реформування 
ряду принципів та методів навчання на живописному факультеті. Водночас 
вирішення цих проблем не повинно відступати від тих академічно вивіре-
них принципів, що впродовж тривалого часу забезпечують загалом високий 
професійний рівень художників і викликають певну зацікавленість у зару-
біжних педагогів.

Методика навчання, впроваджена після реорганізації художньої освіти 
1934 року, залишившись, в основі, незмінною і в повоєнні часи, надовго ви-
значила пріоритет київських живописців у галузі станкової картини, що ґрун-
тується на сюжетно-оповідних принципах. Про це свідчить багаторічна 
участь в тогочасних виставках багатьох випускників живописного факуль-
тету КДХІ. Зокрема, Г. С. Васецького, Л. І. Вітковського, П. П. Депутатової, 
В. С. Кравченка, М. І. Кривенка, О. М. Лопухова, В. І. Гурін, О. Г. Мак си-
менка, А. О. Пламеницького, В. В. Полтавця, В. Г. Пузиркова, Ф. П. Са му-
сєва, П. С. Сулименка, І. А. Тихого, М. М. Чепіка, В. В. Шаталіна, Г. Г. Чер-
нявського, Л. І. Чичкана, Д. З. Шостака, В. М. Югая, Т. Н. Яблонської і цілої 
низки інших художників, творчість яких визначала обличчя українського жи-
вопису впродовж кількох десятиріч. В цей час колористичні здобутки і тра-
диції пленерного живопису, ретельність пластичного моделювання форми, 
відпрацьовані в академічних студіях давали студентам добру основу для ви-
рішення в майбутньому самостійних творчих завдань. Тобто, ті студії були 
щільно пов’язані з самими потребами сюжетно-оповідної манери. Ситуація 
на зламі сторіч суттєво змінилася. Падіння престижу сюжетно-тематичної 
картини та й остаточна втрата до неї споживацького інтересу, породила скеп-
тичне ставлення певної частини студентів до самої системи академічного на-
вчання. Внаслідок цього послабилася дисципліна, знизилася якість виконан-
ня навчальних завдань. Отже навчальні програми і методика викладання фа-
хових дисциплін потребують суттєвого перегляду, зокрема, щодо орієнтації 
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на нові художньо-естетичні потреби часу. І в цій справі не обійтися частко-
вою лібералізацією стосовно вибору тематики дипломних чи курсових ро-
біт, засобів їх виконання, яка поступово здійснюється, починаючи з 1970-х, 
але не ліквідує основного протиріччя, що нерідко виникає між тим, які завдан-
ня ставляться в академічних постановках і тим, як вони реалізуються при ви-
конанні станкової дипломної картини, а тим більше у наступній творчій ді-
яльності. Це засвідчує хоча б той факт, що чимало випускників, полишивши 
інститут, рано чи пізно, але назавжди відмовляються від багатьох принципів, 
прищеплених їм в інституті. Для прикладу досить вибірково навести ряд імен 
випускників 1970–1980-х: Ол. Андрєєв, П. Бевза, А. Гнилицький, М. Гейко, 
Є. Бєльський, О. Ворона, Н. Герасименко, П. Гончар, Г. Горбатий, В. Гатило, 
О. Животков, К. Косаревський, Ю. Левченко, Д. Нагурний, Є. Никоноров, 
С. Панич, М. Прокопенко, А. Федірко, С. Химочка, А. Савадов, О. Шеремет, 
О. Тистол.

Академічна система передусім розрахована а те, аби закласти у студен-
та професіональні основи для майбутньої творчості. І в тому, що згодом 
ці основи застосовуються відповідно до уподобань того чи того автора, 
транс формованих у тій чи тій самостійній художній формі цілком природний 
процес. Але очевидним є й те, що нині ця система має орієнтуватися на су-
часні духовні потреби і форми та шляхи їх забезпечення. В цьому пересвід-
чують також самостійні творчі роботи колишніх студентів, що з’являються 
на нинішніх виставках.

На початку ХХ століття (у 20–30-і роки) Київська художня школа посі-
дала одне з провідних місць в Європі, про що неодноразово писав, зокрема, 
мистецтвознавець і критик В. Маркаде. Високу оцінку їй постійно давали 
в своїх публікаціях Г. Аполінер, В. Павловський та інші. (Слід також згадати 
фундаментальне дослідження мистецтвознавця Н. Мудрак «Нове поколін-
ня і модернізм в Україні», що було надруковане у США  1986 року, де де-
тально розглядається культурна ситуація в Україні і зокрема, в Київському 
художньому інституті.) Натомість у 1970-і популярність її різко знизилась. 
А причина в тому, що держава практично перестала достатньо фінансувати 
цей провідний мистецький навчальний заклад. Пішли з життя такі велетні 
митці і педагоги як В. Бородай, Голембієвська, Д. Лідер, В. Гурін, О. Лопухов, 
В. Пузирьков, В. Шаталін, М. Стороженко, В. Чеканюк, Т. Яблонська, С. По-
дерв’янський та інші. Адміністрації довелося різко зменшити кількість годин 
викладання профілюючих спеціальних дисциплін. Це стосувалося і таких 
важливих для студентів дисциплін як теорія і практика композиції, теорія 
кольорознавства, історія і практика художніх стилів у світовому мистецтві 
тощо.
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БЕР ПІНХУСОВИЧ БЛАНК: 
МАТЕРІАЛИ ДО БІОГРАФІЇ

(з архіву ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України)

Біографія художника складається не лише з офіційних публікацій. Важ-
ливими, виразними і просто цікавими доповненнями до неї часто стають 
також особисті архіви митців. Матеріали щодо Б. П. Бланка (1897–1957), 
які зберігаються у відділі образотворчого та декоративно-прикладного мис-
тецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 
М. Т. Рильського НАН України (ІМФЕ імені М. Т. Рильського) (рукописи 
й машинописи автобіографій та анкет, ділові листи, фотографії тощо) є уні-
кальними документами епохи, однак залишаються практично невідомими 
дослідникам. Автор складає подяку співробітниці Інституту, кандидату мис-
тецтвознавства О. В. Сторчай за допомогу в роботі.

Дослідження є частиною індивідуальної планової теми автора «Ук раїн-
ська графіка другої половини 80-х рр. ХХ ст. — 10-х рр. ХХІ ст.: Між самоіден-
тефікацією та глобалізацією» і загальної планової теми відділу образотвор-
чого та декоративно-прикладного мистецтва ІМФЕ імені М. Т. Рильського 
«Художні перетворення та культурні відозміни в образотворчому та деко-
ративному мистецтві України», а також роботи над «Словником художни-
ків України».

Яскравий митець, блискучий майстер деревориту та лінориту, Б. Бланк 
досить стисло, але ємно характеризується у відповідних томах «Історії укра-
їнського мистецтва» — як радянської [4, с. 193, 198, 202, 203, 221, 317, 320; 
5, с. 40], так і сучасної [6, с. 101, 102, 111, 152, 153, 156, 171, 310, 314, 317, 
321, 340], а також у загальних роботах, присвячених українській графіці [8, 
с. 147–149, 279, 280, 282; 10, с. 13, 16, 17, 24, 25]. Оцінка творчості хар-
ківського графіка у цих виданнях природно й виразно змінюється в залеж-
ності від часу їхнього написання. Зараз Б. Бланк привертає увагу передусім 
як учень І. Падалки [2; 3].

Метою статті є аналіз архівних матеріалів щодо Б. Бланка, які зберігають-
ся у відділі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва ІМФЕ 
імені М. Т. Рильського.
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Приводом для листування між учнем Івана Падалки й Василя Єрмилова, 
харківським графіком Бером Пінхусовичем Бланком та Інститутом мисте-
цтвознавства, фольклору та етнографії (нині — ІМФЕ імені М. Т. Рильського) 
став словник «Художники Радянської України». На жаль, це видання не по-
бачило світ, але надіслані митцем матеріали — листи, рукописи, машинопи-
си, фотографії — зберігаються в архіві відділу образотворчого та декоратив-
но-прикладного мистецтва ІМФЕ.

Перший лист М. Т. Рильського до Б. Бланка має надписану дату «5 ІІ», 
тобто 5 лютого, а за штемпелем на конверті можна визначити й рік — 1948. 
Наводимо його повний текст:

Копія
Вельмишановний Бер Пинхусович!

Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук 
УРСР при цьому надсилає Вам поповнений та виправлений ре[є]стр робіт, 
експонованих Вами на виставках і просить Вас терміново на цьому реєстрі 
зробити такі помітки:

1. Над кожним твором, який було експоновано повторно, поставити той 
номер, під яким цей твір показано в реєстрі перший раз.

2. Над [к]ожним твором через рисочку / — / поставити дату написан-
ня твору.

Якщо протягом тиж[д]ня з дня одержання цього листа Ви не дасте відпо-
віді або не повідомите про найближчий час, коли, коли Ви зможете дати по-
трібні відомості, Інститут зму[ш]ений буде у «Словнику сучасних художни-
ків Радянської України» дати тільки реєстр виставок, в яких Ви брали участь 
своїми роботами, але не позначати самих робіт, що не бажано ані Вам, ані 
Інституту.

Сподіваючись на швидку відповідь, Інститут вважає за обов’язок повідо-
мити Вас, що це його прохання пов’язане з видавничими вимогами.

Директор Інституту Дійс. чл. АН УРСР  (М. Т. Рильський)
Вчений секретар    (Ю. Костюк)1, 2

1 Тут і далі збережено орфографію та пунктуацію оригіналу. Випадково пропуще-
ні літери додаються у квадратних дужках.

2 Архів відділу образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва ІМФЕ імені 
М. Т. Рильського. (Підготовчі матеріали до неопублікованого словника «Художники 
Радянського України» (автори: Б. Бутник-Сіверський, З. Лашкул, В. Ткаченко, тех-
нічний секретар Т. Радзієвського. Кінець 1940-х — 1950-і рр.), папка «Бланк Бер 
Пінхусович»). Машинопис.
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До листа додається текст статті про Б. Бланка (машинопис) із підписом 
«З. Л.» (З. Лашкул).

Дата написання другого листа також встановлюється за штемпелем 
на конверті — «16 4 48», тобто 16 квітня 1948 р. Наводимо повний текст 
цього листа, що розпочинається характерним й виразним «уніфікованим» 
зверненням:

Борису Павловичу Бланку
Харків, пер. Покровського 9, кв. 40

Вельмишановний Борис Павлович.
Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР надси-

лає Вам текст біографії, яку буде вміщено в «Словнику сучасних художників 
Радянської України», просить Вас терміново проглянути цей текст і дати 
свої зауваження. Всі додатки, зміни та поправки буде внесено при належній 
з Вашого боку документації.

Разом з тим Інститут з подякою повертає Вам два фото з Ваших робіт 
і просить підтвердити одержання.

Директор Інституту, Дійсний член АН УРСР (М. Т. Рильський)
Зав. Від. образотворчого мистецтва (Б. С. Бутник-Сіверський)1

До цього листа додається машинописний список виставок Б. Бланка.
Із перепискою між художником та ІМФЕ пов’язана також його рукописна 

довіреність2. Доповненням до довіреності є список (рукопис) зі 116 творів 
Б. Бланка 1927–1948 рр. та «112 фотознимків товарних знаків»3.

Крім того, в архіві зберігаються анкета Б. Бланка (рукопис)4; його лист-
список виправлень до статті З. Лашкул (рукопис)5; текст статті З. Лашкуш 
в численних варіантах — один рукопис і сім машинописів, з численними 

1 Архів від… (Підготовчі матеріали). [Лист М. Т. Рильського до Б. Бланка]. Маши-
нопис.

2 «Довереность / Я, Бланк Б. П. доверяю тов. Довгамо А. М. получить у тов. Бут-
ника-Се вер ского Б. С. мои работы. / 2/ II — 49 г. / Б. Бланк / подпись тов. Б. П. Блан-
ка за веряю / управдом 0254 (підпис нерозбірливий)». Архів від… (Підготовчі мате-
ріали). [Довіреність Б. Бланка]. Рукопис.

3 Архів від… (Підготовчі матеріали). [Список творів Б. Бланка]. Рукопис.
4 Архів від… (Підготовчі матеріали). [Анкета Б. Бланка]. Рукопис.
5 Архів від… (Підготовчі матеріали). [Список виправлень Б. Бланка до статті З. 

Л[ашкул]]. Рукопис.
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1. Бер Бланк. Ілюстрація до вірша І. Фефера 
«Відродження». 1947. Гравюра на дереві

2. Бер Бланк. Ілюстрація до вірша М. Рильського 
«Ластівки літають». 1947. Гравюра на дереві

3. Бер Бланк. Ілюстрація до вірша І. Фефера 
«Мічуринка». 1947. Гравюра на дереві

1

2

3
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рукописними виправленнями і доповненнями1; чотири чорно-білі фотогра-
фії гравюр Б. Бланка2; два екземпляри автобіографії Б. Бланка (машинопис)3, 
до одного з яких додається заповнена художником від руки «Картка» 
до словника «Художники Радянської України»4.

Наводимо текст автобіографії художника.

Бланк Борис Павлович
художник-график
Автобиография

Родился в 1897 г.5 в гор. Либаве6, быв. Курляндской губернии. Отец — 
служащий импортно-экспортной торговой конторы7. С 6 лет учился в ев-
рейской начальной школе «Хедере». С 13 лет в реальном училище, которое 
окончил в 1916 г. в гор. Волчанске8. В 1922 г. поступил в Харьковский художе-
ственный техникум, преобразованный впоследствии в Институт9. В 1929 г. 

1 Архів від… (Підготовчі матеріали). [Статті до словника «Художники Радян-
ського України»]. З. Л[ашкул]. Рукопис. Машинопис з виправленнями Б. Бланка.

2 Ілюстрація до книги Менделе Мойхер-Сфоріма «Мандри Веньямина ІІІ», 
1938 р., гравюра на дереві; ілюстрація до вірша М. Рильського «Ластівки літають», 
1947 р., гравюра на дереві; ілюстрація до вірша І. Фефера «Відродження», 1947 р., 
гравюра на дереві; ілюстрація до вірша І. Фефера «Мічуринка», 1947 р., гравюра 
на дереві.

3 Архів від… (Підготовчі матеріали). [Автобіографія Б. Бланка]. Машинопис.
4 Архів від… (Підготовчі матеріали). [Картка Б. Бланка до словника «Художники 

Радянської України»]. Рукопис.
5 У «Картці» дата уточнюється — 20 червня 1897 р.
6 Зараз — м. Лієпая Латвійської Республіки.
7 В «Анкеті» Б. Бланк називає батька «служащим портовой конторы».
8 У 1909 р. Б. Бланк вступив до реального училища в Лібаві, де закінчив шість класів. 

1915 р., у зв’язку з початком Першої Світової війни, сім’я евакуювалася до м. Вол чанськ 
Харківської губ., де у 1916 р. майбутній художник закінчив місцеве реальне училище.

9 Вчителями художника були С. М. Прохоров, М. С. Федоров, М. А. Шароно-
ва, а починаючи з другого курсу, коли Б. Бланк обрав спеціальність «графіка», — 
В. Д. Єр  милов і О. В. Маренков (1886–1942, репресований). В «Анкеті» художник 
на пише: «С 1925 года мастерской руководил художник Падалка». Згадувати репре-
сованих митців в офіційному документі 1940–1950-х було досить сміливим кро-
ком. У новій «Історії українського мистецтва» Б. Бланк характеризується передусім 
як учень І. Па далки: «<…> Вчений секретар ДАХНу О. Сидоров <…> у передмові 
до каталогу виставки <…> охарактеризував художника (І. Падалку — О. Л.) і його 
учнів Б. Бланка, О. Довгаля, М. Котляревську як одних з кращих українських митців, 
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защищал дипломную работу и окончил институт с заграничной команди-
ровкой, которая, однако, не была осуществлена. По окончании института1 
до 1935 г. работал совместно с художником Фрадкиным2. За это время мной 

які вже “виробили собі зовсім свою ‘художню мову’, те, що називається стилем”» [6, 
с. 102]. «Цей стиль простіший, монументальніший і декоратившіний, ніж гравюра 
РРФСР. Українці вміють досягати гарних ефектів плоскісного візерунка, карбова-
ної напруги малюнка, в якому є дещо від так званих “народний картинок”, лубків, 
або від малюнків дітей, якими так захоплюється все сучасне мистецтвознавство. Саме 
ця близькість до примітивної, не спокушуваної ще народної мови, а не рафіновано-
го бажання знайти в примітивах екзотичні емоції, керує українською графікою» [6, 
с. 102]; «На засадах бойчукізму з учнів Падалки знайшли себе єврейські художни-
ки Б. Бланк і М. Фрадкін зі своєю національною тематикою. Радість життя як вищій 
сенс людського буття — ця особливість світосприйняття, що знайшла відображення 
в їхніх роботах, має спільне зі стилістикою М. Шагала, а живий гумор сприймаєть-
ся не тільки, як одна з особливостей школи І. Падалки, а викликає асоціації з образ-
ним світом Шолом-Алейхема» [6, с. 102]; «До неопримітивізму можемо віднести 
графічну школу І. Падалки, до якої входили М. Котляревська, О. Довгаль, Б. Бланк, 
М. Фрадкін» [6, с. 153].

1 Б. Бланк з тих чи інших причин пропускає відомості про своє членство в АРМУ 
(Асоціації революційного мистецтва України) в 1927–1931 рр.

2 Надзвичайно цікаво порівняти відгуки про творчий союз цих харківських графі-
ків, зібравши їх у хронологічній послідовності: «Ці перші роботи тематично обмеже-
ні і позначені виразно формалістичною манерою письма» (Архів від… (Підготовчі 
матеріали). [Статті до словника «Художники Радянського України»]. З. Л[ашкул]. 
Рукопис. Машинопис з виправленнями Б. Бланка); «Чимало дереворитів, стиліза-
ваних під лубок, зокрема кольорових, виконали Б. Бланк і М. Фрадкін, які в той час 
виступали як співавтори циклів та окремих гравюр. Однак твори їх не стали здобут-
ком українського естампа. Як і багато інших формалістичних праць, вони не зна-
йшли схвалення у широкого глядача і не витримали іспиту часом» [8, с. 148]; «Разом 
з М. Фрадкіним він (Б. Бланк — О. Л.) оформив тонкими вишуканими деревори-
тами “Лірику” Л. Первомайського (1935), “Легенду про Тіля Уленшпігеля” Шарля 
де Костера (1935), “Бруски” Ф. Панфьорова (1934), “Мандри Гулівера” Д. Свіфта 
(1935)» [4, с. 320]; «У 1931 році М. Фрадкін та Б. Бланк об’єдналися у творчий союз 
для створення гравюр-плакатів, а в 1932 — для створення циклу “Євреї на землі”. 
Для оповідних сценок, щоб найцікавіше й докладніше донести відгомін життя, ху-
дожники <…> обрали пластичну мову примітива» [6, с. 156]; «<…> у повоєнному 
Харкові розвивалася ліногравюра, до якої зверталися блискучі майстри деревориту, 
учні І. Падалки, — Б. Бланк та М. Фрадкін, яким було нескладно опанувати досить 
подібну пластичну мову» [6, с. 339–340].
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был выполнен ряд серий гравюр («Евреи на земле», «Антирелигиозная се-
рия», «Старое и новое»). Оформлен в гравюре и на дереве и на линоли-
уме ряд изданий (Альманах еврейский писателей ВУСПП, «Путешествие 
Гул ливера» Свифта, «Тиль Уленшпигель» Шарля де-Костера). С 1935 г. ра-
ботаю самостоятельно. Оформил гравюрой и на дереве следующие изда ния: 
«Фишка Кривой» Менделе мойхер «Сфориме»1, книгу стихов еврейско го 
поэта Д. Гофштей на, избранные повести и романы Менделе мой хер Сфо ри-
ме, сборник поэзий «Партия ведёт» П. Тычина, поэму «Красно гвар дейцы» 
Сосюры и др.2

Работал в гравюре и рисунке над детскими книжками еврейских и укра-
инских писателей. Выполнял для выставок и юбилейных альбомов ряд лино-
графий и литографий, среди них «Вход Красной Армии в Харьков в 1919 г.», 
цветная линогравюра, «Шевченко в детстве» автолитография3, «Шевченко 
слушает Кобзаря» автолитография4, «Пушкин в театре» — цветная лино-
гравюра5. На выставках принимал участие с 1927 г.6 Всего участвовал более 
чем в 407 выставках украинских, союзных и выставках советского искусства 

1 Менделе Мойхер-Сфорім («Книгоноша») — псевдонім Шолома-Яакова (Шо-
лем-Янкева) Бройде, за паспортом — Соломона Мойсейовича Абрамовича (1835–
1917), єврейського письменника, який жив в Україні.

2 Звичайно ж, «Ці роботи свідчать про рішучий перелом у його (Б. Бланка — 
О. Л.) творчості та свідомий перехід на шлях реалістичного мистецтва. Такого ж ре-
алістичного характеру і його естампи, які він виконує в дальші роки <…>.» (Архів 
від… (Підготовчі матеріали). [Статті до словника «Художники Радянського Ук-
раїни»]. З. Л[ашкул]. Рукопис. Машинопис з виправленнями Б. Бланка). У 1960-і рр. 
ставлення до творчості харківського графіка стане ще поблажливішим: «Творчості 
<…> Б. Бланка <…> властиві ліричні інтимні ноти (О. Донченко “Йоська-ви на-
хідник”, 1930)» [4, с. 203]; «Над оформленням збірки віршів П. Тичини “Партія 
веде” працював також Б. Бланк. Він виконав у техниці деревориту титул, невелич-
ні заставки й кінцівки, що прикрасили сторінки й розвороти видання пластични-
ми, гармонійно розміщенними орнаментальними й сюжетними композиціями» [4, 
с. 320].

3 Інша назва — «В бур’янах».
4 Обидві роботи призначалися для виставки, присвяченої 125-річчю від дня наро-

дження Т. Г. Шевченка (1939).
5 Лінорит «Пушкін в театрі» призначався для виставки в Державному історично-

му музеї (Москва), яка була частиною Пушкінського ювілею 1937 р.
6 Б. Бланк дебютував на виставці АРМУ, де експонував акварель «Пісня» і ліно-

рити «Шарманщик» і «Кравець».
7 В «Картці» художник говорить про 50 виставок, учасником яких він був.
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заграницей1. Кроме того я был представлен на выставке «Достижения совет-
ского искусства за 23 года» в Третьяковской галерее в 1940 году.

Работы мои приобретены музеем изящных искусств в Москве, Ук раин-
ской картинной галереей, Московским и Харьковским музеями революции, 
Шевченковским музеем в Каневе, антирелигиозным и Краеведческим Му-
зеем в Харькове.

Отзывы о моих работах были напечатаны в украинской, русской, еврей-
ской и заграничной прессе. За время войны выполнил 2 военных плаката 

1 Першою закордонною стала виставка в Софії (Болгарія) у 1935 р. Б. Бланк екс-
понував дереворити до книги Менделе Мойхер-Сфоріма «Фішка Кульгавий». У на-
ступні роки, у складі збірних виставок радянської графіки, твори митця експонували-
ся також у Латвії, Литві (до початку Другої світової війни), Польщі, Чехословаччині, 
Швеції, США, Японії, Франції.

Бер Бланк. Ілюстрація до книги Менделе Мойхер-Сфоріма «Мандри Веньямина ІІІ».
1938. Гравюра на дереві
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в Харькове, пять агитокон в Бийске, 4 панно и друг. работы. За время войны 
участвовал с следующих выставках: к годовщине Кр. Армии в Барнауле, вы-
ставке художников в Бийске, выставке агитплаката1, организованном Все ко-
художником в Москве и в выставке, посвященной годовщине войны в Алма-
Ата2. В настоящее время работаю над серией гравюр «Фашизм враг чело-
вечества»3, над гравюрой в линолиуме «Возвращение партизан в родное 
село», гравюрой на дереве «Освобождение»4.

Педагогической работой занимаюсь с 1925 года: с 1925 по 1930 год пре-
подавал в семилетках, с 1930–1932 г. в Художественном техникуме, с 1932 г. 
в Художественном институте, с 1936–39 г. г. в детской художественной сту-
дии при Харьковском доме архитектора, с 1938–41 г. г. в Харьковском Двор-
це пионеров.

По общественной линии работал членом художественного Харьковского 
Т-ва «Художник» в 1938–39 г. г.5.

Бланк.
23 сентября 1942 г., г. Алма-Ата6

Художник був нагороджений медаллю «За трудову доблесть у Великій 
Вітчизняній війні».

1 Ймовірно, йдеться про пересувну виставка Новосибірськ–Томськ.
2 У воєнні роки виставкова діяльність Б. Бланка була досить активною. У 1943 р. 

він бере участь у виставці в Алма-Аті. У 1944 р. — повертається в Київ, де експо-
нує лінорити «Повернення партизан», «Біженці», «Повішені», «На будівництві 
Алма-Атинської ГЕС». У 1945 р. художник демонструє серію ліноритів «Пам’ятати» 
та монотипії — етюди учениць хореографічного училища.

3 Пізніше серія отримала назву «Пам’ятати». Робота над нею тривала у 1942–
1945 рр. в Бійську, Алма-Аті та Харкові. Серія включає лінорити «Біженці», «По-
ві шені», «Партизанка», «В чому її провина?», «Жива могила», «На милість 
пе ре можців».

4 В Бійську, де Б. Бланк перебував в евакуації, художник доволі несподівано спро-
бував себе в якості монументаліста — оформлював міську площу до 24-річчя РСЧА 
(Робітничо-селянської Червоної армії) і до свята 1 травня 1942 р.

5 Також — член Художньої ради товариства «Каз Ізо» (1942–1944, Алма-Ата), за-
ступник голови творчої секції Спілки художників Каз. РСР (1943–1944), член журі 
виставки в Алма-Аті (1943).

6 Зараз — Алмати, найбільше місто Республіки Казахстан та його колишня столиця.
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Після війни Б. Бланк продовжує виставкову1 і педагогічну2 діяльність. 
Працював над «Поезією наших днів» — циклом дереворитів на вірші П. Ти-
чини, М. Рильського, І. Фефера3. Але «Ідеологічний диктат <…> прирік 
на внутрішню опозицію <…> Б. Бланка <…> та ін.» [6, с. 309–310].

Роботу над статтею для словника «Художники Радянської Україні» обір-
вала смерть Бера Пінхусовича Бланка 19 липня 1957 р. у Харкові. Ша ну валь-
никам його творчості залишилися роботи художника в музеях. А також листи 
й рукописи в архівах.

Матеріали, які зберігаються в архіві відділу образотворчого та декора-
тивно-прикладного мистецтва ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України, 
є цікавим доповненням до біографії харківського художника Бера Пін ху-
совича Бланка. Подальша робота в архіві відділу образотворчого та декора-
тивно-прикладного мистецтва ІМФЕ імені М. Т. Рильського, без сумніву, 
виявить ще чимало цікавих, а, можливо, навіть унікальних матеріалів, які 
стануть важливим доповненням до історії мистецтва України минулого сто-
ліття, а також до багатотомного «Словника художників України», над яким 
працює відділ.

1 У 1946 р., на виставці української графіки в Ленінграді й Талліні (зараз відповід-
но — Санкт-Петербург (РФ), і Таллінн (Естонська Республіка)), демонструються 
лінорити Б. Бланка «Біженці», «На милість переможців», «Повернення парти-
зан», ілюстрації (дереворити) до книг Менделе Мойхер-Сфорім, поезій П. Тичини 
та Д. Гофштейна (1889–1952, розстріляний як діяч Єврейського антифашистського 
комітету). Харківську виставку 1947 р., присвячену 330-річчю з дня смерті Шекспіра, 
прикрасили блискучі лінорити митця до комедій «Приборкання норовливої» 
та «Віндзорські насмішниці».

2 Викладає рисунок, живопис і композицію в Харківській художній школі імені 
І. Ю. Репина (1945–1947 рр.).

3 Фефер Іцик (Ісаак Соломонович, 1900–1952) — єврейський поет і радянський 
громадський діяч. Розстріляний за вироком спеціальної судової колегії у справі Єв-
рейського антифашистського комітету. Реабілітований у 1955 р.
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Наталия ЛУКАШЕНКО
заведующая кафедрой 

Национальной музыкальной академии Украины 
имени П. И. Чайковского

О ПОЗДНЕМ СТИЛЕ 
ВСЕВОЛОДА ПЕТРОВИЧА ЗАДЕРАЦКОГО 

В КОНЦЕРТЕ РЕ МАЖОР 
ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ (1953)

Феномен позднего стиля композитора привлекает не только высочайшим 
мастерством и ясностью стиля, но и философской глубиной музыкальной 
мысли и некоей тончайшей, но хорошо слышимой интонацией прощания 
с миром, предчувствием горестной, но неизбежной разлуки. С этой точки 
зрения единственный Скрипичный концерт В. П. Задерацкого представляет 
собой достаточно необычное явление.

Это одно из последних и самых крупных оркестровых сочинений Все-
волода Петровича Задерацкого. Концерт создавался примерно в те же годы, 
что и Первая (а на самом деле вторая, если учитывать утерянную раннюю 
симфонию «Фундамент») симфония до мажор — с 1951 по 1953 год, став-
ший роковым в жизни композитора. К великому сожалению потомков, ком-
позитор не успел завершить рукопись партитуры Концерта, в результате 
чего судить об этой великолепной музыке сегодня мы можем только исходя 
из клавира произведения. Однако даже в таком виде оно поражает обилием 
и богатством лирических тем, разнообразием и изобретательностью прие-
мов варьирования материала, богатством гармонических и полифонических 
эффектов звучания. И, конечно, немыслимым обаянием этой музыки, прони-
занной ощущением любви к жизни и красоте мироздания, которое букваль-
но захлестывает каждую страницу музыкального текста.

«Лето 1951 г. по его (В. П. Задерацкого) признанию было самым счаст-
ливым. Оно прошло в Коломые, на берегу Прута, в доме семьи Л. А. Коссак 
(Бабюк). Встреча с чудесной природой Предкарпатья, встреча с коренной 
(аутентичной) культурой края, атмосфера любви и дружеского расположе-
ния — все это послужило чудесным творческим стимулом. Он разучивает 
две программы для двух Klavierabend (Шуман — “Карнавал”, Лист — BACH 
и соната h-moll; собственные транскрипции, среди которых — “Испанское 
каприччио” Римского-Корсакова, “Сорочинская ярмарка” Мусоргского 
и скри пичная соната И. Хандошкина). В Коломые, как он говорил, слушал 
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пространство, но мысли при этом были совсем в другой стороне. Он рабо-
тает над скрипичным концертом и пишет там первые две части — “Poême 
de printemps” и “Melodie oriental”…

Симфония № 1 оказалась последним законченным сочинением. Скри-
пичный концерт, писавшийся параллельно с симфонией, он не успел орке-
стровать. В ночь с 31 января на 1-е февраля В. П. сидел за столом и работал 
над партитурой скрипичного концерта. Накануне был день рождения его 
жены — Валентины Владимировны, они выпили чай с тортом, поговорили 
о своем особом счастье совместного бытия, и он, как обычно, взялся за рабо-
ту. Он спешил. Уже на протяжении года он ежедневно чувствовал усиливав-
шееся недомогание. Сердце прихватывало столь резко, что на улице он вы-
нужден был надолго останавливаться и делать вид, что увлечен созерцанием 
архитектуры. Он спешил и в эту ночь, спешил завершить последнюю работу. 
Около половины первого ему стало плохо, он начал быстро угасать, и к часу 
ночи все было кончено. Скорая помощь едва успела констатировать смерть 
от обширного инфаркта» [5].

Атмосфера последних лет жизни композитора оказалась наиболее бла-
го приятной для творчества, что несомненно отразилось и на характере 
его поздней музыки. Отличительной особенностью данного произ ведения 
является необыкновенно светлый, лучезарно-лирический характер тема-
тизма всех трех частей сонатно-симфонического цикла концерта: «Ве-
сенней поэмы», «Восточной мелодии» и Рондо-каприччиозо (в ориги-
нале названия даны на французском языке). Полетность мелодической 
интонации, легко и часто «вспыхивающие» гимнические кульминации, 
разнообразное воплощение танцевальной ритмики и скерцозно-игро-
вых приемов развития музыкального материала отражают доминирую-
щее настроение концерта, пронизанного ощущением упоительной весен-
ней радости бытия. В нем нет, пожалуй, ни одной трагической строчки, 
а временное затемнение колорита некоторых лирических тем очень ско-
ро вновь вытесняется сверкающим половодьем кульминирующих дина-
мических волн.

«Что это? — напишет уже в наши дни В. В. Задерацкий, первый и са-
мый увлеченный исследователь творчества своего отца. — Воспоминание 
о счастливой молодости, когда он предпочитал беседовать с матерью и се-
страми по-французски? Или указание на некий аромат “беззаботного шар-
ма”, которым действительно пронизана музыка? Как бы то ни было, музы-
ка концерта светла, полна любви, солнца, света, чудесной жизненной игры 
и пленяющих лирических “песен”. Здесь целое собрание мелодических кра-
сот, и весь концерт мыслится неким завершением пути жанра, который 
в ХХ веке наметили Глазунов и Сибелиус.
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Судьба концерта оказалась подобной судьбе (Первой) Симфонии, ко-
торая была исполнена в 1954 г. (Большой зал Львовской филармонии, фи-
лармонический оркестр, дирижер И. Паин), но потом предана забвению 
вплоть до 2004 г., когда в том же зале была исполнена ее вторая часть (дири-
жер Р. Филипчук). Скрипичный концерт, законченный автором в клавире, 
также был исполнен вскоре после смерти композитора под рояль в малом 
зале Львовской консерватории (солистка — профессор Александра Деркач). 
После этого концерт полстолетия ждал своего часа, который настал в 2003 г. 
Композитор Анна Коновалова (при консультативной помощи профессора 
В. Г. Агафонникова) создала партитуру концерта, который и был исполнен 
в Большом зале Львовской филармонии (солист — лауреат международных 
конкурсов Олег Каськив, редакция скрипичной партии — профессор Богдан 
Каськив). Громкий успех произведения у публики можно считать прологом 
его грядущей жизни» [1, с. 18].

Концерт безусловно написан зрелым мастером, совершенство его формы 
и искусное владение материалом говорят о том, что это произведение явля-
ется одной из вершин творчества В. П. Задерацкого. Солирующей скрипке 
в концерте отведена центральная роль, связанная главным образом с вопло-
щением лирической стихии, пронизывающей практически все произведение. 
Перед солистом поставлена увлекательная задача воплощения разнообраз-
ных исполнительских стилей — кроме традиционной виртуозности от него 
требуется и подражание восточным национальным инструментам и владе-
ние спецификой блюзовой интонации.

В общем-то, здесь не приходится говорить о драматическом накале борь-
бы или трагических коллизиях конфликтной драматургии — скорее речь 
идет о песенно-лирическом симфонизме в его самом светлом и жизнера-
достном аспекте. Обилие и разнообразие лирических образов — безыскусно 
открытых, томно-лукавых, мечтательных, безудержно парящих в небесной 
вышине или, напротив, никнущих под грузом печальных воспоминаний — 
раскрывает авторскую палитру красок и настроений, накопленную на протя-
жении долгой и насыщенной творческой жизни. В каком-то смысле Концерт 
действительно подводит итог композиторского наследия, суммируя наибо-
лее характерные и постоянные черты стиля В. П. Задерацкого.

Многие из них представлены уже в первой части — Allegro vivace «Ве-
сенняя поэма» (ре мажор). Она написана в сонатной форме с двойной экс-
позицией и каденцией солиста, помещенной в соответствии с традицией пе-
ред кодой. Оркестровая экспозиция в силу своего лаконизма носит эскизный 
характер, бегло очерчивая основные темы, которые затем будут широко раз-
вернуты в сольной экспозиции. Лирическое звучание многих основных тем 
обеих экспозиций определяет доминирующий характер партии солирующей 
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скрипки, поначалу отводя оркестру главным образом сопровождающую 
роль, большие оркестровые эпизоды традиционно возникают лишь в связу-
ющих и заключительных разделах сонатного аллегро.

Тема главной партии — традиционно энергичная, бодрая и жизнера-
достная, дающая импульс к дальнейшему развитию формы. Ее унисонное 
изложение и жизнелюбиво-неугомонный характер (как и тональность ре ма-
жор, впрочем) вызывают ассоциацию с началом увертюры к опере «Свадьба 
Фигаро» В. А. Моцарта. В контексте программного названия первой части 
концерта можно сравнить этот ликующий одноголосный зачин темы с ве-
сенней закличкой, основанной на одной из древнейших интонаций русского 
фольклора — трихордовом мотиве.

Ответом на нее становится восходящая аккордовая секвенция в начале 
второго предложения (т. 4–6), основанная на том же упругом пунктирном 
мотиве. Любопытны гармонические краски начала главной темы, в одного-
лосном изложении которой угадываются аккорды низких II и VII ступеней 
мажоро-минорной системы, которые затем проявят себя в изложении глав-
ной темы в сольной экспозиции. Во втором — «хоровом» — предложении 
главной темы, перерастающем в связующий ход к побочной партии, акцен-
тированы побочные септаккорды, малые минорные и большой мажорный. 
Их свежее звучание напоминает о ранних импрессионистских сочинениях 
композитора и смягчает напористое звучание главной темы, постепенно под-
водя к лирическому наклонению побочной (т. 16).

Тональность побочной партии та же — ре мажор. Песенная мелодия ши-
рокого дыхания звучит необыкновенно тепло и ласково и благодаря квин-
товому зачину обретает несомненное родство с интонацией лирического 
романса. Во втором предложении побочная тема звучит в одноименном ми-
норе (предвещая появление нового минорного варианта этого романсового 
напева в рамках сольной экспозиции), что приводит к завершению периода 
в далекой от основной тональности — фа мажоре.

Эта первая яркая модуляция становится импульсом для колористиче-
ского чередования тональностей мажоро-минорного соотношения в сле-
дующем за побочной темой возвратном ходе, посвященном секвентному 
развитию одного из мотивов побочной темы (т. 24–34). В ходе развертыва-
ния большой динамической волны затрагиваются тональности, образующие 
большетерцовый ряд: фа мажор сопоставляется с ля мажором, далее следу-
ют кульминационная «вспышка» ре-бемоль мажора, возвращение в фа ма-
жор и, наконец, предыкт к появлению основной темы-заклички в ре мажо-
ре. Проведение унисонного зачина главной темы здесь служит вступлени-
ем к началу сольной экспозиции, где та же тема приобретает совершенно 
иной облик (ц. 1).
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В ней, на наш взгляд, едва ощутимо проступают ориентальные черты, быть 
может, благодаря танцевальному сопровождению, «бурдонному» ор ганному 
пункту на тонической квинте (напоминающему о звучании народного ин-
струментального ансамбля) и в особенности аккордам низких II и VII ступе-
ней. Их специфическое звучание в сопоставлении с тоникой сравнимо с вве-
дением гармонической субдоминанты в ориентальных темах композито ров-
романтиков, привносящей оттенок знойной неги и страсти в звучание напева. 
В соответствии с этим меняется и сам рисунок мелодии главной темы, пору-
ченной солирующей скрипке. Он становится более гибким, вьющимся вокруг 
основной трихордовой интонации-зачина. Изысканный ритмический узор 
и красочный колорит гармоний низких ступеней мажора неуловимо напо-
минает темы Шехеразады из одноименной симфонической сюиты Н. А. Рим-
ского-Корсакова, а плавное покачивание синкопированного оркест рового 
сопровождения звучит эхом морских тем сюиты.

Вместо лаконичного четырехтактового предложения оркестровой экспо-
зиции главная тема разрастается до масштабов простой трехчастной формы. 
В середине мотивное развитие основного тематического ядра перерастает 
в каноническую секвенцию, приводящую к варьированной репризе. Глав ная 
тема здесь (т. 66–80) обновляется не только за счет появления новой фи-
гурации в сопровождающих голосах, но своеобразно изменяется гармони-
чески. На фоне доминантового органного пункта вместо аккордов низкой 
II и VII ступеней звучат вспомогательные обороты с минорной доминантой, 
в которой к тому же «мерцает» натуральная и пониженная квинта, из-за чего 
возникает оттенок доминантового лада. В итоге восточный колорит темы толь-
ко усугубляется. Реприза главной темы, поначалу звучащая подобно дополне-
нию, перерастает в связующий ход к побочной партии (ц. 3, Scherzando).

Как и в оркестровой экспозиции, темы побочной партии не образуют 
динамического контраста главной, скорее дополняют ее жизнерадостный 
характер более мягкими, песенно-лирическими оттенками. Новая, первая 
побочная тема сольной экспозиции (ля минор) по характеру близка танцу 
восточных девушек, изящному и чуть лукавому. Об этом свидетельствуют 
орнаментальные мелодические фигурации секстолей, «мерцание» минор-
ной и мажорной субдоминанты лада. Скерцозный оттенок привносят танце-
вальный аккомпанемент оркестра (движение как будто ускоряется за счет бо-
лее активной пульсации сопровождения) и игривые стаккатные завершения 
мелодических фраз сольной партии в середине простой трехчастной формы 
(соль мажор, т. 85–91).

Романсная побочная тема оркестровой экспозиции звучит в сольной экс-
позиции в качестве второй побочной (фа-диез минор, ц. 4) и вносит определен-
ный контраст отсутствием ориентальной звучности. Однако, как и в главной 
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партии, в ней происходят некоторые изменения. По сути, неизменным остает-
ся только квинтовый зачин лирической мелодии, обретающий несколько иное 
продолжение. Здесь уже нет парящих восходящих скачков, тема звучит более 
напевно и темпераментно, более насыщенная гармонизация (выразительные 
гармонические обороты с аккордами двойной доминанты и доминантовым но-
наккордом, отклонения в мажорные тональности, введение неаполитанского 
секстаккорда) усиливает ее экспрессивное звучание. Как и главная тема, по-
бочная разрастается до размеров простой трехчастной формы.

В середине (ц. 5) в сольной партии развивается восходящий гаммообраз-
ный ход побочной темы, в оркестре контрапунктом звучит мотив с триоля-
ми и квинтовым зачином, напоминающий об ориентальных темах — таким 
образом, здесь переплетаются все основные интонации прозвучавших тем. 
Серия модуляций, осуществляемых через неаполитанскую гармонию, приво-
дит из ре мажора в си-бемоль мажор и ля мажор. Идея облигатного контра-
пункта продолжается и в репризе второй побочной темы, оплетая ее «бес-
конечную мелодию» гибкими узорами подголосков.

Как и в оркестровой экспозиции, место заключительной партии (ц. 7) за-
нимает большой развивающий ход (на материале середины побочной темы), 
приводящий к началу разработки. Как и в первой экспозиции, модулирую-
щий из фа-диез минора в соль мажор начала разработки ход затрагивает да-
лекие тональные перспективы — из ре мажора развивающийся мотив пере-
ходит в ми-бемоль минор, соль-бемоль мажор, ля-бемоль мажор и наконец 
в момент кульминационного взлета ослепительно звучит в кадансовом квар-
тсекстаккорде до мажора.

В разработке (ц. 8) главная тема претерпевает новую трансформацию: 
ее появление соль мажор у скрипки соло напоминает изложение темы фу-
гато. Тема вытягивается в одну стремительно восходящую линию, за кото-
рой ожидается полифоническое развитие. Отчасти ожидание оправдывается 
в момент вступления оркестра (фа мажор, т. 166), в танцевальном сопрово-
ждении которого вплетены контрапуктирующие мотивы. Однако затем на-
чинается процесс мотивного дробления и тема активно модулирует из фа ма-
жора в ля-бемоль мажор, си-бемоль минор, си мажор.

Второй раздел разработки (соль мажор, ц. 9) посвящен развитию пер-
вой побочной темы, точнее мотива из ее середины, звучащего в оркестро-
вом изложении. Мотив секстолей в сольной партии становится всего лишь 
орнаментальным украшением, своего рода арабеской, дополняющей основ-
ной мелодический узор. Гармонические «блики» красочно подсвечивают 
танцевальный напев мерцанием высокой лидийской или минорной гармо-
нической субдоминанты соль мажора, дорийской субдоминанты си минора 
(т. 186) или ее неаполитанского варианта.
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В том же лидийском варианте ре мажора на гребне кульминационной 
волны возникает тема главной партии (т. 199). Впрочем, реприза оказыва-
ется ложной и постепенно перерастает в предыкт к основному проведению 
главной темы в репризе (ц. 10). Главная тема представлена здесь только ре-
призой простой трехчастной формы, дополненной орнаментальным подго-
лоском. Проведения побочных тем также сокращены до одного раздела и ва-
рьированы с помощью имитационных подголосков. Первая побочная тема 
при этом звучит в параллельном миноре (си минор, ц. 11), вторая — в од-
ноименном ре миноре (ц. 12, cantabile, espressivo). Вторая тема (основная 
побочная тема обеих экспозиций) звучит еще более выразительно и даже 
страстно, поскольку перенесена в максимально низкий участок скрипич-
ного диапазона и исполняется на струне соль в плотном «контральтовом» 
звучании.

Небольшой связующий ход подводит к каденции солиста, которая пред-
ставляет собой пестры калейдоскоп основных тематических мотивов сонат-
ного аллегро. Завершается часть виртуозной и шумной кодой на материале 
главной темы.

* * *
«Надо же было забраться на крайний Запад, чтобы вспомнить о Вос-

токе… неисповедимы тайны подсознания», — напишет Всеволод Пет рович 
Задерацкий, приступив к сочинению второй части Концерта в 1951 году. — 
«Восток, обаяние восточной интонации — это сквозная тема его памяти, 
спрятанная в подсознании песнь, обольстительная сила которой владела 
им до конца дней. Очевидно, он “заразился Востоком” еще во время вой-
ны, в 1917 г. “Лезгинка” для оркестра 1935 г. “Восточный аль бом” и “Пер-
сидский танец” 1940 г., “Кавказская рапсодия” и “Легенды” 1944 г., “Долина 
Аракса” 1946 г., наконец, скрипичный концерт 1951–52 г. Неиз вестно, 
к тому же, сколько сочинений, связанных с восточной интонацией было со-
здано им до 1926 г.» (Цит. по: В. П. Задерацкий. Очерки…, с. 33).

Восточная тематика стала одной из констант в музыкальном творчестве 
Задерацкого. Подобно М. А. Балакиреву, в годы своей военной службы на ту-
рецком фронте композитор увлекается записью фольклора кавказских на-
родов. Причем, будучи тонким ценителем традиционного искусства — будь 
то народы Востока или Испания — Всеволод Петрович стремится адекват-
но услышать и предельно точно зафиксировать народный мотив или ориги-
нальное звучание инструментального ансамбля. В этом он близок к творче-
ским устремлениям композиторов ХХ века, не пытавшимся препарировать 
народную мелодия по всем законам классической музыки, но в силу необ-
ходимости отступавшим от строгих правил записи музыкального текста, 
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гармонизации или принципов голосоведения во имя сохранения самобытно-
сти звучания народной музыки. Особенно ярко это стремление проявилось 
в опере «Вдова из Валенсии», где В. П. Задерацкий использует десятки жан-
ров испанской народной танцевальной музыки с сохранением характерных 
ритмоформул, свойственных каждому из танцев, фактурных особенностей, 
строения мелодической линии и т. д.

«Восточная мелодия» в Концерте для скрипки с оркестром — еще один 
убедительный пример глубокого погружения в неевропейскую музыкаль-
ную среду. Вполне вероятно, что в одном из разделов этой части концерта 
Задерацкий приводит подлинный восточный напев из числа тех, что были со-
браны им на Кавказе. Особенно явно присутствие восточной мелодии ощу-
тимо в импровизационном вступлении к медленной части концерта и ее ос-
новной теме. Однако мелодически дар, присущий композитору, позволил ему 
создать тончайшие образцы восточных мелодий, не уступающих по красоте 
и оригинальности подлинным традиционным мелодиям.

Кроме того, общий характер неспешного и красочного повествования, 
свойственный всем темам этого Andante, изобилие и quasi-свободное пе-
реплетение тем в рамках сонатной формы без разработки со вступлени-
ем и кодой вновь напоминает о сказках «Тысячи и одной ночи». Вольное 
перетекание тематического развертывания в каденционное соло скрипки, 
острохарактерное звучание и мелодии и всего ансамбля оркестровых и соль-
ного голосов, — все это создает здесь неповторимый аромат Востока в его 
естественном, близком к аутентичному звучании. Именно здесь, в медлен-
ной части, лирическое дарование композитора достигает своего расцвета. 
Остается сожалеть о том, что авторская оркестровая версия не была завер-
шена — ведь мы действительно вправе ожидать от этой части концерта уди-
вительных оркестровых и тембровых эффектов.

Терпкое, томительное, словно напоенное зноем звучание вступления лег-
ко представить в исполнении подлинного восточного инструментального 
ансамбля с его несколько гнусавыми тембрами и не совсем, на европейский 
слух, выверенным интонационным строем, что объясняется нетемпериро-
ванной природой ладов восточной (точнее арабской в данном случае) му-
зыки и опорой на микрохроматические интервалы, которые европейским 
слухом воспринимаются чаще всего как увеличенные секунды. Композитор 
сохраняет черты, присущие традиционному арабскому ансамблю, а имен-
но: господство монодии, унисонное звучание ансамбля, богатую свободную 
ритмику, цветистую мелизматику мелодии. Все это присутствует уже в теме 
вступления. Мелодию солиста дублирует в унисон оркестр, а басовый голос 
является свободным вариантом той же темы. Такого рода гетерофонное мно-
гоголосие приводит к специфическим эффектам гармонии.
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В пятом такте темы в вертикали одновременно звучит тон ми в басу 
и ми-диез в солирующем голосе: возникающее «переченье» обусловлено, 
очевидно, ладовой природой напева, включающей оба варианта на равных 
основаниях. Любопытна модальная структура темы — в условиях почти 
унисонного трехголосного изложения возникает ситуация ладового поли-
устоя, поскольку в верхних голосах ладовой опорой является тон до-диез, 
тогда как в басу — ми. Соответственно, звукоряд лада выглядит таким об-
разом: cis — d — e — eis — fis — gis — a — h, что вызывает ассоциации 
с арабскими макамами.

Характерно для арабской традиционной музыки также дугообразное 
строение мелодических фраз и постепенное восхождение мелодических по-
певок к ключевой точке формы — в данном случае на этот момент прихо-
дится начало главной темы Аndante. Трехголосный унисон вступления по-
степенно перерастает в сольную импровизацию скрипки, которая с точки 
зрения европейской музыкальной формы выполняет роль предыкта к ос-
новной теме. Вступление в свою очередь становится лейттемой медленной 
части концерта, отграничивая проведения главной и побочной тем, появля-
ется перед началом репризы и перед кодой — таким образом, композитор 
по сути использует принцип бетховенской сонатной формы в условиях мед-
ленной части и восточной образности, полностью переосмысливая бетхо-
венскую идею. Лейттема вступления на грани разделов словно переворачи-
вает страницы красочно иллюстрированной книги, «листая» музыкальные 
темы одну за другой.

Контраст между вступлением и главной темой также соответствует одно-
му из ведущих принципов арабского макама — сочетанию свободно-импро-
визационного раздела и жесткой ритмической структуры. «Характерным 
для крупных форм является последование двух разделов — свободного 
по метру и лишенного текста таксимa (Taqsim) и выдержанного в определен-
ном. размере башравa (Basrav). Таксимы бывают инструментальные (соль-
ные и с бурдоном) и вокальные, исполняемые обычно в виде вокализа, а так-
же с участием инструментов. В башраве группа ударных инструментов по-
стоянно повторяет определенную ритмическую формулу, на фоне которой 
развёртывается мелодия» [8].

Главная тема фа-диез минор (т. 33), несмотря на прихотливый ритмиче-
ский и изящный мелодический рисунок, обилие орнаментики и наличие той 
самой ритмической формулы сопровождения, придающей ей более ожив-
ленный танцевальный оттенок, выглядит привычнее для европейского слу-
шателя, чем вступление. Парящая в высоком регистре прозрачная, по-рах-
маниновски бесконечная и мечтательная мелодия неспешно развивает свои 
узоры на фоне ритмического остинато аккомпанемента.
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Восточный напев редкой красоты здесь гармонизирован и сопровожда-
ется арпеджированными аккордами. Хотя мелодически устой до-диез и то-
нальность фа-диез минор сохраняют свой паритет, и благодаря этому возни-
кают тонкие колористические оттенки и изысканные гармонические краски. 
Минор подсвечен мажорной дорийской субдоминантой, натуральной доми-
нантой и трезвучием минорной двойной доминанты (gis-h-dis), а также ми-
норо-мажорными аккордами: минорной VII ступени, неаполитанской гар-
монией. Характерно, что обе каденции большого периода опираются на ак-
корды альтерированной двойной доминанты, в то время как гармоническая 
доминанта появляется всего дважды и не в каденциях, а в основном в про-
ходящих оборотах. Господство натурального минора, присутствие звуко-
ряда до-диез минора (или дорийского фа-диез минора), мелодическая опо-
ра на тон до-диез свидетельствуют о необычном применении плагальности, 
как сплава мелодико-гармонических ладов, находящихся в тонико-субдоми-
нантовых отношениях.

В соответствии с традициями макама, изложение темы завершает-
ся нисхождением к отправной точке — нижнему регистру солирую-
щей скрипки (происходит это в рамках дополнения к большому 31-такто-
вому пе риоду — т. 63–78). Мелодически акцент здесь сделан на нисходя-
щих гаммо образных хроматических ходах, что также является одной 
из кон стант европейских представлений о восточной мелодии (яркий при-
мер этому — Ария Шемаханской царицы в опере «Золотой петушок» 
Н. А. Рим ского-Корсакова).

В связующий партии (Poco piu mosso, т. 79) движение оживляется, по-
водом к развитию избирается наиболее активный мотив главной темы с рит-
мической фигурой триоли шестнадцатых, который облекается в яркие гар-
монические обороты с участием ми-бемоль мажора (тоника представлена 
в виде септаккорда), а затем модулирует в тональность побочной темы — 
си минор. Необычен и предыкт на неаполитанском секстаккорде (т. 98–101), 
который подводит непосредственно к началу нового раздела формы.

Побочная тема си минор (Allegretto grazioso, т. 102) с ее легким и упру-
гим ритмом, пиццикато и звонкими форшлагами в партии солирующей 
скрипки ассоциируется с женским вихревым танцем под звуки колоколь-
чиков или других медных ударных инструментов. Тема чарует своими ла-
довыми и гармоническими красками, ускользающими и дразнящими слух 
своей двусмысленностью: доминантовый лад с устоем на си и звукорядом 
фа-диез минора (или дорийского си минора с модальным устоем мелодии 
на фа-диез) на фоне доминантового органного пункта сочетается с неожи-
данными гармоническими поворотами. Так, в начале второго предложения 
побочной темы (т. 110) си минор легко соскальзывает в ре минор, который 
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затем превращается в лидийский ре мажор. На гребне восходящей динами-
ческой волны сопровождение исчезает, и звучит сольная каденция скрипки, 
завершающаяся растерянной паузой. Спустя мгновение вновь «включает-
ся» пульсирующий ритм оркестрового аккомпанемента и развитие побочно 
темы переключается в возвратный ход к репризе главной темы. Сольная ка-
денция скрипки на сей раз подводит к теме вступления, разграничивающей 
экспозицию и репризу сонатной формы.

Проведение главной темы в репризе и коде оплетается орнаментами ими-
таций и оркестровых контрапукнтов, сближающих ее с темой связующей 
партии. При этом каждое новое изложение главной темы спускается на ок-
таву ниже — ее характер тем самым сближается с сочным и несколько «ле-
нивым», томительно-неспешным звучанием напева вступления.

Меняются и краски побочной темы: в репризе она обретает ликующее 
звучание благодаря мажорной тональности (тема проводится в ля мажоре) 
и абсолютно диатоничной гармонии. Лишившись внезапных и далеких то-
нальных отклонений и сопоставлений, двусмысленных ладовых устоев, тема 
звучит ясно, светло и празднично.

Тема вступления, возникающая как продолжение сольной каденции 
скрипки в конце побочной темы, подводит к развернутой коде Andante, где 
главная и побочная темы звучат в контрапункте. Причем, в рамках основной 
тональности фа-диез минор главная тема сохраняет свой напев неизменным, 
а побочная звучит в своем репризном изложении — в ля мажоре. С учетом 
того, что напев главной темы звучит в дорийском ладу и опирается на устой 
до-диез, ладовый микст еще более усложняется. Трижды проводится это со-
четание главных тем, с учетом тональных сдвигов тема приобретает черты 
трехчастности. Завершает коду дополнение к главной теме, которое с помо-
щью серии квинтовых взлетов мелодии вновь возносит интонации главного 
напева на прежнюю недосягаемую высоту и истаивает в прозрачно-невесо-
мых пределах скрипичного диапазона.

* * *
Финал концерта в полном соответствии с авторским названием Рондо-

каприччиозо ре мажор посвящен причудливой игре острых акцентирован-
ных ритмов и неожиданных жанровых контрастов. В целом в нем царит ат-
мосфера жизнерадостного веселья, упоения счастьем и чередой остроумных 
шалостей, оттененных нотками легкой ностальгии в лирических эпизодах 
рондо-сонатной формы.

Вступление, основанное на интонациях главной темы (рефрена), уже 
в первых тактах задает основной стиль скерцозной игры с метром: здесь 
энергично сталкиваются ритмические группы размеров 6/8 и 3/4. Затем 
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к ритмической игре добавляется игра гармоний — в ц. 1 аккордовые пере-
лички скрипки и оркестра в синкопированном движении сталкивают доми-
нанту ре мажора и ее тритонанту (трезвучия А — Es).

Головной мотив темы, построенный на звуках уменьшенного трезвучия, 
звучит празднично и озорно, подобно выкрику балаганного зазывалы, за кото-
рым следуют скоморошьи прибаутки. Причудливая игра гармонических кра-
сок продолжается и в самой главной теме, где основная тональность, словно 
дурачась, ставится под вопрос, превращаясь то в доминанту к субдоминанте 
(в первом предложении), то в неаполитанскую гармонию к VII минорной (от-
клонение в до-диез минор во втором предложении). Введение аккордов низ-
ких ступеней роднит главную тему финала с темой главной партии первой 
части. Особенно ясно это родство проступает в репризе темы финала (ц. 3).

Место связующей партии занимает небольшая сольная каденция, кото-
рая подводит к теме побочной партии: cantabile, до-диез минор. Распевная 
романсовая мелодия побочной темы в объеме сексты плавно ниспадает 
из вершины-источника, привнося ностальгический оттенок в шумную скер-
цозную суету финала. В середине простой трехчастной формы движение 
оживляется за счет развития мотива, заимствованного из рефрена рондо. 
Он же проникает в репризу побочной темы и замыкает ее небольшим допол-
нением, перерастающим в связку к рефрену.

Второе проведение рефрена звучит еще более динамично и озорно 
за счет настырной педали скрипки у подставки (т. 23), переходящей в ими-
тационный диалог-спор с оркестром. Сольная каденция и аккордовые пе-
реклички из вступления отделяют экспозицию рондо-сонаты от разработки.

Крайние разделы разработки (ц. 9 си-бемоль минор) посвящены энергич-
ному развитию темы рефрена. В среднем разделе возникает весьма неожи-
данный эпизод в блюзовом звучании. По характеру блюзовый напев близок 
ностальгической лирике побочной темы, но звучит в специфическом фак-
турном антураже с характерными «подъездами» басов, ритмических пере-
бивках аккомпанемента и в соответствующем гармоническом звучании (гос-
подстве септаккордов и аккордов с побочными тонами).

В репризе изменения коснулись в основном побочной партии, кото-
рая здесь звучит в прозрачном, ясном и диатоническом до мажоре — мож-
но было бы даже сказать «прощальном» до мажоре, поскольку эта тональ-
ность возникает здесь, конечно, не случайно. Просветление и некое ощуще-
ние примирения с необходимостью конца (окончания и данного Концерта, 
и в более широком смысле — самой жизни композитора), последний луч 
света, который бросает память на вновь пережитые события прошлого, — 
по всей видимости, в этом ключ необычного тонального решения побочной 
темы в репризе.
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Ликующее звучание рефрена (ре мажор, ц. 20) подчеркнуто по-бетховен-
ски острыми сфорцандо и взрывными тиратами оркестрового сопровожде-
ния. В виртуозном вихре рефрена-коды мелькают интонации главной темы 
и аккордовые переклички из вступления и завершается финал концерта озор-
ными тиратными росчерками солирующей скрипки и оркестрового тутти.

* * *
Подводя итог сказанному выше, необходимо отметить ключевое каче-

ство музыкального языка композитора в Скрипичном концерте. Будучи 
на протяжении всей творческой жизни сторонником новых явлений в му-
зыкальном искусстве — таких, как импрессионизм, дань которому отдана 
во многих ранних сохранившихся сочинениях В. П. Задерацкого (имеются 
в виду опусы конца 1920 — начала 1930-х) или урбанизм, здесь композитор 
возвращается к высоким традициям романтического искусства. Тенденция 
возврата к истокам ясно прослеживается не только в его поздних произве-
дениях — таких как Первая симфония, например. В том же ключе создана, 
к примеру, и опера «Вдова из Валенсии» в 1930-е. Было ли это связано с не-
благоприятными жизненными обстоятельствами и с тем, что по-настояще-
му вернуться к полноценной творческой деятельности Всеволоду Петровичу 
удалось лишь в последнее десятилетие жизни, или с неприятием радикальных 
авангардных композиторских техник, зарождавшихся и развивавшихся в это 
время в европейской музыке, — сегодня утверждать невозможно.

В. В. Задерацкий в своих исследованиях отмечает: «Следует признать, 
что последние работы композитора в стиле “ретро” не были первыми в его 
практике. Равно как и стремление создать произведение, пронизанное све-
том тотально присутствующего лирического аффекта, искрящегося жиз-
нелюбия и жажды солнца. Таким сочинением была его единственная до-
шедшая до нас опера по комедии Лопе де Вега “Валенсианская вдова”, пер-
вый вариант которой он создал в 1934 г., потом возвращался к ней в 1940 
и 1949 годах. Произведение это также изобилует мелодическим великоле-
пием, и откровенный “демократизм” стиля, как всегда у него, приправлен 
изыском ритмов, гармоний, фактуры и оркестровых красок в тех страни-
цах партитуры, которые он успел создать. Опера завершена в клавире, ор-
кестрованы лишь первые три картины, и сочинение это продолжает ждать 
свою судьбу.

Все созданное композитором в манере “in modo retro”, в той или иной 
мере отмечено его “опознавательными” авторскими знаками. К тому же ис-
кусная выделанность ткани и формы по сути преодолевает семантический 
и ремесленно-стилевой стереотип времени, выводя эти произведения из пре-
делов бесчисленных опытов и проб в эстетике сталинского соцреализма 
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“пост-48”. Композитору удалось достичь “свершившегося художества”, спо-
собного существовать в развивающемся пространстве истории» [1, с. 18].

Композиционные особенности Скрипичного концерта — такие как: об-
ращение к традициям шубертовского лирического симфонизма; просто-
та и классичность музыкальных форм, воплощенных, однако, с помощью 
музыкального языка ХХ века; отголоски влияний на авторский стиль ку-
миров романтического столетия и одновременно любимых композиторов 
В. П. Задерацкого — Ф. Листа (на него отчетливо указывает скерцозно-фуги-
рованное начало разработки первой части), К. Дебюсси или Н. А. Римского-
Корсакова (в Восточной мелодии); если обратиться в целом к художествен-
ной идее концерта, то и здесь обнаружится некое родство с позднероманти-
ческими скрипичными концертами А. К. Глазунова и Я. Сибелиуса, — все 
это говорит о том, что возвращение к романтическим истокам было есте-
ственным и органичным для композиторского стиля В. П. Задерацкого.

В сущности, он никогда и не порывал с этими глубинными основами сво-
его музыкального бытия. Даже в зрелых произведениях композитора мож-
но найти сколько угодно обращений к явлениям романтической эпохи, как 
в плане художественного содержания, так и в плане технологии музыкально-
го письма. Неслучайно в отношении его творчества столь актуально звучит 
тема интертекстуального взаимодействия музыкальных опусов, принадле-
жащих разным историческим эпохам (подробнее об этом можно прочесть 
в кандидатской диссертации Н. А. Лукашенко [7]). И, быть может, неизвест-
ное широкой публике позднее творчество В. П. Задерацкого стало именно 
тем мостиком, который соединил пост-романтизм, от которого так дерзно-
венно отрекались многие композиторы его времени, и совсем скоро гряду-
щий нео-романтизм, расцветший в условиях уже совершенно иной музы-
кальной эпохи.

Литература

1. Задерацкий В. В. О творчестве В. П. Задерацкого. Рукопись. 30 с.
2. Задерацкий В. В. Потерявшаяся страница культуры. Очерк третий. 
// Му зыкальная академия. Москва, 2006. № 1. С. 74–81.
3. Лукашенко Н. А. Стилевые основы фортепианной поэтики В. П. За-
де рацкого: дис. … канд. искусствоведения: 17.00.03. / науч. рук. 
Са мой ленко А. И.; Одесская гос. музыкальная акад. им. А. В. Неждано вой 
Одес са, 2011. 242 с.
4. http://www.belcanto.ru/makam.html
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Когда-то давно, на жаре, при входе в одесскую «Аркадию» старый очка-
рик в пиджачной паре маникюрными ножницами ловко вырезывал из чёрной 
бумаги силуэты подсаживавшихся.

Готовый силуэт наклеивался на белую картонку, очкарик получал рубль, 
и все были довольны.

Нравилось глядеть не на силуэты (ничего особенного), а на обрезки чёр-
ной бумаги, которые вертлявым спагетти свешивались из-под ножничек 
и вёртких пальцев художника. «Чёрный верх — белый низ».

Тогда, по серпантину негатива, ползшего в ведро, внезапно понял, что 
резчик режет позитив. Подрабатывавшего ретушёром в фотоателье и на-
чинавшего линографика, меня пробило: удаляя лишнее, мы получаем са-
мих себя впрок, на вырост. Про Микеланджело и мрамор я узнал позднее, 
когда родители, махнув рукой, прекратили меня воспитывать. О профилях 
Кругликовой, Нарбута и Елизаветы Бём, как и «Профилях» Эфроса, — 
тоже. Но тогда, вприглядку к желтевшим акациям, мухам над арбузными 
корками и потёртому пиджаку пляжного резчика силуэтов — этого ловца 
медальных человеков, по которому скакали зверьки мальчишеского удив-
ления мастерством, — морской горизонт, выгнувшись по лёгкому лекалу, 
отсекал твердь от влаги. Стоило лишь перевести взгляд с одного на другое. 
Что из них было позитивом, а наоборот — ad libitum.

Сейчас понимаю, что это, пожалуй, было эротично, но такого взрослого 
слова тогда в лексиконе не было. Украинского слова «витинанка» — тоже.

Их напомнили работы — бело-красно-чёрные — американского худож-
ника и профессора еврейской истории Йоханана Петровского-Штерна (уни-
верситет Northwestern), причём неожиданным образом. То есть с той сторо-
ны, с которой не ожидаешь.

Эротизм заключён не в сюжетах (такие работы у Петровского-Штерна 
составляют отдельную серию), а в цветосочетании.

Неважно, что именно предъявил художник зрителю: важно, как сделано. 
Какие цели у искусства, нужно спросить у профессоров эстетики, но те начнут 
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мэкать-бэкать, и точности не дождёшься, а вот какие у него средства — вопрос, 
всякий раз решаемый ситуативно, in situ, по месту. Здесь можно ждать новизны, 
поскольку темы, пока художник есть человек, примерно одни и те же: я и мир, 
мир и зло, зло и возмездие, возмездие и безразличие, безразличие и я. Феофраст 
описал все возможные характеры, Шекспир — все возможные конфликты, 
Фрейд — почему так происходит, Ортега-и-Гассет — почему то, что проис-
ходит, неизбежно. Всякий художник ищет новый лекиф для сусла старой темы.

Петровский-Штерн насмотрелся чёрно- и краснофигурной афинской ва-
зописи, в которой иногда тело писалось белилами, и решил перекинуть арку: 
поднадоевшая концептно-умственная идеологема Чёрного квадрата была 
преодолена внесением визуального смысла. Разноцветно-безликие крестья-
не Малевича получили лицо.

Пусть нестрогая близость к квадрату не смущает зрителя, это всё равно 
Чёрный квадрат, на который наложена крупнопятнистая вязь псевдоафин-
ской цветописи: между очень древнегреческим, очень столетне-авангард-
ным и нашей безъязыкой новизной есть контакт. Петровский-Штерн крем-
ниевым ножом отсекает лишнее на бумаге двух открытых цветов, которые 
в истории культуры имеют длинную лестницу коннотаций. Она будто накле-
ена на белую картонку.

Среди дюжины пояснений мне больше всего по душе толкование стен-
далевского названия «Красное и чёрное» как чередования полей рулет-
ки — уж слишком близко это толкование к игре случая, хотя Сорель рас-
чётлив и не азартен. Зато его судьба такова: «червоне — то любов, а чор-
не — то журба», особенно, если вспомнить, что госпожа де Реналь смерть 
Сореля не пережила. Не в персонажах Стендаля дело. Но во мне всё крепче 
уверенность, что Петровский-Штерн предлагает зрителю бездну коммента-
риев именно к этому роману. Конечно, на своём (нашем) материале; конечно, 
очень по своему; конечно, почти убедительно и, конечно, практически без-
доказательно. Он предлагает эдакую форму, а каждый из нас видит свой об-
раз; Йоханан предлагает подумать, а мы хотим просто смотреть; он тщится 
заставить пережить, а нам хочется удовлетворения. Именно потому осмели-
ваюсь настаивать, что все работы этой выставки эротичны.

Вроде бы сюжет можно пересказать, но всякий раз что-то мешает. 
Вот, скажем, внутри — песни и пляски, прямо какой то Матисс, а по конту-
ру красные силуэты в немецких касках («Еврейское счастье», 2009). Или эн-
каведисты «на службе народа» с примкнутым к винтовке штыком держат 
мешки с мукой — а в центре вот-вот Голодомор («Голодомор (Украина, 
1932)», 2015). Зубчатый забор насильников — и лубочная стать страдаль-
цев. В другом месте — то красный крокодил меж средневековых европей-
ских домиков («Погром в местечке», 2008), то бустрофедоном пионэры 
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Йоханан Петровский-Штерн. Гамельнский крысолов. 2014. Холст, акрил. 91,5 × 122 см
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с пионервожатым — дудочником «от Клеменса Брентано» — змеятся от за-
брала готического замка, радуясь жизни и не ведая, что там, за рамой картин-
ки («Гамельнский крысолов», 2014). Не об этом ли саркастически говорил 
Бродский?

Встань в свободную нишу и, закатив глаза,
смотри, как проходят века, исчезая за углом,
и как в паху прорастает мох
и на плечи ложится пыль — этот загар эпох.

Статуи гонимых и гонителей вызывают в памяти кощунственные строчки 
Вл. Соловьёва: «Несомненная польза гонения для гонимых состоит не в зло-
страданиях, которым они подвергаются, а в необходимости для них отстаи-
вать себя внутренними силами, жить своим умом и своим нравственным под-
вигом» (1893), то есть развиваться, чтобы не напрасно пройти мимо себя 
и мимо истории, чтобы не стать населением. Корпусный цвет Петровского-
Штерна кричит об этом. Этот цвет возбуждает больше, чем идея, поскольку 
её можно пересказать, а цвет пересказать нельзя.

Нея Зоркая, впервые заметившая, что искусство кино — это дитя эпо-
хи модерна, увидела, что, в общем-то, всякий сюжет, изображённый схема-
тично, есть лубок: излюбленное визуальное потребилово простецов начала 
ХХ века. «Купание красного коня» и «Купчиха». От них только и осталось 

Йоханан Петровский-Штерн. После грехопадения. 2014. Холст, акрил. 122 × 91,5 см
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истории, что пристрастие к картинке; по этим картинкам можно восстано-
вить их «попытки мировоззрения» (что виртуозно проделал, например, 
Арон Гуревич с «Exempla» XII века). Да сама картинка. Эдакие кинодрамы 
начала 1920-х: «Мишки против Юденича» и «Жизни немые узоры».

Как росписи в католических храмах были Священным писанием для не-
вежд — фрескописью или витражом, так лубок на площади — отвлечением 
от повседневности.

Цвет — приём, сюжет — заложник его. Без полутонов он становится 
беспощадным, и никакие хорошие иностранные слова (коллаж, контур, ап-
пликация, плакат, трафарет, клише, карикатура) не поясняют существа дела: 
сюжет явлен в его наготе. Пупком наружу. Если на афинских амфорах пьяный 
сатир гонится за нимфой или учёный муж за мальчиком, нам сразу очевиден 
подтекст; если в тондо на фасаде флорентинского Оспедале деи Инноченти 
показан спелёнатый подкидыш, его подтексты уже подлежат иконологиче-
ской развёртке и нужно призывать гений Панофского.

В работах Петровского-Штерна ни перевод не требуется, ни толкова-
ние — требуется несложное знание судеб своей земли, поучительных тек-
стов Ветхого завета (про Адама и Еву, например) и зачатки зрительского 
дара логической фасцинации.

Юрий Кнорозов из Харьковской губернии, единственный, кто прочёл 
тексты майя, назвал этим словом «такое действие сигнала, при котором ра-
нее принятая информация полностью или частично стирается».

Петровский-Штерн должен быть признан знатным фасцинатором.
Лубочным приёмом с семантически непоколебимой цветовой комбинаци-

ей белого, красного и чёрного Йоханан стирает неточное знание о прош лом, 
заменяя его точным ощущением страстности переживания этого прош лого.

Он ставит маяковскую плакатность на службу развеществлению плакат-
ной формы и убеждает зрителя в возможности создания современной «Биб-
лии для невежд» — истории в картинках. Он пособляет нечитающему поко-
лению оставаться в пределах истории рода, участвовать хоть в каком нибудь 
дискурсе и пытаться чувствовать себя людьми.

Посох и фонарь? Тогда это волшебный фонарь, склонный к мультипли-
кации «культурфильмы», и зрячий посох Брейгеля, забытый на заснежен-
ном пригорке.

Поставленные перед собой задачи художник решает путём наведения 
на цветовую резкость, которая сплавляет все изображения в одну свое-
образную «икону с житием» — житьём-бытьём человека на сквозняке 
его судьбы, данной как наличное переживание в нестойких средах истории 
с ки сельными берегами. В данном случае её залог — непрозрачный акрил 
на холсте.
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СЕРГЕЙ КУЛАКОВСКИЙ 
ОБ ОСИПЕ МАНДЕЛЬШТАМЕ:
Ещё одна прижизненная характеристика

Сергей Юлианович Кулаковский1(4(16).07.1892, Киев — 11.03.1949, 
Лодзь, похоронен в Варшаве «na Powązkach»; «Cmentarz Powązkowski»), 
филолог-русист [1], старший сын профессора римской словесности Импе-
раторского университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кула ковского 
(1855–1919) [2], — в сентябре 1922-го, отпросившись в научную коман-
дировку, сбежал из большевицкого Киева. Сначала учился в Лейпциге, за-
тем в Практической школе высших исследований (Сорбонна) в Париже. 
В Польше он наездами, с 1924-го — навсегда: Варшава, Варшавский уни-
верситет, с 1945 года — Лодзь, Лодзинский университет.

Обзорно-аналитический труд «Пятьдесят лет русской литературы: 
1884–1934» (Sergiusz Kułakowski. Pięćdziesiąt lat literatury rosyjskiej: 1884–
1934. Warszawa: Nakładem Księgarni F. Hoesicka, 1939. 428 s.) магистр сла-
вянских литератур Кулаковский написал в 1934–1937 годах не только, по-
жалуй, с целью получить степень doktor habilitowany (которую не полу-
чил) — книги, аналогичной по замыслу и исполнению на то время не было2. 
Нет и до сих пор.

В СССР тогда же, в 1939-м, по неоконченной и неозаглавленной рукопи-
си 1908–1909 годов была посмертно выпущена «История русской литерату-
ры» Максима Горького [3], о существовании которой Кулаковский понятия 
не имел. Горький успел «сдéлать» малость Салтыкова-Щедрина, чуть-чуть 
Лескова и более или менее подробно — литературный подмалёвок к портре-
там Льва Николаевича с Фёдором Михайловичем, но 1880-е всё же остались 
у него без тщательной разделки.

1 Выражаю признательность Д. С. Бураго, П. М. Нерлеру, о. Генриху Папроцкому, 
С. В. Симаковой и Е. И. Станиславской за помощь, советы и поддержку при подго-
товке этой статьи.

2 Обладанием экземпляром (кстати, в отличном состоянии) обязан моему другу 
профессору урбанистики Лодзинского университета Николаю Габрелю, который 
самоотверженно разыскал его у варшавских букинистов весной 2018 года.

1
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Киевлянин Павел Петрович Блонский (1884–1941), как и Кулаковский — 
выпускник Университета св. Владимира, в 1919-м жаловался на педагогиче-
ское ханжество и стремление заменить живую литературу «пресно-бездар-
ной народнической филантропией как последним словом литературных ис-
каний педагогического либерализма» [4].

Тогда в гимназии и в университете вправду «успевали» доучить исто-
рию русской литературы примерно до Гоголя; модернизм воспринимался 
как болезнь — болотные цветки на якобы здоровом теле социал-демократи-
ческой литературы, форменное декадентство «разлагающейся буржуазии»; 
реализм — как материал для цензорского карандаша. Боборыкин, Гаршин, 
Чехов, Куприн, Бунин и Короленко — предел допустимого письма, в 1920–
1930-е ещё не вызывавший политической идиосинкразии.

Сергей Кулаковский едва ли не первым в литературоведении поста-
рался на четырёхстах с хвостиком страницах дать более или менее объек-
тивную картину становления российской изящной и прикладной (дра-
ма тургия Ев реи нова, плакаты Маяковского) словесности от времени 
Алек сан дра III до Пер вого съезда Союза советских писателей, причём 
полу вековой отсчёт взят им вспять — от 1934 года. В СССР этого сделать, 
конечно, было нельзя, а вот во Второй Речи Посполитой эпохи Игнация 
Мос циц кого — можно.

В предисловии Кулаковский объясняет: «На рубеже двух веков рус-
ская духовная культура достигла такого высокого уровня, что дальнейшее 
становление литературы, театрального и изобразительного искусства в те-
чение <…> десятилетия 1904–1914 годов следует рассматривать как углу-
бление и расширение достижений предыдущей эпохи, что по-своему было 
связано с прекрасной литературной традицией XIX века. В этот новый 
период, начиная с 1909 года, прорыв был очевиден особенно. Начало об-
щеевропейской войны привело к краху культурное созидание, в частно-
сти — литературное; тем не менее, в области словесности появились но-
вые факторы. Пятилетняя война и революция (1914–1919) изобиловали 
вто ричными явлениями.

Жизнеспособность творческих составляющих проявилась в расцве-
те формалистических элементов в течение следующего пятилетия 1919– 
1924 годов, когда разделение на советскую и эмиграционную литературу 
было ферментировано одновременно.

<…> С 1929 года на территории Советского Союза поэты и прозаики 
как старшего поколения (то есть, с 1919–1924 годов), так и младшего долж-
ны были работать под опекой правительственного заказа; это исключало ка-
кую-либо свободу творчества, что вскоре привело к краху и почти полному 
исчезновению литературы.
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<…> В пятилетие 1929–1934 годов был отмечен катастрофический спад 
литературной продукции на территории Советского Союза; об этом было 
заявлено на Первом съезде Союза писателей в 1934 году, на котором для пи-
сателей были выработаны новые директивы.

В то же время во всех крупных культурных центрах эмиграции произо-
шло заметное ухудшение условий публикации, что было вызвано экономи-
ческим кризисом.

<…> Сочинения каждого отдельного писателя разбираются нами без 
учёта разделения на довоенное и послереволюционное время. В против-
ном случае читатель потерял бы впечатление о непрерывности становления 
литературы.

В силу специфических условий, которыми слишком часто можно руково-
диться в отношении современной русской литературы, автор позволяет себе 
подчеркнуть, что его отношение к разработке материала было лишено всех 
внелитературных элементов. В каждом отдельном случае наиболее типичный 
материал должен был быть принят во внимание, исходя из личных предпо-
чтений. Это труд принципиально информативный» [5, s. 5–6]1.

Структура монографии Кулаковского умна, строга и научно привлека-
тельна. Если ею воспользоваться, полноценный курс лекций обеспечит лек-
тору всенародную славу:

I. На рубеже двух эпох.
II. Настроение сумерек и пессимизм. Новое направление в театральном 

искусстве.
III. Религиозные и философские течения.
IV. Символическая драма и реалистический роман. Журналистика. Юмор 

и сатира.
V. Модернизм и начало символизма.
VI. Символизм.
VII. Символизм и мистицизм.
VIII. Ритмическая и неореалистическая проза.
IX. Конец символизма и акмеизма.
X. Театр.
XI. Футуризм и другие направления поэзии. Теория литературы и фор-

мализм.
XII. Мировая война. Крестьянская поэзия. Имажинизм. Крестьянская 

проза. Революция.
XIII. Пролетарская литература. «Пролеткульт» и «Кузница». «Сера-

пионовы братья». Дореволюционная традиция поэтического искусства.

1 Здесь и далее цитирую в собственном переводе.
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Сергей Юлианович Кулаковский
(1892–1949)

Фото 1909 года

Участники семинария русской филологии проф. В. Н. Перетца (сидит в центре), 
гимназист С. Ю. Кулаковский стоит в верхнем ряду крайний слева. Киев, 1909
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XIV. Прорыв в начале новой пятилетки. «Леф». «Попутчики» 
[«Współwędrowcy»]. Конструктивизм. ОПОЯЗ. Исторические романы 
и биографии. Литература для детей.

XV. Литературное движение 1924–1929 годов. Пятилетка индустриали-
зации и коллективизации. Социалистический порядок. Союз советских пи-
сателей и его Первый съезд.

XVI. Русский театр после Революции 1917 года. Репертуар. Прошлое 
и настоящее. Мысли о завтрашнем дне.

XVII. Литература эмиграции. Литературные центры. Пессимизм. Ино-
странное влияние.

Кулаковский предложил рассматривать историю изящной российской 
словесности как бы «поверх барьеров» — так, будто революция и внесла 
коррективы в её течение, и так, будто не внесла; будто «с именами», а буд-
то и «без имён». То есть, он рассматривал появление текстов как тако-
вых; общественно-культурные условия их рождения были на заднем плане. 
Возможно, в этом следует усматривать известную ограниченность. Но тогда 
следует обвинить в ограниченности и Генриха Вёльфлина, который вздумал 
сочинить «историю искусства без имён»; жаль, что не сочинил — такой 
был бы ценный опыт, — ведь «с именами» всякий может.

Не в ограниченности ли обвиняли когда-то задиристые рецензен-
ты (П. В. Безобразов и А. А. Васильев) его отца? Мол, сочиняя в конце 

Обложка и титульный лист книги С. Ю. Кулаковского
«Пятьдесят лет русской литературы». 1939
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1900-х — первой трети 1910-х трёхтомную «Историю Византии» (Киев: 
Типолитогр. «С. В. Кульженко», 1910–1915), Юлиан Кулаковский ограни-
чивался par excellence политической, церковной и административной исто-
рией (будто этого мало) и не уделял внимания экономической и культурной? 
«А также всему, что понадобится впредь»?

Именной указатель и список книг каждого из упомянутых в «Пятидесяти 
годах русской литературы» способен посрамить слóвник русских писате-
лей и справки о них в любой тогдашней специализированной энциклопе-
дии. Остаётся догадываться, сколько поискового труда стоило Кулаковскому 
привести практически исчерпывающие и почти безошибочные перечни. 
Но эта догадка может быть отчасти уточнена: библиографический обзор Иг-
натия Владиславлева 1928 года «Литература великого десятилетия (1917–
1927)» [6] непременно был известен Кулаковскому, хотя ссылок на него 
в книге нет.

Взглянем на страницы, посвящённые Мандельштаму.
Так, в библиографию Мандельштама Кулаковский включил все отдель-

ные издания поэта, кроме «детских»: «Камень» (1913 и 1916), «О поэ-
зии» (1928), «Tristia» (1923), «Стихотворения» (1928), «Шум времени» 
(1925), «Египетская марка» (1929) [5, s. 393].

Когда он сочинял этот комментарий (1934–1937 годы), поэт был жив. 
Тем не менее, год рождения Мандельштама указан неверно.

Осип Эмильевич Мандельштам
(1891–1938)

Фото 1937 года
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«Акмеистом был Юзеф (Осип) Мандельштам (р. 1890 [1891]), уроже-
нец Варшавы, который отточил стиль своего лиризма на впечатлениях от ар-
хитектурных памятников Санкт-Петербурга, резкой и скудной ясности изо-
бражений древнего мира и трагической истории нашего времени. “Le bloc 
resistant” Готье был для Мандельштама синонимом изображения камня, ко-
торый, как красиво сказал Тютчев, “с горы скатившись, …лёг в долине”, об-
ретя таким образом дар речи. Сборничек его лирики “Камень” (1913) был 
расширен Мандельштамом и опубликован в 1916 году под тем же названием.

Мандельштам не признаёт эмоциональность. Долгое время он несёт 
в душе слово, которое неожиданно нисходит с его губ идеально отполирован-
ным и не нуждающимся в каких-либо изменениях. Согласно Мандельштаму, 
поэзия должна быть строго архитектурной. Дар поэта — это бремя, а твор-
чество — ответственность перед собой. Вот основа классики Мандельштама. 
Он несколько раз высказывал собственные воззрения на поэтическое твор-
чество (сборник статей “О поэзии”, 1928). Поэт живёт творчеством, про-
износит слова, которые звучат “медью торжественной латыни”. Эту фразу 
Блока можно прислонить к поэзии Мандельштама, для которого древний 
мир стал реальностью. Одиссей, Приам и Федра — фигуры нашего времени. 
Архитектура и скульптура имеют для Мандельштама безупречное очарова-
ние классической древности. Его поэтические образы всегда ясны, а ритмы 
со временем обретают широту и спокойствие эллинских метров, о чём сви-
детельствует замечательная поэзия сборника “Tristia” (1923).

Собрание поэзии Мандельштама (“Стихотворения”, 1928) показыва-
ет, что значение поэтического стиля Державина, ведущего русского поэта 
XVIII века, нашло отражение в поэзии Тютчева и в поэтическом искусстве 
нашего времени. Ряд этих стихов напоминает удивительные оды прежних 
времён.

Проза Мандельштама также имеет особый характер (“Шум времени”, 
1925, переиздан как вторая часть книги зарисовок в прозе “Египетская мар-
ка”, 1929). Поэт выражает чувство времени, слышит его тяжёлые и медлен-
ные шаги. Автобиографические заметки на полях этой книги о дореволю-
ционном Петербурге и о Феодосии в Крыму во время гражданской вой-
ны содержат скорее формулы, а не понятия, с подчёркнутой деталировкой. 
Благодаря этому автор достиг ожидавшейся цели, и каждая его мелочь, каж-
дый персонаж ярок и понятен» [5, s. 191].

Сопоставляя беллетристику Мандельштама и Пастернака, Кулаковский 
комментирует:

«Проза Пастернака не менее интересна, чем автобиографические очер-
ки Мандельштама. “Детство Люверс” из сборника рассказов (“Рассказы”, 
1925) более обширно, подход напоминает монодраматические приёмы 
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Евреинова: автор анализирует психику персонажа, отражая явления и зем-
ные вещи в мире героев и героинь, вещами определяя их духовное состо-
яние. Эта особенность в какой-то степени указывает на близость автора 
к Р. М. Рильке, которого он обожает, о чём свидетельствует посвящение 
Рильке автобиографического романа “Охранная грамота” (1912). Это со-
чинение занимает то же место в творчестве Пастернака, что и “Египетская 
марка” в творчестве Мандельштама. Это романтически-идеалистическая 
история, которой некомфортно в нашем времени и которая создаёт соб-
ственный мир.

Стихотворение С. Ю. Кулаковского «Предсказание» (17.03.1917).
Автограф в коллекции о. Генриха Папроцкого (Варшава), 1942
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Будучи превосходным переводчиком (Клейст, Бен-Джонсон, Гервег 
и др.), в 1935 году вместе с Н. Тихоновым Пастернак опубликовал переводы 
современных грузинских поэтов (“Поэты Грузии”). Кроме того, он писал 
стихи для детей, как и Мандельштам, с которым как лирик имеет сходный 
характер» [5, s. 217].

Свежи и точны наблюдения Кулаковского над поэзией Ахматовой, Блока, 
Анненского, Бальмонта, Вяч. Иванова, Цветаевой, Гумилёва, Пастернака, 
Маяковского, Брюсова, Кузмина, Есенина и Саши Чёрного, прозой Гоголя, 
Гаршина, Достоевского, Льва Толстого и Алексея Толстого, Тургенева и Лео-
нида Андреева, Чехова, Горького, Эренбурга, Бабеля, Ремизова, Зинаиды 
Гиппиус и Мережковского, Пильняка, особенно — над орнаментальной про-
зой Розанова и Андрея Белого. Упоминает Бухарина, Троцкого, Сталина. 
Многих из тех, о ком пишет, Кулаковский знал лично (например, Иванова 
и Ремизова), имел возможность, всматриваясь, наблюдать со стороны. Эле-
менты литературоведческой компаративистики просвечивают в тексте, ког-
да он обращается к творчеству д’Аннунцио и Бодлера, Ибсена и Гофмана, 
Ницше и Метерлинка.

Особенно компаративная искра высекается, когда речь заходит о поэ-
тах-эмигрантах, по-прежнему кровно связанных с российской словесностью.

«Поэты-эмигранты делятся на группы преимущественно географи-
чески; каждый центр, или эмиграция, имел одну или несколько поэтиче-
ских объединений. Прежде всего, работа поэтов-эмигрантов была связана 
с Берлином, который в 1921–1925 годах стал крупным центром русской 
культурной жизни. В дополнение к ежемесячным журналам и всевозмож-
ным альманахам, в Берлине было несколько поэтических групп, таких как, 
например, “Веретено”. Представленная несколькими авторами, эта моло-
дёжь принадлежала к самым разным направлениям, и в той или иной сте-
пени была связана с Москвой. Берлинское объединение, организованное 
в санкт-петербургском стиле, таком как “Дом искусств” (или “Дом писате-
лей”), а также ряд других литературных ассоциаций и множество издатель-
ских компаний, способствовали развитию “берлинской литературы”, кото-
рая ни в коем случае не была единым целым. Когда после 1924–1925 годов 
некоторые писатели вернулись в Москву, а другие разъехались по иным ев-
ропейским городам, — в Берлине остались лишь несколько групп. Среди 
молодых берлинских поэтов выделялся [киевлянин] Владимир [Корвин-]
Пиотровский [(1891–1966)], чрезвычайно талантливый лирик, автор 
сбор ников “Полынь и звёзды” (1923), “Каменная любовь” (1925) и других. 
Поэзия Пиотровского характеризуется необычайной, почти классической 
простотой. Не будучи акмеистом, — Пиотровский ближе всего к этому по-
этическому направлению. Скупые слова достигают ясности поэтических 
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образов. Если мы сравним его с любым из акмеистов, он будет ближе всего 
к Мандельштаму. Современность отразилась на творчестве Пиотровского 
незначительно; это русский парнасец, типичный поэт петербургской вол-
ны» [5, s. 347–348].

Мандельштам, Пастернак и Корвин-Пиотровский были годом старше 
Кулаковского, и он видел в них естественных современников, заметных и яр-
ких, всякий раз сообразуясь с общим всем им соотчичем: традицией россий-
ской изящной словесности XIX века.

За характеристиками, даваемыми Кулаковским героям книги — конеч-
но, не только Мандельштаму, — критический характер не проглядывает. 
Российские литераторы, оказавшиеся с началом Великой войны на тягост-
ном бытовом и бытийном распутье, заслуживают, по мнению Кулаковского, 
тёплого внимания литературоведа и порой снисхождения — причём в го-
раздо большей степени, нежели это могло бы происходить в относитель-
но спокойные времена, скажем, в 1860-е, о чём писал, например, Корней 
Чуковский [7].

Бессилие перед происходящим, нервозность и чувство омерзения Кула-
ковский выразил 17 (30) марта 1917 года, через две недели после отречения 
Николая II, в единственном известном мне его стихотворении (из коллек-
ции о. Генриха Папроцкого), в котором белогвардейщина густо перемеше-
на с антисоветчиной:

Клепсидра (сообщение о смерти) С. Ю. Кулаковского. 1949
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Отступали мы ордою дикой.
Затопили пушки в глубине…
По Руси-то, по Руси великой —
Кровь, пожар, забвение в вине.
Враг пришёл и выжег, точно лавой,
На пути селенья, города…
Где, Россия, твой орёл двуглавый?
Он упал, не встанет никогда.
И земля назавтра загорится.
Что же делать, где найти исход?
Помоги, Небесная Царица,
Собери Ты на врагов поход.

В силу того, что эти строки через четверть века, в ноябре 1942-го, были 
вписаны автором в альбом Юрия Витольдовича Клингера, сына коллеги отца 
по Университету св. Владимира Витольда Павловича Клингера (1875–1962), 
не приходится сомневаться: выраженная им тогда и совершенно чуждая нам 
сегодня ура-патриотическая эмоция сопровождала Кулаковского в его труд-
ной, издёрганной эмигрантской жизни.

Впрочем, книгу о полусотлетней судьбе российской словесности Сергей 
Кулаковский заканчивает обнадёживающе:

«Русская эмигрантская проза с 1925 года пребывает в становлении, как 
и литературное творчество на территории Советской России. Это переход-
ное состояние изобилует интересными и типичными литературными явле-
ниями. В то время как советские читатели и критики требуют от писателей 
простоты и воспроизведения жизни как таковой и реальных человеческих 
персонажей с всеми недостатками и положительными сторонами харак-
тера, — люди из плоти и крови, русские эмигранты-прозаики также ищут 
приёмы воссоздания реальности, не вдаваясь в стилистические тонкости. 
Основа нового подхода, который развивается в новейшей русской литера-
туре, — это стремление к простоте, ясности выражения и обеспечения чи-
тателей основами литературности произведений» [5, s. 377].

Повторюсь, это первоклассный по архитектонике, концепции (и кон-
спективности) труд, сколь не устаревший, столь и малоизвестный. Суж-
дения Кулаковского о Мандельштаме, дополняющие скромный, но упру-
гий корпус прижизненных печатных характеристик стихов и прозы поэта 
(от С. П. Боброва [8], И. Г. Эренбурга [9], П. С. Когана [10], Ю. Н. Ты ня-
нова [11], Н. Я. Берковского [12], Б. С. Ольхового [13] до А. К. Та ра сен-
кова [14], М. И. Рудермана [15] и Игн. В. Владиславлева [16]), способству-
ют их уточнению.
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старший науковий співробітник
ІПСМ НАМ України,
кандидат мистецтвознавства

58-а ВЕНЕЦІЙСЬКА БІЄНАЛЕ 2019 року: 
«PRO» і «CONTRA»

«А бодай би жили ви в цікаві часи». Так можна було й перекласти ге-
неральне гасло цьогорічного свята мистецтв. Хибно було би оцінювати 
58-й артфест, який 2019-го традиційно пройшов у Місті св. Марка, виходя-
чи передусім з гаслового вектора. Хоча цього разу останнє виявилося влуч-
ніше, аніж будь-коли: зловживати теревенями почали ще з часів царя Гороха, 
не отримуючи за те на горіхи, та сьогодні, схоже, схаменулися — і ставлять 
діагноз.

Бо й справді, «May You Live In Interesting Times» звучить куди виразні-
ше, та й зрозуміліше, аніж, скажімо, «Making Worlds», під знаменом яких 
проходила Венеційська Бієнале у 2007 р.: коли ж таке було, що сучасна обра-
зотворчість відмовлялося «створювати (нові) світи»? І цього разу подібна 
інтенція вислідковувалася у проектах кількох країн — ну, скажімо, ісланд-
ського, який угніздився на далекій-предалекій Джудецці, де залу показу деко-
рували якимись декоративно-пухнастими віхтями, перетворивши її на один 
гігантський килим у тривимірному просторі; інсталяція Храфнхілдура Ар-
нар-дот-ті-ра… ху-у-у… ледве вимовив.

Але наперед усі небайдужі угледіли в побажанні «цікавих часів» зло-
вісне китайське прокляття «часів перемін», перекладене на мову європей-
ської прийнятності, адже «переміни» на Заході зазвичай асоціюються з ін-
новаціями, які гріх сьогодні засуджувати. Інша річ — категорія «цікавого» 
(пор. з російською приказкою про «любопытную Варвару», яка реінкарну-
валася в телестереотип Санта-Барбари, але також давній європейський ар-
хетип «темної кімнати», замкненої на ключ, де чергова Синя Борода ховає 
сліди своїх масакрів; «темних кімнат» цього року у Венеції таки не бракува-
ло, але їм варто присвятити окрему статтю). Вона може надавати сучасному 
мистецтву несподіваних обертонів: зловісного, травматичного, руйнівного, 
загрозливого тощо.

Утім, в даному випадку — а ми торкаємося фестивальної концепції, 
а не фес тивальної достеменності, краще дистанціюватися від практики наці-
ональних павільйонів, позаяк кожна країна показала, що хотіла чи що могла, 
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іноді провалюючись у безодні передбачуваного несмаку (як це сталося 
із про ектом Єгипту, де не обійшлося без тривіальних сфінксів, лики-пики 
яких затулили заради модерного духу відеоекранами, та це їм анітрохи не за-
радило). Натомість авторський кураторський первень у його позадержав-
ній нескаламученості дався взнаки у програмах Центрального павільйону 
та левовової (звучить по «сан-марківськи», чи не так?) частки Арсеналу. 
Саме тут відбір орієнтувався на певну концепцію, а не на державницько-
представницький гонор, який рідко бува коли добрим порадником. Додамо, 
що чи не вперше іменний склад учасників обох просторових блоків був залед-
ве не тотожним один одному. Так, у обох приміщеннях надибували на Георга 
Кондо та Жанну Кадирову, Ентоні Германдеса та Марі Катаяму, Кристіана 
Марклая та Сохама Гупту, та ще й іншого Гупту, на ім’я Шілпа; список, га-
даю, міг би бути продов жений до «переможного кінця», та досить і цих 
прикладів.

Певний відтінок тавтологізму — відчутний вже в каталозі, де його мож-
на було би контролювати — неминуче надав 58-й Венеційській бієнале від-
чуття квіточої приреченості, лискучої вичерпаності, мов за останнього сто-
річчя існування, у ХVIII-му, Венеційської республіки, коли карнавал замінив 
мілітарну потугу — і мілітарну спроможність. (До речі, й каталоги тут ви-
ходять друком щораз інакше — нині в двох томах, як у 2017-му, що трохи 
напружило автора цих рядків… аж поки він не спостеріг картонну коробку, 
куди вкладалися обидва томи — як у 2001-му, себто 18 років тому!). Ніколи 
ще Бієнале так не наближалася до карнавалу — хоч і її з ним порівнювали 
повсякчас, зловживаючи ефектною — і сумнівною — метафорою. Та цього 
разу, здається, вже сталося. Без масок, звісно, обійшлося, та в них і не було 
рішучої потреби… зате всюди стирчали постери Бієнале танцю — навіть 
на підході до Арсеналу, який до хореографічних вправ годиться якнайменше.

І без того стало ясно, що час героїчних змін та жестів відійшов у мину-
ле. На відміну од попередніх едицій, Бієнале відхрестилася од взяття під ор-
ганізаційну опіку розлогих експозицій класиків модернізму, які цього разу 
йшли без «левового супроводу», характерного силуетного знаку на про-
довгувастому стовпі, що супроводжує усі бієнальські проекти. Однак нині 
і неодноразовий бієналіст Георг Базелітц (ретроспектива в Галереї Академії), 
і бієнальський пофігіст Янніс Куннеліс (посмертна виставка у Фундації 
Прада), і чільний репрезентант брют-арту Жан Дюбюффе (показ у Палаццо 
Грассі), не кажучи про Леонардо да Вінчі та Маріано Фортюні (один у тій же 
Академії, інший у палаццо власного імені), виступили самостійно та конку-
рентноспроможно щодо фестивальної програми, якій довелося обійтися 
без зірок — не рахуючи більш «ріденьких» Розмарі Трьокель чи згаданого 
вище Субхама Гупту. А, може, Бієнале сама дорослішає і не бажає спиратися 
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на милиці визнаних авторитетів, аж з ренесансовими включно (пхнули ж 
до «ІЛЮМІнацій» три картини Тинторетто, та й годі). Її обранці — актив-
ні творчі люди середнього віку, а не покриті бронзою бонзи, прибурілі бугри, 
арт-авторитети «в законі». Але це також і не чергова ставка на мистецький 
молодняк, який тут, слава аллаху, не домінує — і незрілі знахідки якого мож-
на було би продемонструвати публіці з бентежливою поблажливістю, що на-
перед скасовує можливі докори та незручні питання.

Утім, останні порушувалися на Бієнале, і не воднораз. Титульна венецій-
ська атрактивність цьому не завадила. Швидше, надала їм лихоманистого, 
апокаліптичного блиску, передчуття майбутньої катастрофи. «Цікаві часи», 
то вам не фунт родзинок; збирайте панове «тривожну валізку», не нам од-
ним дрижаками тремтіти. Доводиться й по сьогодні розбиратися з проблема-
ми занедбаної екології, расової дискримінації (на першому місці, як не див-
но, темношкірої спільноти — а ми вже гадали, що з цим питанням давно по-
кінчено і що «казус Обами» поставив хрест на приниженнях його умовних 
співвітчизників, та де там), тоталітарних режимів, просто агресії та насиль-
ства, наслідком — чи причиною? — яких є жахлива, принизлива бідність 
значної частини населення земної кулі. Саме в руслі попередження можна 
розглядати більшість інсталяційних проектів, які насправді не володіють 
привілеєм естетичної самодостатності. З іншого боку, викривальні тенден-
ції на Венеційській бієнале не так очевидні, аніж на Документі з Маніфестою. 
Глядачеві вільно ковзати прискореним поглядом поверхнею артефактів, 
не надто заглиблюючись у їхні похмурі сенси. Або ж ігнорувати продовжен-
ня дії, яка може виявитися доволі дратливою, загрозливою, неприємною — 
як-от у кінетичному артефакті з мармуровим троном, який сповиває змія-
шланг (твір Сун Юна, Пенг Ю «Любий», чи, якщо ваша ласка, «Люба»).

Ну, сповиває, і хай собі, їсти ж не просить, не гріє і не знобить — але рап-
том оживає — мова про змію-шланг — і починає шмагати, хльоскати, репі-
жити усе довкола, аж виляски лунають на усю арсенальну залу. Передбачливо 
інсталяцію помістили у скляну посудину, яка в період особливо загостре-
ного ляскання не виглядає стовідсотково надійною. Публіка не тікає і за-
ворожено споглядає усю цю веремію, яка може їй загрожувати каліцтвом, 
якщо змія-шлянг, змієшланг чи шлангозмій, вийде з-під скляної упокори. 
Натяк прозорий — водночас дещо розлогий; можемо вгадувати в підтексті 
і державну тиранію, і техніку, на яку вчасно не знайшлося «червоної кноп-
ки», теж не завжди гарантія. (Якраз перед початком Бієнале світом проко-
тився американський міні-серіал «Чорнобиль», який жваво обговорювали 
мої співвітчизники — навіть за кордоном, де іншим вражень — понад нор-
му, а от на тобі). У першому випадку — навіть двояко: верховну владу, яка 
ні сіло, на впало кидається на своїх підданців, чи її ж, як об’єкт внутрішнього 
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розпаду, ребельної деструкції. Але назва натякає і на суто родинний кон-
флікт — із однаковою відповідальністю сторін… от лише феміністки такої 
інтерпретації точно не схвалять.

Попри все, дозволю собі скасувати власне правило: мовчок про націо-
нальні павільйони, але як же без них, якщо принаймні один так і просить-
ся проілюструвати — офіційно загалом непроартикульовану — тенденцію 
58-ї Венеційської бієнале. Саме «волю до руху», зловживання кінетичними 
фокусами-покусами, які, переконуємося наочно, лягли наріжним каменем 
новочасної спектакулярності. Мова про Бельгійський павільйон, з якого (ну, 
добре, після Іспанії в якості прелюду) зазвичай починають огляд проектів 
на Джардіні ді Кастелло; він настільки вразив деяких моїх колег, що у нападі 
рефлексій вони не раз карталися питанням: чи не є їхнє враження вислідом 
привілейованої першочерговості знайомства з ним, що передбачало початко-
ву нескаламученість сприйняття, яке зводиться на пси вже на другій-третій 
годині огляду? Хай там як, але його згадав не я один, а щодо інших павільйо-
нів думки вже розділилися.

Чим так вразив проект Джоса де Грюйтера та Гаральда Тиса «Mondo 
Cane», себто «Собачий світ»? Бездоганною майстерністю виконання, 
техно кратичним перфектом на основі рукотворної звитяги? Звісно, так, 
але якби цим і обмежилося, красне місце було б йому на маргінесі кунстка-
мери, а не на найпрестижнішому артмайданчику світу, яким є Венеція. Нині 
мало щось зробити «на відмінно» (втім, «ми» і цього дотепер не навчи-
лися). Нині варто спорядити лискучий, добре-темперований артефакт яко-
юсь ядучою каверзою, віднайти у гарній вікторіанській шафі макабричного 
скелета з вищиреною щелепою, увіпхнути до респектабельного сідала без-
жалісного батога — див. вище. Щоправда, не кожен із глядачів міг помітити 
каверзу, скелет, батіг… Зовні виглядало усе як парад мирних, дещо старо-
світських, трохи зужитих професій, представники яких — зазвичай, у стро-
ях ХІХ ст. — що три, що дві хвилини почергово оживали, демонструючи нам 
характеристичну соматику своїх фахів. Наприклад, точильник ножів крутив 
колесо, ресторатор ялозив по тісту качалкою, художник махав пензлем у по-
вітрі, в’язальниця рухала спицями. Інтриги дії додавала присутність бічних 
персонажів, розміщених за симулятивними ґратами, але загальна імпресія 
від проекту була такою: елегійна ретроспекція, помножена на механістич-
ний експеримент, щось на кшталт роботів-шахістів, в нутрощах яких, як ви-
явилось, ховався геніальний карлик, що імітував рухи робота.

У нашому випадку каверза інша: чи не кожен «чесний роботяга» ховає 
у собі моторошні перспективи «нічного життя». Скажімо, точильник но-
жів — повністю, The Knife-Grinder of Wexford — покинувши своє буден-
не заняття, у сутінках перетворювався на кривавого маніяка, грозу старих 
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панянок, яким він знічев’я стинав голови [5, р. 13]. Теза «цікавих часів» зре-
алізувала себе в курйозно-кримінальному аспекті — що цікаво: без посилан-
ня на точну дату, яка напевне відстає від останніх десятиріч, позаяк постать 
персонажа набула культових обрисів, а це не робиться на хапок. І кінетика 
тут — не просто демонстрація людських, читаймо: ремісничих можливос-
тей, а наочна кардіограма непередбачуваної, читаймо: гидотної людської на-
тури, яку від її збочень не рятує ані мирна праця, ані професійна етика, ані 
шляхетно-старовинні строї; останні — менш за все.

Раз вже порушивши правило, вдруге теж до того вдамся. Так не хочеться 
співати осанну Російському павільйону, але мимохідь згадати варто — хоча б 
на шкалі симптоматики. Візантійська хитрість нашої північної сусідки далася 
взнаки і в галузі візуального мистецтва. По-перше, до участі було запрошено 
такого непересічного екранного майстра як Олександр Сокуров, кінорежи-
сер та культуртрегер, що його важко запідозрити ув офіційній пропаганді ім-
періалізму. (Та ламалися, знаємо, і не такі, як він). По-друге, дію гіперінста-
ляції Олександра Шишкіна-Хокусаї «Фламандська школа» було перенесено 
на терени далекої, в часі та просторі, західноєвропейської держави, з терито-
рії якої ще зовсім недавно вилетів злощасний Боїнг, і з експонатів якої ми по-
чали нашу оповідь — тож і тут прозирали вже нотки інтервенції, яка сягнула 
околиць материка. (Не кримінал: нині це виправдовують постмодерном-без-
кордонів). По-третє, кінетичну складову проекту можна було витрактову-
вати і як самовикривальну, сатиричну чи макабричну. Адже в якийсь «час 
ікс» пласкі маріонетки, вишикувані перед багряно-чорним, мовби залитим 
кров’ю, екраном, слухняно підстрибували вгору, дружньо сплескували сво-
їми манекенними кінцівками, мовби й не було напередодні в їхніх поставах 
показної волюнтарності, яка раптом обернулася абсолютним дисциплінар-
ним послухом. Якщо знайдете кращий символ умонастроїв теперішньої Росії, 
прошу, назвіть, не соромтеся. Та байдуже, що авторам не це малося на думці 
(мовляв, тут — лише «присвята Ермітажу… незалежному світові, який про-
жив кілька історичних епох» [4, p. 148], от тільки не варто казати про «не-
залежність» музейних керівників, котрі радо підписують сумнівні політич-
ні заяви!). Нам дозвольте побачити своє — і на цьому наполягти; соціаль-
на критика, яка сюди просочилася контрабандовим рипом, тим і цінніша, 
що її навмисне ніхто не замислював.

Епізодичний кінетизм цього проекту — демонстрації команди «так точ-
но, товарищ полковник» — протистояв безперервному руху механічних ор-
ганізмів, розташованих на просторах Центрального павільйону та Арсеналу. 
Іноді аж по дві в одній залі, не те що під одним дахом, тож виникала небез-
пека переплутати імена та проекти, поготів між авторами прослизало щось 
спільне. Хто би міг запідозрити, що корова на рейках — у безперервному, 
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як попереджалося, русі — є витвором мистецького талану уродженця КНР 
Набукі, а не індуса Шілпи Гупти, якому це, здавалося би, личило більше? 
(Стереотип «священної корови», певно, так і не вивітриться із зашкарублих 
мізків, але тут — воістину філософічне: «Чи кояться справжні речі в момен-
ти раціонального?». Коментатори підозрюють у творі натяк на давні політи-
ко-травматичні стосунки між Індією та Пакистаном [6, p. 23]. Автор, до речі, 
земляк Аніша Капура, інсталяції якого не менш вибухові та драстичні, в чому 
Київ мав уже нагоду переконатися на прикладі експозиції в PinchukArtCentre, 
де особливо в око впала гармата, що стріляла «по-справжньому»). Але ж ні: 
Гупта вирізняється жорстким почерком, а його колега слабує на постмодер-
ний гламур. У безіменного артефакту Шілпи Гупти — датованого десяти-
річчям «мінус» — залізний паркан ковзає такими ж рейками, через короткі 
часові інтервали з насолодою гупаючи об стіну, збиваючи з неї порох і від-
рузки тиньку, що викликає підозру в тому, ніби в просторі Центрального па-
вільйону цю стіну було збудовану навмисно, аби й Гупті гупати було її не шко-
да; приятель, якому я переповів зміст цього твору, із сумом зауважив: це ж 
я коли приїду подивитися на Бієнале восени, то цієї інсталяції вже не існува-
тиме… Розвалиться під три чорти!

Шальна підозра проповзає в мізки: а чи не виникла кінетика з… пусто-
щів, дитячих вибриків, підліткових підступів? На цьому тлі вчені, нудні вправ-
ляння Доби Просвітництва видаються шляхетно-генеалогічним шлейфом — 
утім, закинутим у минуле. Але згадаймо хоча б епізод раннього і вкрай сенти-
ментального, 1940 року випуску, фільму Вітторіо де Сіки «Маддалена, нуль 
за поведінку»: аби подратувати своїх навчителів, дівчата з гонорового пан-
сіону прилаштовують до власного гардеробу хитромудрий пристрій, який 
непомітно смикає рукави їх куртячків, розвішані на плечиках, відтак ство-
рюється враження нез’ясненного руху, а навчителі прогнозовано лякаються; 
на Бієнале такий артефакт пройшов би «на ура». Всього лиш двадцять ро-
ків потому молодій генерації митців заманулося всерйоз подратувати своїх 
менторів, які загрузли в статиці, закрившись власною пихою від вимог часу, 
тож у пригоді став добрячий струс нервів, аби вивести їх із цього медузмен-
тозного стану. Але скоро сама кінетика перетворилася на прийом, навіть 
не на стиль. Чи на салон, як це часто бачимо на виставках сучасного мистец-
тва. Але ж і пустощі часом стають генератором повстання — як відомо з ін-
шого, знятого трохи раніше «Нуля за поведінку», без Маддалени, але за ав-
торства Жана Віго, сина анархіста Алмерейди — див.: [1].

Знаю, знаю, дослідники виводять кінетизм — чи то, пак, візуалізм, 
ще з дослідів українсько-російського авангарду 1920-х, де серед шерегу 
майстрів, більшість яких, на їхнє щастя, скоро опиниться на еміграції, тим 
себе й врятувавши, віднаходимо ім’я нерегулярного, та симптоматичного 
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киянина Володимира Татліна [9, s. 491]. Але сказане не суперечить наведе-
ному вище: здобутки «радянських кінетиків», та навіть і Малевича, були 
по-справжньому сприйняті вже в повоєнну добу, і то не одразу; не останню 
роль в тім відіграли Венеційські бієнале, про одну з яких згадаємо невдовзі).

Ще один арсенальський експонат двох, нам вже знайомих китайських 
митців, Сун Яна та Пенга Ю — «Сам собі не допоможеш» — апелював 
до напівзабутої, та не скасованої вповні парадигми «оскаженілої техніки», 
яку (парадигму, техніка тоді ще під стіл ходила) вперше, на хвилі переоцін-
ки здобутків футуризму, запустили в обіг у 1920-і, реанімували у 1960-і, 
див: «2001 рік, Космічна Одісея» Стенлі Кубрика — ну, пройшов 2001-й, 
і що сталося?.. техніка нам загрожує найменше, чого не скажеш про людей, 
котрі на ній пасуться і які нею хижо зловживають. Тут, однак, вже тради-
ційний мотив, розгорнутий «за склом»: велетенський ескаватор крутить-
ся на своєму клаптику простору, рокоче, машинно сопе, розмазує по підлозі 
криваво-червону фарбу, потім стомлено підтирає власний мазок — і шмарує 
знову, і зупинитися не в змозі, і крутиться, крутиться колом, як заведений, 
мов хтось таки вигадав громіздке та витратне перпетуум-мобіле. На відміну 
від двох попередніх артефактів, цей — зігнорував категорії ритму та паузи, 
вчергове запитуючи мотив «лихої нескінченності». Звідси, відчуття небез-
пеки, очевидно-помітне в Гупти та попереднього твору цього ж китайського 
тандему, зводилося нанівець, бо «загроза дією» поширювалася на геть усі 
відтинки часу, існуючи в режимі everyday.

Самопідступність, суїцидальність модернізму з усіма його «постами». 
Різдвяний пиріг стає перловою кашею, елітний смакош — щоденним харчем 
на комбіжирі. Елітне, втім, приїдається напрочуд швидко. «Елітне», читай: 
актуальне, експриментальне, суч-асне. Якщо не вірите, спробуйте почита-
ти тексти сюрреалістів: на другій десятці аркушів вас занудить. Модернізм 
виживає за рахунок скандалів та контрастів із класикою, проти волі інвес-
туючи в конформістську творчість свої здобутки. Відтак експеримент дохо-
дить до недосвідченого глядача в адаптованому, неадекватному, та загалом — 
шлункостравному вигляді. Кінетики це стосується в першу чергу. Магазини 
дитячих іграшок, де системи дистанційного управління впроваджені давно 
і вправно, здавалося б, запхнуть за пояс усі виставки сучасного мистецтва — 
але останні продовжують залюбки існувати, авжеж, не животіти. За рахунок 
чого? Фактури та концепції. Неповторний smell-відтінок гнилизни, вмиран-
ня, занепаду, розкладу — так і кортить провести аналогію з венеційським 
каналом, але це буде неправдою, нічим тут не тхне, а на противагу цьому — 
сухі, мов пергамент, розумування, умняки, спекуляції на сегрегації, генде-
рі та екології: три кита сучасного євро-співчувальництва, де Україні не від-
ведено жодної нішки, лише дозвіл на тимчасове перебування у прохідній 
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кімнаті на території Арсеналу. Дійсно, «Тінь “Мрії”», яку, здається, ніхто 
так і не вгледів, окрім організаторів, осіб зацікавлених — і, звісно, осіб «до-
пущених» [2, с. 53].

А про паліативи — не заради красного слівця. Крім жорстких, радикаль-
них дискурсів, цьогорічна виставка дала притулок і деяким суто формаль-
ним проектам. Наприклад, залові «механічного приладдя» Атоуї Тарека, 
палестинця, що мешкає в Парижі: деякі з його артефактів справді обертали-
ся довкола власної осі, щоправда, мляво, як знічев’я. Чи іншим штукарям-ки-
тайцям, котрі — на взір Фей Джуна — користали інтерактивним мобільним 
зв’язком, на екран якого — з рекламною метою, інакше не скажеш! — спро-
ектували туристичну картинку з каналом та гондольєром [7, p. 9]. Як розумі-
ємо, прохідні експонати, як прохідні кімнати, в експозиції є не просто неми-
нучим злом — вони необхідні для повноти загальної картини та відтінення 
«бомбастичних моментів». І неспроста ж один із центральних експонентів 
та репрезентантів кінетичного мистецтва розпачливо вигукнув на відведеній 
йому сторінці бієнальського каталогу: мовляв, «не хочу втрапити у пастку 
формального пошуку, хочу бути завербованим реальністю…» [3, p. 305]).

Але й сама Бієнале, схоже, знову поміняла, як це нині модно казати, 
свій фор мат, а по-нашому, обличчя, отже, без «зміни масок» не обійшло-
ся, кар навальна лінія спрацювала. З «виставки передових досягнень артгос-
подарства» Бієнале перетворилася на парад цікавинок та кунштюків, які 
ще можуть трохи когось лякати, та жодним чином нікого не обурюють чи де-
нервують, а більше приворожують, інтригують, пудрять мізки та головокру-
тять, вертигують. Куратор авторського проекту Ральф Ругольф на прикладі 
американця Майка Келлі назвав це «негативною грою… різновидом есте-
тичного задоволення, що дає поживу критичній думці…» [8, p. 2].

За іронією долі, тут присутньою є не кардинальна новація, а повторення 
та перезавантаження колись вже раз віднайденого, апробованого, хоч і при-
забутого. На думку спадає одне з гасел Венеційської бієнале 1986 р., «Мис-
тецтво та Наука», де знайшлося місце і для химерних астрологічних при-
ладів, і для «супрематизмів» нашого Казимира Малевича, який наукою 
дуже цікавився, на її досягнення посилався, її авторитет визнавав [10, 
p. 161]. Від вертої кінетики, здається, не було — натомість процвітала «ар-
хеологія науки», але напрямок розвитку було обрано саме той. І не випад-
ково Янніс Куннеліс — ключова постать модернізму на тлі сьогоднішньої 
Венеції — представлений водначас і на протилежному кінці міста, і за меж-
ами Артфестивалю: його артефакти нині видаються застиглими, мов зародки 
у формаліні, інсталяції скидаються то на посібник для садівника-початківця, 
то на сторінку фешенебельного видання: елегантський капелюх на цвяхо-
ві, вбитому в двері старовинного палаццо (а для першого прикладу: грядки 
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з травами поміж гумових пакетів, розкладених паралельними рядочками, 
мовляв, «всюду жисть»). Вбито, як загнано в домовину, а Бієнале вимагає 
невпинного руху, а не муміфікації та музеєзації — цього у Венеції тради-
ційно-туристичній хоч греблю гати, не з тою метою Бієнале вигадувалося. 
Тож деякі непорушні, застиглі, на перший погляд, бієнальські експонати — 
як-от «Десь на землі» Їн Ксюжена, велетенське колесо на залізяччі, і май-
же таким є «Великий Wheel» Артура Джафи — видаються такими лише 
на мить, насправді ж готовими в будь-яку секунду зірватися з приводу, заро-
котіти, зарохкати, замахати лопатями, розганяючи роззяв — звісно, на без-
печну відстань, бо хто із сучасних телепнів пропустить розкішну нагоду 
влаш тувати селфі з «крейзі-машиною»?

«За»: кльовий знімок в соцмережах; друзі язиками цмокатимуть од зазд-
рощів. «Проти»: а що ж далі?.. питання в модерністському ракурсі не останнє.

І жили ми в Interesting Times.
І були ми в Аркадії — коли «правила гри», як коней на переправі, не мі-

няли… бо нам було і так цікаво та весело.
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НОВИЙ МУЗЕЙ АКРОПОЛЯ 
ЯК ДІАЛОГ 

АНТИЧНОСТІ ІЗ СУЧАСНІСТЮ

Формування загального сприйняття глядачем пам’яток мистецтва, є важ-
ливою складовою гуманітарного процесу сучасної Європи. Проте саме тема 
комплексного аналізу музейного простору, як цілісної структури, де вирішу-
ються питання як загальної образності об’єкту так і конкретні дизайнерські 
завдання, є ще досить рухливою та не розробленою.

Ми збираємося простежити на прикладі Нового музею Акрополя різ-
номанітні складові загальної структури експозиційного простору, які від-
кривають принципово нові можливості для розбудови діалогу між сучас-
ним глядачем та пам’ятками античної культури. Термін «містерія» є важ-
ливою складовою античного світу. Його переосмислення та усвідомлення 
сучасною людиною, за образною концепцією сучасного музейного просто-
ру було означено, як важливий компонент комунікації між античністю та су-
часністю. Простежити етапи створення цього музейного простору та поба-
чити, як у ньому реалізується діалог культур і є основним завданням нашої 
розвідки.

* * *
У VI ст., Іоанн, автор «Ліствиці», писав: «що це є, містерія в середині 

мене» [1, с. 335]. Саме містерія як дія, об’єднує античність із середньовіч-
чям, доносячи живий голос цих культур у сучасність.

Містерією є образ самого Акрополя, як мистецької руїни та культуро-
логічної досконалості. Містерією є те, що він залишився нам, людям всіх 
часів, усіх націй та вірувань, у спадок. Містерією була Панафінейська хода, 
яка щороку приводила греків до вшанування Афіни. Містерією є сходження 
на вершину пагорба у хаотичному натовпі туристів. Містерією є беззапере-
чне панування Акрополя над містом, який випливає ніби марево, змінюючи 
ракурси, за незмінної сутності. Містерією є сполучення Акрополя із сонцем, 
хмарами, дощем та штучним освітленням уночі. І Акрополь, як геніальний ре-
жисер, наближає свої містерії до коливань кожної душі.



Олена СОМ-СЕРДЮКОВА

238

Інша річ — момент наближення. З Акрополем не можливо бути поруч, 
не можливо бути разом, до нього можна лише наближатись. Він провокує 
гостре бажання наближення, але уникає дотиків, бо дотик може стати ре-
альністю. Акрополь пережив стільки реальностей, що у нашій буденності іс-
нує лише як містерія.

Споглядання Акрополя приводить до внутрішньої містерії. Впевнена, 
що і досі Акрополь впливає на свідомість. Люди лишаються під покровом 
Акрополя, присвяченого мудрості Афіни. До мудрості ми прагнемо набли-
зитися, бо осягнути її, тим більше оволодіти нею — неможливо. У цьому сен-
сі підкоряєшся грецькій думці: «час змінюється, але не удосконалюється». 
Якість думки Сократа, неперевершена.

Акрополь концентрує місто навколо себе. Він і є концепцією міста — 
як естетичною, так і будівельною. В його сприйнятті є велика частка умов-
ності, є кодування часу, яке можна розгадувати, яке можна пробувати чита-
ти, як окремий текст. Перикла в Афінах давно немає. Його ж Афіни суттєво 
змінилися. Сучасні Афіни — це лише згадка про античність.

Заради справедливості, варто зазначити, що пагорб Акрополя не єдина 
афін ська височина, до того ж не найбільша і не найвища. Однак, пагорби Фі-
ло паппа та Лікавітос не мають жодного шансу конкурувати з вічним при-
тулком Афіни. Акрополь реальний, Акрополь містичний та Акрополь сим-
волічний — зрослися в одне ціле. У ньому поєдналися розвиток цивілізації 
та культури. Далі цивілізація вийшла на вулиці міста, а культура залишилася 
на своєму пагорбі.

Перша спокуса копати пагорб Акрополя та навколо нього виникла на-
прикінці ХVII ст. Ці археологічні дослідження носили хаотичний харак-
тер і, ймовірно, левова порція експонатів потрапляла до приватних зібрань. 
Попит на них був, передусім, серед англійської аристократії, бо турки, воло-
діючи Грецією ще з 1453 року, сприймали її лише як окуповану територію 
і не переймалися античністю. У XVIII ст. все більше європейців почали від-
відувати Афіни. 1787 року було видано перші малюнки Парфенону, створені 
Джеймсом Стюартом і Ніколасом Реветтом.

Але тогочасна Європа досить мляво освоювала цей давній бастіон, до-
поки не настав час Томаса Брюса Елджіна наприкінці XVIIІ ст. Обійнявши 
посаду посла Великобританії в Османській імперії, він звернувся до влади 
по дозвіл на копіювання античних скульптур Акрополя. Дозвіл було отри-
мано, але турецький комендант Афін належно пильнував за роботою англій-
ських художників і архітекторів.

Другий дозвіл, котрий Елджін отримав безпосередньо від султана 
Селіма ІІ, давав йому право вивозити дипломатичною поштою пам’ятки, 
якими лорд мріяв прикрасити власну садибу Брум-Холл. Така повна свобода 
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призвела до шаленої ненажерності лорда. Він мріяв, як згодом наживеться 
в Лон доні за рахунок античних творів. Акрополь на кілька років було відда-
но дипломату в безконтрольне користування. Скульптури Парфенону па-
кувалася в ящики та вантажилися на кораблямі. Лорд Елджін перетворився 
на грабіжника. У 1816 році він продав свою колекцію Британському музею.

1821 року розпочався рух за визволення Греції, який поволі припи-
нив вакханалію грабіжництва. Перший музей Акрополю було споруджено 
у 1874 році. Під пагорбом Акрополя триповерховий будинок почав заповню-
ватися археологічними артефактами. Проте швидкість поповнення колекції 
була шаленою і вже на початку ХІХ ст. кількість артефактів вочевидь переви-
щувала можливості експозиційних та фондових приміщень.

Важливим аргументом для поновлення переговорів із Британським уря-
дом щодо повернення так званих мармурів Елджіна, стало будівництво Но-
вого музею Акрополя. Бо контраргументом британської сторони було те, 
що Греція не має необхідних умов для експонування та якісного зберігання 
цінностей.

Перший конкурс на будівництво Нового музею Акрополя відбувся 
1976 року. У ньому брали участь лише грецькі архітектори. Такі ж самі умо-
ви були й для другого конкурсу 1979 року. Але вони не дали результату че-
рез суперечки за земельні ділянки. Об’єктивно, землі довкола Акрополя ма-
ють потужний культурний шар і велике будівництво могло завдати значної 
шкоди. Зводити ж музей Акрополя далеко від його пагорбу було нелогічно. 
У 1989 році відбувся третій, вже міжнародний, конкурс проектів Нового му-
зею. Але у 1999 році результати конкурсу було скасовано урядом Греції, че-
рез археологічні знахідки відкриті на виділеній ділянці.

На початку 2000-х оголосили новий конкурс проектів, головна вимо-
га до яких полягала у винайденні рішення, яке б унеможливило руйнацію 
архео логічного шару. За результатами було обрано спільний проект швей-
царця Бернара Цумі та грека Михаліса Фотіадіса. Архітектори запропону-
вали конструкцію музею, яка б спиралася на колони над археологічними 
залишками, не завдаючи їм шкоди. Спочатку планувалося відкрити музей 
до Олімпійських ігор у Афінах 2004 року. Але будівництво було завершено 
лише 2007-го. Ще впродовж двох років перевозили артефакти зі старого му-
зею, хоча відстань між будівлями становить лише 400 м.

Новий музей Акрополя було урочисто відкрито 20 червня 2009 року 
при найвищому представництві єврокомісарів, уряду Греції, представників 
ЮНЕСКО, міжнародних музейних організацій, тридцяти державних деле-
гацій, у тому числі з Британії.

Дизайн музею, його начиння та контекст довкілля робить його унікаль-
ною археологічною збіркою. Новий археологічний музей майже вдесятеро 
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більший за свого попередника, має площу у 23 000 м², та виставкову частину 
площею 14 000 м². На будівництво музею витрачено € 130 млн. Гроші виді-
лили уряд Республіки Греція та Європейський регіональний фонд розвитку.

Зі слів директора музею, професора Димитріоса Пандермаліса: «Від-
відувачі побачили експонати, з якими вони вже добре знайомі. Але вони ви-
глядають так, наче глядачі бачать їх вперше. Умови, в яких зараз представ-
лено експонати, принципово відмінні — природне освітлення, можливість 
огляду з усіх ракурсів — дають абсолютно нове відчуття від спілкування 
з пам’ятками» [2, с. 6].

Музей акумулював наше уявлення про античність, бо сама історична доба 
існує не більше як фрагмент із фрагментів. Їх поєднання, за винятком чистої 
хронології, і є концепцією музею. Одна з головних тем музею — коментар 
до античності. Сучасність, що віддає шану античності, її береже і пропагує, 
у такий спосіб виступає активною дійовою особою у діалозі культур.

Головна мета експозиційної програми музею полягає не тільки в репре-
зентуванні творів мистецтва усіх періодів античної культури, які прояви-
ли себе на Акрополі, а й введенні їх в історичний та соціальний контекст. 
Три поверхи та два проміжні майданчики, функціонально виконують роль 
хронометра, переводячи глядача з одного періоду до іншого.

Акрополь проріс корінням глибше, ніж ті залишки споруд, що зараз висо-
чать на його поверхні. Перси знищили його вщент 480 року до н. е. Архаїч-
ний Акрополь — це лише музейна історія, тоді як експозиція Акрополя доби 
Перікла перебуває у діалозі із силуетами Високої класики, яка покаліченою 
дісталася сьогодення і стоїть на пагорбі.

Важливим фактором сприйняття Нового музею Акрополя стало введен-
ня сучасної архітектурної споруди зі скла та бетону у контекст існуючої за-
будови. Музей сприймається у контрасті з довкіллям. Він — прибулець з ін-
ших часів, він є зразком новітньої архітектури, але в цьому його образна сила, 
бо вона інформує про естетику свого часу, яка заразом є неймовірно компле-
ментарна до античності. Крізь величезні вікна проглядають силуети скульп-
тур. Вони ведуть історичний діалог із сучасністю.

Простір довкола нового храму мистецтв насичений античністю. На вісі 
до нього лежать руїни найбільшого з античних храмів, Зевса Олімпійського. 
Поряд — арка Адріана, якою римський імператор позначив межу старого 
та нового міст. Вулиця, що веде до музею носить ім’я Діонісія Ареопагіта, 
учня апостола Павла та першого єпископа Афін.

Праворуч від порталу музею ще одна антична руїна — театр Діонісія, 
найдавніший з грецьких театрів, зведений у IV ст. до н. е. Тут розгортали-
ся пристрасті від Еврипіда, Арістофана, Софокла. Маючи за декорації небо, 
а за плечима нависаючий Парфенон, — можна уявити, як звучали трагедії, 
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як глядачі ридали та кляли. Нині за плечима — той самий Акрополь, а попе-
реду маленький візантійський купол та Новий музей, котрий грандіозно де-
монструє досягнення сучасної архітектурної думки.

Конструкції музею — з бетону і сталі. Скло править за головний функ-
ціональний та концептуальний матеріал, ним оздоблено величезні горизон-
тальні та вертикальні площини музею. Загальна площа скляних панелей ста-
новить 1 300 м². Тож прозорість — головна ознака       музею.

Ввечері музей сприймається наче корабель-привид. Світло, що вирива-
ється назовні з майже повністю скляного тулуба, демонструє його начин-
ня — мармурову скульптуру. З галереї архаїки, відвідувачі можуть бачити 
роботу археологів на нульовому поверсі. Достатньо лишень нахилити голо-
ву. А якщо поглянути вгору, відкривається поверх з галереєю Парфенона. 
Чистота і простота стилю були визначальними рисами античності. Цей прин-
цип також втілює нова будівля музею.

Три поверхи музею являють собою три зсунуті площини. Велика маса 
оптично розкладається наче віяло, і не є беззаперечно домінуючою. Нижній, 
нульовий, поверх є діючим археологічним розкопом. Над ним зведено тулуб 
музею, що тримається на 43 сталевих колонах.

Перший поверх — галерея схилу Акрополя — репрезентує побутову 
культуру афінян упродовж усіх історичних періодів. Концептуально, цей 
нижній рівень, демонструє матеріальний базис на якому зросла антична ду-
ховна культура.

Центральним є поверх архаїки. Куросів мало, кор багато. Не остаточ-
но розтлумачено їх служіння Афіні. Кори виглядають зворушливо, наче со-
ром’язливо, посміхаються. Вони молоді і прекрасні. Їхня проста та бездоган на 
краса приголомшує. Давні греки прив’язували куросів мотузками до храмів. 
Дивлячись на скульптуру не важко зрозуміти, навіщо це робилось. Бо якщо 
живе душа у витворах мистецтва, то у цих — найвірогідніше.

Музейний простір є ідеальним для огляду скульптури. Тут естетичну на-
солоду отримуєш не тільки від самих творів, а й від загалом комфортних умов 
для вдумливого споглядання, для кругового огляду. Скульптури розташовані 
на індивідуальних білих прямокутних подіумах різного розміру та висоти. У та-
кий спосіб музейники віддають шану бездоганній гармонії пропор цій творінь 
еллінів. Скульптури повернуті у різні сторони. Це створює ритмічну гру форм.

Сірі бетонні колони відіграють значну роль коли глядач переводить по-
гляд від окремих скульптур до загального простору галереї. Сама форма ко-
лони є атрибутом античності. Але на їх атрибутивності і поставлено крапку. 
Бо форма, колір та розмір колон — це вже історія сучасної архітектури, за-
вданням якої є ведення діалогу з античністю, а не її імітація. З одного боку, сі-
рий колір колон забезпечує нейтральність сприйняття, та з іншого, виграшно 
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відтіняє теплий колір античного каменю. «Ми хотіли знайти чіткий та про-
стий архітектурний вислів у сучасній манері. Ми також хотіли спроектувати 
будівлю так, аби вона діяла як бездоганне тло для величної скульптури, яка 
є наповненням музею» — зауважив архітектор Бернар Цумі [2, с. 7].

Спеціальне освітлення розраховане саме для скульптур, як основних екс-
понатів. Для них принципово важливими чинниками є взаємозалежність мас, 
їхня ритмічність та зміна освітлення, гра світла на формі. Тож освітлення ви-
рішено за трьома принципами: загальне штучне зі стелі, локальне підсвічу-
вання пам’яток з низу та світло з величезних вікон. І це наближає до автен-
тичного ефекту освітлення античної скульптури яка синтезувалася з архітек-
турними формами храмів.

Кульмінацією експозиції є верхній поверх — галерея Парфенона. Розмір 
галереї 39 × 84 м, розмір для фризу 21 × 58 м. Цей поверх розгорнуто у точній 
проекції до храму і, таким чином, всі деталі його скульптурного фризу, по-
вністю повторюють їхнє первинне місце розташування (з різницею у пере-
паді висот від самого Парфенона до музейного фризу та фронтонів у 300 м). 
З цього поверху відкривається унікальна панорама на Акрополь та місто.

Висота третього поверху значно менша за висоту другого. Серед експона-
тів лише незначна частина оригіналів з Парфенона, натомість решта — це ко-
пії, що відрізняються за кольором від оригіналів. На сірих подіумах розміще-
но фрагменти з фронтонів. Зовнішній фриз Парфенона поділений на метопи 
та тригліфи, представлено у сполученні з металевими колонами невеликого 
діаметру. Вони лише нейтральна конструктивна основа. Зовнішній фриз роз-
ташований приблизно на висоті 2,5 м від підлоги. Тоді як суцільний внутріш-
ній фриз — на відстані 1 м від підлоги. Таким чином вони обидва дуже добре 
читаються, не перекриваючи один одного.

Ідеально виконана галерея Парфенона, править за знак докори англійцям, 
які не поспішають із поверненням оригіналів скульптур. Водночас, це демон-
струє неготовність сучасних греків йти на компроміс, бо Британський музей 
запропонував повернути частину скульптур Парфенона за умови, що вони 
залишаться довічною власністю англійців. Діалоги Платона не втратили ак-
туальності, але його голос майже не чутно у мистецтві вести сучасний діа-
лог між культурами.

Крім основних приміщень експозиції є в музеї окремі виставкові зали, те-
атр, кафе. Кожну п’ятницю музей працює до 22 години, що дає можливість 
для зовсім іншого відчуття експонатів, освітлення яких контрастує із темря-
вою за вікнами. Також у п’ятницю кафе музею відкрито до 24 години. Сидячи 
на відкритій терасі можна насолоджуватися нічним видом на Акрополь. При-
ємним враженням від кафе є поєднання високого рівня обслуговування з на-
прочуд помірними цінами. І це теж політика музею.
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Так, ціна на квиток для дорослого — € 5. І ще діє програма знижок. По-
рів няно із загальним рівнем цін на квиток у європейських музеях, ця — дуже 
низька. До того ж кожної неділі вхід безкоштовний. І музей наповнюється 
людьми та галасом. Але місця вистачає на всіх. Музей створено так, що піс-
ля першого відвідування виникає величезне бажання закріпити естетичні 
враження. Для цього можна придбати квиток на певну кількість відвідувань. 
На квитках зображено різні експонати, тож аби зібрати повну колекцію квит-
ків-листівок, треба прийти до музею не один раз. При купівлі квитка вида-
ється маленький путівник по музею. Загалом, слід відзначити, що рівень всієї 
друкованої продукції музею дуже високий. Використовуються дві мови — 
грецька й англійська.

Щороку Новий музей Акрополя відвідують близька 2 000 000 людей. 
Виправдовуючи свій статус нового музею на засадах сучасної європейської 
демократичної політики, тут створено всі умови для дітей, для родин, для лю-
дей похилого віку та з обмеженими можливостями.

Реалізовуючи головну мету музею — долучити нас до краси антично-
го світу — діють різноманітні програми. Одна з них — проведи цілий день 
у музеї. Також в музейному приміщенні діють лекторій, відеотека, читаль-
ний зал, майстер класи з реставрації та археології. Інтерактивні форми озна-
йомлення глядача з тематикою музею залучено різноманітно та активно. 
Відеопроекти змінюють один одного. На моніторах будується Парфенон 
доби Перікла. Потім у моделях Парфенон проживає свою велику та трагічну 
історію. На деяких моніторах можна писати власну історію Парфенона залу-
чаючи політ фантазії. Діти можуть розфарбовувати картинки із зображенням 
схематизованих та спрощених, але легко впізнаваних скульптур, чи різнома-
нітних стилізацій сови, атрибуту богині Афіни. Більша частина дитячих за-
вдань складена не за певними схемами. Навпаки, завдання мають зацікавити 
та підштовхнути до творчого вислову.

Крім загальних програм розрахованих на певний термін, діють коротко-
часні пропозиції. Раз на місяць проводяться тижні спеціалізованої тематики. 
Цього разу була тема — «Сім голосів води у музеї Акрополя». При купів-
лі квитка видавався аркуш з надрукованими сімома фрагментами скульптур 
з поясненням та завданнями кількох рівнів складності. Охочих пошукати 
та почути голоси Води у той день було багато. Принцип навчання через гру 
є досить дієвим у просвітницьких методиках Європи.

На виході з музею знаходиться магазин сувенірів, що є типовим явищем 
кожного сучасного європейського музею. Проте зауважимо, що в даному 
музеї креативність сувенірної продукції та її різноманіття дійсно приголом-
шують. Використовуючи досягнення сучасного дизайну, античну тематику 
вводять у різноманітну масову продукцію. Мова дизайну, що використовує 
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античні мотиви, відповідає високим естетичним вимогам. Розходячись сві-
том ці сувеніри не тільки відтворюють приємні спогади, але й формують 
смак. Саме це і є неймовірно важливим і складним викликом сучасності — 
естетично виховати людину.

Час руйнує, він же народжує з руїн поезію. Тому поетизовані, омріяні 
руїни Акрополя, навіть коли у Парфеноні починає рухатися будівельний 
кран, не зменшують своєї краси. Бо у свідомості його краса є символом де-
мократичного устрою з величезним інтелектуальним складником. До цьо-
го можна йти, сходинки Афіни існують. Містерія, не як зовнішня поведінка 
світу, а як боротьба Духу за нові злети, запропонована кожному. Бездоганна 
краса оселилася тут давно і вона зараз є загальнодоступною. Новий музей 
Акрополя тримає двері відкриті.

Тож можна стверджувати, що складний і дорогий проект, як Новий музей 
Акрополя, повністю відповідає сучасним вимогам виставкового простору. 
Починаючи від архітектурної форми, будівельних матеріалів до освітлення 
приміщень, все загалом комплексно і в деталях працює на досягнення вели-
кої мети: вести естетичний діалог античності із сучасністю. Ожививши, на-
близивши до нашого сприйняття античність, тим самим сучасному глядачеві 
надано можливість долучитися до високої естетики давньої культури і сприй-
няти культуру як цілісний потік.
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МУЗЕЇ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ЄВРОПИ 
ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ 

ТА МУЛЬТИКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР

Питання міждисциплінарного та мультикультурного простору, яким 
в су часних реаліях все більше і повніше стає музейний простір Європи і, зо-
крема, музеї сучасного мистецтва, є нагальним дослідженням. Це пов’язано 
зі зміною основної музейної парадигми на зламі ХХ та ХХІ сторіч. А саме, 
зі зміною акценту: «музей — хранитель» на «музей — культурний центр». 
Також глядач все більше перебирає на себе роль учасника, який би міг реф-
лексувати і вести культурний діалог із пропонованим мистецьким об’єктом 
чи творчим процесом.

Розуміння міждисциплінарного, як методики дослідження сучасного 
мистецтва є наскрізною проблемою, бо сегменти усталених дисциплінар-
них меж не дають повного інструментарію для аналізу. З іншого боку, самі 
твори сучасного мистецтва, де давно розмиті види, жанри, техніки, орієнту-
ються на синтезовані образні чи ідейні рішення. Мультикультурність як важ-
лива змістова формула сучасного мистецтва, що існує у просторі глобалі-
зованого світу, передбачає наполегливу мову діалогу культур, як зіткнення 
у конкретному мистецькому вислові, так і в цілісній взаємодії культурного 
простору. Розуміння його єдності, взаємозалежності, компромісної моделі 
поведінки, виводить сучасне мистецтво у полікультурний простір соціаль-
них та політичних питань.

Подібний підхід набув вже певної адоптації у зчитуванні мистецьких месе-
джів в музейному просторі сучасної Європи. Натомість в українському вимі-
рі, ці питання ще не є чітко сформульованими, чи запозиченими. І доволі нова, 
в нашій ситуації, практика музеїв сучасного мистецтва, не дістала чіткого ін-
струментарію та форм комунікації на зіткненні дисциплін та культур. І через 
ці обставини, огляд того, як функціонують міждисциплінарні та мультикуль-
турні механізми у просторі європейських музеїв сучасного мистецтва є до-
цільним та корисним у практиці становлення подібних інституцій в Україні.

Ґрунтовне та всебічне дослідження І. Яковець «Художній музей ХХІ сто-
ліття» розглядає музей як фрактальну культурну форму в русі глобальних 
трансформацій, де провідна методика дослідження є міждисциплінарною. 
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Ця тема була предметом дослідження у книзі Ж.-М. Тобелема «Нова епоха 
музеїв», але стосувалася більше загальної ситуації європейського музейно-
го простору і його залежності від зміненої політики фінансування та управ-
ління, а також апробування нововведень та змін у роботі з аудиторією. «Ра-
дикальна музеологія» К. Бішоп порушує питання зміни мети та задач музеїв 
сучасного мистецтва, також уточнює значення терміну «сучасність» у кон-
тексті музею. Л. Норріс та Р. Тісдейл у книзі «Креативність в музейній прак-
тиці» [4] детально проаналізували це питання, що є платформою до мульти-
культурного прочитання сучасного музейництва. Е. Гохстарат та А.-В. Гейн 
у роздумах про роль глядача, відвідувача, учасника та аудиторії, їх впливів 
на побудову виставок та експозицій, зосередились на аналізі теорії Д. Колби 
та її життєдіяльності в музейному просторі. Книга «Музейний маркетинг 
та стратегія» Котлерів [2] частково торкається теми нашого дослідження. 
Також слід звернутися до праць Р. Краусс з її бездоганною аналітикою су-
часного мистецтва.

Мета даної розвідки: дати варіативний підхід у визначенні часових 
меж «су часного мистецтва», що впливає на принципи наповнення колек-
цій; розглянути концепцію простору для даного типу музеїв, що передбачає 
іншу образність архітектурної форми та нові підходи у психології її зчиту-
вання; простежити міждисциплінарні та мультикультурні перехрестя в су-
часних формах музейної практики.

Питання часових кордонів у зміні стилів класичної історії мистецтв було 
порушено на межі ХІХ та ХХ сторіч та закріплено своєрідним каноном, побу-
дованим на авторитетах Я. Буркхардта, А. Варбурга, Е. Панофського та віден-
ської школи мистецтвознавства від М. Дворжака до Е. Гомбриха. Останній, 
у своєму бестселері «Історія мистецтв» проклав тропи стильових кореляцій 
до середини ХХ сторіччя.

Проте і досі, хронологія сучасного мистецтва, а точніше його початок, 
має три точки відліку. Якщо сучасне мистецтво виводиться з початків мо-
дернізму, то його відсилають до «Салону відхилених» у Парижі 1863 року. 
І саме це було відправною точкою для засновників, у 1929 році, першого 
музею сучасного мистецтва МоМА у Нью-Йорку, який посів лідерську по-
зицію у пошуках «новітніх» течій в сучасному мистецтві та є незаперечним 
індикатором цього процесу.

Центр Помпіду в Парижі, відкритий у 1977 році, починає хронологічний 
відлік від стиля модерн, реалізованого на зламі ХІХ та ХХ сторіччя. Значну 
частину його колекції складає мистецтво авангарду та експресіонізму, яке 
за часів Гітлера було проголошене «дегенеративним мистецтвом» і реабілі-
тація якого відбулася лише у 1970-х. Майже таку саму концепцію хроноло-
гії витоків сучасного мистецтва сповідує Стеделейк музей в Амстердамі, 
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який лише на початку 1970-х змінив свою якість і переформатував колек-
цію: з музею історії міста перетворився на перший в країні музей сучасного 
мистецтва. Найбільша колекція К. Малевича за межами Росії, яка зберігаєть-
ся тут, визначила хронологічні початки експозиції. Тейт Модерн у Лондоні 
та Музей Гуггенхайма у Більбао підтримують подібну концепцію, працюючи, 
як з основною колекцією, так і з виставковими проектами.

Специфіка Національного музею Центру мистецтв королеви Софії 
у Мад  риді полягає у тому, що він зорієнтований лише на іспанське мистец-
тво ХХ — початку ХХІ сторіччя, тоді як більшість музеїв сучасного мис-
тецтва За хід ної Європи зібрання колекції за національною ознакою вважає 
ата візмом.

Показовим прикладом експонування сучасного мистецтва у контексті 
національної класики є Національна галерея Будапешту. Тут верхній поверх 
та підкупольний простір заповнюють матеріали сучасних мистецьких прак-
тик. Твори після 1945 року, із загальною назвою «Зміна кроку», поєднують 
три головні аспекти: співіснування різних художніх напрямків, які засвід-
чують тенденцію десинхронізації сучасного мистецтва; акцентування ви-
ставок, які формували мову мистецького вислову; залучення національних 
митців до загальних інтернаціональних проектів. Цей принцип побудови 
експозиції, де поєднуються національна класика з сучасністю, знаходимо 
у ряді музеїв Східної Європи, зокрема в Художньому музеї Куму в Таллінні.

Особливістю музею «КоБрА» в Амстердамі є колекція робіт групи мит-
ців об’єднання КоБрА, які з 1948 року радикально виступили у мистецтві, 
вивівши його на вулиці, проголосивши особливості соціальної поведінки 
та спробували мистецтвом втрутитись у політику. І в такій конкретній ситуа-
ції, коли об’єктами музеєфікації стали художні роботи створені після Дру гої 
світової війни, музей запропонував власну точку відліку сучасного мистецтва.

Музей сучасного мистецтва Фонду Людвіга у Відні свою колекцію по-
чинає з 1960-х, транслюючи ідеї культури постмодернізму. Відлік «сучас-
ності» у подібній концепції фіксує ідею розведення культур модернізму 
та постмодернізму, які за внутрішньою стильовою структурою є антипода-
ми. У подібному форматі збираються колекції Музею сучасного мистецтва 
Люксембурга, Музею сучасного мистецтва «Кіасма» у Гельсінкі, Музею су-
часного мистецтва Кракова та в PinchukArtCentre в Києві.

У Берліні — Гамбурзький вокзал — Музей сучасного мистецтва, ідея 
створення якого збігається у часі з падінням Берлінської стіни. Основу ко-
лекції склали твори Й. Бойса, А. Кифера, Р. Ліхтенштейна, Р. Лонги, Е. Вор-
хла та С. Твомблі з приватного зібрання Еріха Маркса. Тож, хронологічний 
відлік сучасного мистецтва музей веде відлік з 1970-х, та ідеологічно спрямо-
ваний на мистецтво, яке «бороло» Стіну та потім рефлексувало на цю подію.
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МАХХІ, Національний музей мистецтва ХХІ сторіччя в Римі було відкри-
то 2010 року, і тут, на думку експертів, сила архітектурного вислову переви-
щує цінність колекції, як такої. Важливо підкреслити, що на даній площадці, 
початок сучасності у мистецтві відкривається початком міленіуму. Це зовсім 
інший приклад, який відкриває нову добу музейництва, де естетичне середо-
вище як таке є домінуючим об’єктом, тоді як експонати сприймаються у фор-
мі динамічного процесу. Живий простір, із протиріччями та несподіванками, 
водночас, є безперечним техніко-технологічним дивом, реалізованим у співп-
раці інтернаціональних дизайнерських бюро. Автором архітектурного про-
екту є Заха Хадід, яка сміливо, впевнено та неймовірно талановито працю-
вала з архітектурними формами та навколишнім середовищем.

Якщо простежити наскрізні тенденції організації архітектурних просто-
рів музеїв сучасного мистецтва, то можна визначити три основні напрями. 
Перший, це переформатування старих архітектурних форм, часто не музей-
ного призначення, як-от фабрики, лікарні, вокзали під нову функцію. Це дає 
змогу вільно «відіграти» зі старим начинням, докорінно змінити його, при-
тому зберегти традиційний фасад, який підсилює тяжіння до тенденції «іде-
ологічної» гри, де форма і зміст знаходяться у протидії. Прикладами комп-
лексного редизайну є музеї та центри сучасного мистецтва у Берліні, Києві, 
Лондоні, Пермі, Стокгольмі.

Друга тенденція, пов’язана з вибором архітекторів працювати зі стари-
ми формами, але активно вводити в їхню образну структуру акценти сучас-
ної архітектури, що якісно змінює цілісне естетичне сприйняття. Яскравими 
прикладами цього є музеї сучасного мистецтва у Мадриді та Амстердамі.

Третя тенденція реалізована в абсолютно новітніх формах архітектурно-
го простору, робота якого з навколишнім середовищем починається з пошу-
ків будівельного майданчику, а завершується чистим авторським висловом. 
Серед низки блискучих прикладів даної тенденції відзначимо Центр Помпіду 
в Парижі, музей «КоБрА» в Амстердамі, Музей Гуггенхайма у Більбао. В їх-
ній образності риси міждисциплінарного та тенденція мультикультурного, 
відіграють значну роль.

Основною метою Центру Помпіду було синтезувати зображальне мис-
тецтво, танок і музику, порушивши міждисциплінарні кордони та підійшовши 
до вимог «нової образності», яку як виклик, вимагала доба пост модернізму. 
Архітектори, британець Річард Роджерс та італійці Ренцо Піа но і Джанфран-
ко Франчіні, здійснили цей проект у стилі хай-тек, зруйнувавши стереотип 
про музейне приміщення. Маніпулюючи з екстер’єром та інтер’єром, архітек-
торам вдалось надати нову естетичну концепцію функціоналу будівельних ко-
мунікацій. Відтоді почала перемагати тенденція розуміння музею не як при-
міщення, а як середовища. У вирішенні комплекс ного задуму культурного 
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осередку долученого до міського середовищу, біля Центру Помпіду швей-
царським скульптором Жаном Тенглі було створено фонтан Стравінського. 
Кінетичні частини скульптурного фонтану змістовно підсилюють ефект син-
тезу мистецтв. І на цю ідею єдності, суголосся, діалогу культур, синтезу різ-
них дисциплінарних засад, активно працюють усі складові музею, як культур-
ної платформи. Мистецькі перехрестя великих столиць у проектах Центру 
Помпіду 1980-х — «Париж — Нью Йорк», «Париж — Берлін», «Париж — 
Москва» — зобов’язували до мови мультикультурного діалогу, виводячи його 
з позицій експерименту у студійну практику, саме як контент.

Нідерландський архітектор Вім Квіст, проектував музей групи «КоБрА» 
у співпраці з японським ландшафтним дизайнером Шинкиті Тадзирі. Ла-
конізм та чіткість північно-європейської архітектурної форми у взаємодії 
зі східною мовою асиметричного природного середовища, створили силь-
ний емоційний вислів, засвідчивши плідність нетрадиційних схрещень. 
Ефект мультикультурної мови, зрозумілої сучасній людині — як мета гру-
пи «КоБрА», яка шукала інспірації у первісному та народному мистецтві, 
у дитячих малюнках та скандинавській міфології, виявився переконливим. 
Водночас, постійне наповнення виставкового простору роботами митців 
з усього світу, які шукають вираз підсвідомого через можливості абстрак-
ції, створює мультикультурне музейне середовище, через спільність тем, 
а не способів їхнього донесення. «На часі перебудова відносин між музей-
ними установами й суспільством: на зміну пасивному відображенню дій-
сності приходить активний вплив на неї» — зазначає І. Яковець [6, с. 257]. 
В авангарді цієї позиції стояли художники «КоБрА», які виходили на вулиці 
міста та закликали людей впливати на політику та соціальну ситуацію. І в тих 
акціях вбачали мистецьке дійство.

Музей Гуггенхайма у Більбао, без перебільшення, можна назвати архітек-
турним шедевром, який засвідчив естетичні вимоги до нової організації му-
зею у добу міленіуму. Архітектор Френк Гері створив футуристичний об’єкт. 
Безперечно, така архітектура змінює парадигму традиційного сприйняття 
музейного простору, відсилаючи глядача рефлексувати до глибокого архіву 
людства, та водночас, заглядає у майбутнє будівельної справи. У такій спосіб 
доводиться ця виняткова місія та функція музеїв у організації культурного 
простору міста, країни, планети та кожної окремої людина, яка готова всту-
пити в контакт з мистецтвом. Чітко виражена «скульптурність» даної ар-
хітектури породжує вільний потік образних асоціацій та абстрактних ідей. 
Покриття з титану, у сполученнях м’яких кутів та гнучких форм, створює 
насичену гру світла та тіні на поверхнях. Композиційним та змістовим акор-
дом до архітектурного образу музею Гуггенхайма у Більбао виступає скульп-
тура величезного «Павука» Луізи Буржуа. Символічно, що першою ніжкою 
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павука Гуггенхайма, перекинутою через океан з Нью-Йорку, став саме музей 
у Більбао. Тоді як зараз мережа музеїв та центрів сучасного мистецтва на ім’я 
Гуггенхайма щільно закріпилось у Європі.

Звичайно, архітектура як зовнішня та внутрішня структура, що формує 
простір і вибудовує системи сприйняття, працює на психологію моменту, 
створює зони комфорту та реалізує ідею музею як культурного осередку. 
Як зазначає І. Яковець: «…зв’язок між формою і функцією сучасної музей-
ної архітектури виявляється більш наочним, ніж це було у попередні століт-
тя. Єдиний тип музейної будівлі, що відображає статус музею як культурної 
інституції, відходить у минуле. Натомість з’являються просторові й компо-
зиційні рішення, що забезпечують найкращу реалізацію тієї функції, яку було 
закладено в основу проекту» [6, с. 232].

Якщо зосередитись на мові сучасного мистецтва, що є невід’ємною скла-
довою глобалізованої культури інформаційного суспільства, зрозуміло, 
що методологічний апарат мистецтвознавчої термінології не може охопити 
всю варіативність та мобільність мистецьких висловів, тем, брендів, тенден-
цій. Візуальне мистецтво, об’єднавшись значною мірою з музикою, динамі-
кою чи статикою дії, перформансом та віртуальними практиками, потребує 
міждисциплінарного синтезу, з включенням педагогіки, психології, філосо-
фії та цілісної аналітики, яка апелює до апарату гуманітарних наук та часом 
перекидає місток на точні дисципліни.

За визначенням Розалінди Краусс: «Бар’єр, який раніше стояв між ві-
зуальним та мистецтвом слова, похитнувся» [3, с. 4]. І це впливає на по-
нятійні вимоги до структурного аналізу, як такого, чи заміну його іншими 
формами коментарів. Як тенденцію, можемо зазначити, що критики та спе-
ціалісти сучасних мистецьких практик змушені виходити за межі суто інди-
відуального аналізу і працювати у групах колективними експертами. «Поява 
корпусу експертів …може з часом постати “загрозою” для корпусу храни-
телів: створення посад експертів не обмежено кількісно» — звертає увагу 
Ж.-М. Тобелем [5, с. 117].

Музеї сучасного мистецтва, як соціо-культурні інституції змінюють саму 
концепцію музейництва, що впливає на характер міждисциплінарних підхо-
дів. Методологічні схеми у роботі з фондами, музеєфікацією об’єктів, нау-
ковою апробацією творів, перебувають у стані міждисциплінарних диску-
сій. І самі мистецькі бренди, твори, об’єкти, процеси кваліфікуються часто 
як такі, що є міждисциплінарними за концептом та остаточним висловом.

Музей демократичного суспільства вже майже не нагадує острів культу-
ри, а стає перехрестям з відповідною зміною парадигми. Міждисциплінарне 
перехрестя, як експозиційно-виставковий масив, так і система коментаря 
до нього, є ключовим елементом його життєдіяльності.



Музеї сучасного мистецтва Європи як міждисциплінарний та мультикультурний простір

Мультикультурність проектів сучасного мистецтва, як квінтесенція ро-
зуміння, має три аспекти: це вільний обмін ідеями художників у глобальній 
мережі; співпраця художників різних культур у спільних проектах; залучення 
художниками тем, які виходять за межі національного, мовного, релігійного 
і які звучать як спільні мультикультурні проблеми. До таких можна віднести, 
на приклад, тему екології: від трактування екології душі, до збереження пла-
нети, яка поступово стає домінуючою у моменті найсучаснішого вислову.

«Уявлення, що митці можуть нам допомогти хоча б побачити контури 
проекту переосмислення нашого світу, безсумнівно, є однією з причин, чому 
сучасне мистецтво, не дивлячись на майже суцільне занурення у ринок, про-
довжує викликати хвилювання та палке зацікавлення» — підкреслює Клер 
Бішоп [1, с. 76]. Тут важливою є гострота мультикультурних меседжів мис-
тецтва і, відповідно, реакція їхнього зчитування мультикультурною аудито-
рією, на яку перетворюється сучасний світ.

Тож, різні версії тлумачення початків сучасного мистецтва, як музейно-
го наповнення, мають систему варіативності у розумінні їхніх міждисциплі-
нарних та мультикультурних засад. Тимчасом як архітектура музейних при-
міщень для сучасного мистецтва безпосередньо корелюється загальними 
нормами та конкретикою змістів. Естетичне навантаження на архітектуру, 
у психології сприйнятті об’єктів чи процесів мистецтва, постійно збільшу-
ється. Вже в межах конкретного музейного простору, специфіка вислову су-
часного мистецтва полягає саме у міждисциплінарності засобів донесення 
тем. Тоді як актуальні теми для глобального світу звучать на мультикультур-
ному перехресті.
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Приводом для роздумів на тему входження жінки у професійний мис-
тецький простір Норвегії на зламі ХІХ–ХХ ст., стали персональні виставки 
Фріди Хансен та Кіті Шелан які пройшли з величезним успіхом у Художньо-
му музеї Ставангера у 2015 та 2017 роках. Питання збереження, система-
тизації та каталогізації спадку цих митців, як науковий супровід виставки 
та засоби презентації, побудови експозиції бездоганно спрацювали на по-
новлення, чи точніше переосмислення значення цих творчих особистостей 
у контексті сучасної культурної ситуації. Інгер Гудмундсон була куратором 
виставки Кіті Шелан та у співпраці з Яне Лейхте представляла Фріду Хансен.

Фріда Хансен (Frida Hansen, 1855–1931) та Кристина (Кіті) Ланге Шелан 
(Christine (Kitty) Lange Kielland, 1843–1914) народились у Ставангері, до-
рослішали тут та переростали місто і його обставини. Тоді це було маленьке 
містечко з суворими традиціями лютеранства, що нашаровувалися на жор-
сткі умови виживання Півночі, з сірим похмурим небом та дощами впродовж 
року. «Виплітаю троянди свої крізь дощі» — напише Ф. Хансен [3, c. 31]. 
Зараз ми тільки можемо спробувати реконструювати уламки того життя, 
хоча уявити та емоційно усвідомити його, мабуть і не маємо надії.

У тодішньому суспільстві безроздільно домінували чоловіки. Це було, ве-
ликою мірою, рефлексією віри у Бога Отця, Сина та зовсім трішечки у Свя-
того Духа. Культ Богородиці скасували з приходом протестантизму, також 
у середньовіччі, що розтягнулось тут у часі, стратили на багаттях та через 
тортури красивих, розумних, сміливих жінок, назвавши їх відьмами. Тож світ 
людини та Бога обертався навколо займенника «Він».

Роль жінки у ті часи була неймовірно звужена. Її світ спирався на «4К» — 
kirka, kinder, kjokken, kjola — церква, дитина, кухня, сукня. Світ же чоло-
віків був світом юристів, інженерів, лікарями, вчителів, фінансистів і мит-
ців. Від них вимагалися відповідальність, чесність, сильні вчинки. Але так 
було не завжди. Археологічні розвідки доводять, що жінки в історичні часи 
на цих землях посідали поважне положення. На них тримався життєвий 
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уклад та вони несли велику моральну та матеріальну відповідальність. Вони 
уособлювали стабільність. Тільки у жіночих похованнях було знайдено клю-
чі, як символ господарювання.

Кіті Шелан та Фріда Хансен на свій час і у своєму місті були не просто смі-
ливими, а навіть радикальними. Вони, кожна у свій спосіб, доводили можли-
вість жінки реалізуватися у професії. Відлуння цих дій спостерігаємо в сучас-
ній Норвегії, де жінки мають право не тільки бути священиками, військови-
ми, диригентами. Жінки отримали рівні права з чоловіками у всіх соціаль них 
ланках та найголовніше, жити не у прямій залежності від чоловіків, реалізую-
чи власні долі. До речі, назви професій з формами фемінізму вийшли з обігу 
у Норвегії наприкінці 1970-х, коли гендерне рівноправ’я закріпилось оста-
точно. Не зрозумілим мовним атавізмом, з огляду на Європу, є намір сучасної 
України запровадити феміністичні форми для позначання фаху.

Питання, як час, місто та обставини впливають на творчі особистості 
і як самі ці особистості, в силу потужності характерів були здатні змінювати 
обставини, є надзвичайно важливим. Поставивши його не слід шукати одно-
значної відповіді. Але зрозумівши, чим цікава творчість цих жінок для нас, 
як і чому їх повернення в сучасне мистецьке поле робить його актуальним, 
дасть можливість чіткіше відчувати історичне підґрунтя та більш адекватно 
сприймати останні тенденції.

Персональні виставки Фріди Хансен «Модерн у розквіті» та Кіті Шелан 
«Свіже повітря» у Художньому музеї Ставангера, точністю назв розкри-
вають сутність кожної з цих виставок, підкреслюючи у першому випадку 
провідну тему — квітки; у другому — вихід живопису до пленеру. Обидві 
експозиції побудовано у хронологічному порядку. За загальною тенденцією 
2010-х стіни залів було пофарбовано у різні кольори. Виставковий дизайн 
об’єднаний з інформаційними панелями та заданими інтер’єрними формами 
виставкових залів підкреслював основні характеристики мистецтва і доби, 
як контексту. Акцентування на дизайні у часі, а не у просторі, підсилювало 
ефект діалогу з глядачем, підкріплюючи процес навчання.

Ці виставки зібрали багато відвідувачів. А камертоном виставки є саме 
вони. Виставки, як події, було включено в міські освітні програми: аудито-
рії дитячих садків і шкіл, студентів і пенсіонерів мали свої версії прочитан-
ня візуально-текстового потоку виставок. Оновлення пам’яті, повернення 
імен, переусвідомлення їхнього значення, емоційно-чуттєве та інформацій-
но-освітнє збагачення — це те поле можливостей, яке так плідно було вико-
ристано. Це доводить, що теоретичні розробки сучасної музейної діяльності, 
в даному конкретному випадку втілились на практиці. «Освітня діяльність 
являє собою наймогутнішу зброю, яку музеї мають у своєму розпоряджен-
ні, і робота з аудиторією за цим напрямком має бути пріоритетною. Це дає 
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змогу стати невід’ємною складовою загального неперервного процесу піз-
нання, самонавчання й неформальної освіти, в якому музеї, напевно, мають 
значний потенціал» [2, c. 232].

Мистецтву побудови історій героїнь, було приділено особливу увагу з бо-
ку кураторів. Ланцюг: розповідь, розповідач, шлях та контекст — стали єди-
ним знаменником дизайнерського рішення. Експозиція побудована таким чи-
ном, що прочитуються історії доль мистців та розкривається повною мірою 
їх мистецький внесок у подальший культурний розвиток. Куратори, працюю-
чи з простором пам’яті, дотримувались однієї з сучасних культурних концеп-
цій Європи: «немає центрів, немає периферії». Це дало можливість знімати 
акценти з національних особливостей, розглядаючи єдине поле мистецтва 
як цілісний потік. Загальний європейський проект «Європейська культур-
на сториця» було реалізовано у Ставангері 2008 року, коли місто отрима-
ло цей статус. І це спрацювало на ідею розробки двох фундаментальних ви-
ставкових проектів.

Кіті Шелан та Фріда Хансен починали життя у заможних багатодітних 
родинах зі сталим набором провінційних звичок. Сукні останнього штибу, 
корсети, приваблювали їх у юнацтві. Проти цих корсетів обидві боролися, 
коли вони подорослішали а їхній кругозір розширився. Обидві наслідували 
чоловічу звичку читали газети та, згодом, спробували й власні сили у репор-
терській справі. Обидві захоплювались ідеями художнього руху «Мистецтво 
та ремесло» який походив з Англії, був тісно пов’язаний з естетикою сти-
лю модерн і стояв біля витоків дизайну. Ці жінки доклали великих зусиль 
для збереження рукотворного ремесла, шляхи якого розходились у бік мис-
тецтва та дизайну. Обидві вони пройшли нелегкий шлях професійного митця 
здатного заробляти власною працею. Так, за грою долі, Фріда Хансен отри-
мала перші уроки малювання у Кіті Шелан.

Коли Кіті Шелан виповнилось тридцять років, вона відчула, що мож-
ливості навчатися мистецтву у Ставангері вичерпано. Вона шукає шляхи 
до Франції, але не знаходить підтримки в родині, попри те, що її батько Єнс 
Зетлітз займався музикою та захоплювався живописом. Гроші позичає їй су-
сід Ларс Берентсен. Завдячуючи цим обставинам, на віллі Брейдаблік збері-
гається значна колекція робіт художниці, яка розраховувалася з добродієм 
картинами. Ця ситуація, як і вихід з неї є красномовним свідченням кризи 
у гендерних правилах суспільства.

Подальші подорожі до Європи їй допомагає здійснити молодший брат 
Олександр Шелан з яким у Кіті завжди було душевне порозуміння. Олек-
сандр володів як родинними грошами, так і обіймав поважні посади, був ме-
ром Ставангера, членом парламенту, а також — письменником, твори яко-
го не переросли свій час. Він дав влучну характеристику Кіті: «Вона гостра 
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на кутах, але м’яка в середині» [7, c. 45]. Ця гострість була рушійною силою, 
що проклала для Кіті дорогу, а м’якість дала можливість для лірично-інтим-
ного занурення у природу, яка стала об’єктом її мистецького вислову.

Фріда, від народження Петерсен, в дитинстві захоплювалася красою кві-
тів у садочку своєї бабусі, про це залишились її спогади [3, c. 62]. Згодом 
ця дитяча інтуїтивна емоція проросте в ній потужним цвітінням гобеле-
нів. У дев’ятнадцятирічному віці Фріду одружують з Вільгельмом Хансеном. 
Цей шлюб був комерційним проектом її батька. Петер Петерсен вмирає че-
рез рік після шлюбу і весь бізнес переходить до рук її чоловіка. Родинні ка-
пітали дали можливість Фріді, у перервах між трьома пологами, відвідувати 
Європу та знайомитись на виставках з творами відоміших митців Парижа 
1870-х, а саме Пюві де Шаванна, Клода Моне, Едуарда Мане. Також вона 
відвідує Мюнхен та знайомиться з Альфонсом Мухою. У 1883 році чоловік 
Фріди стає банкрутом. Родинний уклад побудований на великих статках руй-
нується миттєво.

Вільгельм переїздить до Нью-Йорка, потім Лондона і там його слід, 
вплив та значення у подальшому житті Фріди Хансен розвіюється як туман 
над Тем зою. Вона змушена полишити розкішний батьківський будинок та ра-
зом з матір’ю, хворою сестрою та дочкою (двоє її дітей померли) перебира-
ється у маленький дім, в підвалі якого влаштовує ткацьку майстерню. «Ідея 
створити майстерню опалила мене як дике вогнище. Так, саме це я буду ро-
бити зараз! Я навчуся ткати килими і підійму їх вартість за рахунок декору. 
І цьому навчу інших. Так почалася моя кар’єра, яка заволоділа моїм розумом 
та принесла задоволення від життя» — напише Фріда Хансен [3, c. 63].

Кіті Шелан ніколи не одружувалася. Захопленням усього її життя був 
письменник Арне Гарборг. Письменник Єрена з прозою про маленьку лю-
дину у неймовірному просторі природи. Його герої неосвічені, залякані 
церк вою селяни, які замість того, щоб підіймати голову і бачити над собою 
небо, безкінечність, вічність, лише копають землю і вибирають з неї карто-
плю чи каміння. З середини 1870-х Кіті Шелан починає влітку їздити у Єрен 
на етюди. Вона однією з перших норвезьких художників виходить на пленер 
і, наскільки дозволяє погода, намагається ловити враження від мінливого 
освітлення. Але як Арне Гарборг вишукує дрібниці людської душі засобами 
слова, так і Кіті Шелан дробить передній план, вимальовуючи кожну травич-
ку і квітки. Узагальнювальним для обох стає погляд вверх — у небо. Він урів-
новажує прозу та картини.

У 1879–1889 роках Кіті Шелан поділяє студію в Парижі з художницею 
Харіет Баккер. Вперше у 1880 році Кіті виставляє свій єренський живопис 
на у Паризькому Салоні. Норвезьке свинцеве небо з зеленню трав привер-
тає незвичністю колориту. Після прийняття роботи на виставку, вона пише 
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листа художнику Ейліфу Петерсену, у якого раніше брала уроки: «Це перше 
невеличке визнання. Я отримала підтримку від деяких художників. Моє сер-
це аж підскакує від задоволення» [5, c. 23]. Упродовж перебування у Парижі 
вона шість разів виставляла свої твори у Салоні.

У 1879 році Кіті малює портрет Арне Гарборга у своїй паризькій май-
стерні. Письменник сидить у кріслі, палить сигарету, заглибившись у читан-
ня текстів. Портрет Кіті Шелан із сигаркою виконав Август Якобсон. Тоді 
як вона у 1886 році написала картину «Жінка читає». Жінка з сигаркою, 
жінка з газетою, жінка — рівний, інтелектуальний співрозмовник чоловіка. 
Це ті форми поведінки які захоплювали художницю.

У роботі «Інтер’єр з червоним стільцем» 1886 року Кіті зображає жін-
ку за читанням, яка повернута від нас на дві третини. Але особливу ува-
гу привертає етюд «Після заходу сонця». Це знакова картина Кіті Шелан 
1886 року де настрій вирішує все. До цього норвезькі митці зображали при-
роду при денному освітленні. Вона першою спробувала передати освітлен-
ня літньої ночі. Це підкреслювало специфіку Півночі та сіро-сріблясте освіт-
лення робило форми предметів та планів більш узагальненими. Лаконізм цієї 
роботи вивів Кіті Шелан до нових живописних можливостей. Робота експо-
нувалась на Осінній виставці в Осло (тодішня Християнія) і зараз прикра-
шає стіни королівського палацу. Використовуючи начерки та фотографію, 
художниця робить повтор картини. Через незвичність її колориту для євро-
пейського ока, журі відхилило картину. 1889 року художниця подарувала по-
лотно Спілці художників Ставангера.

З цей час змінюється і літературний стиль Арне Гарборга. Його захоплю-
ють ідеї нової хвилі романтизму, які прокотилися Європою та Норвегією 
у 1890-х. Це стало реакцією на соціальний реалізм, який своєю буден ністю 
змен шував масштаб мистецтва. Гарборг напише: «Ідеалістична реак ція на 
реа лізм не повинна привести до нового ідеалізму, повернення до природи 
є ро зуміння її внутрішньої поезії яка грає у наших душах» [7, c. 119]. Кі-
ті Ше ланд повернувшись з Парижа їде у такий зворушливий для неї Єрен, 
де пише серію робіт «Торф’яні болота Єрена» (1890–1898 роки). Вона до-
сліджує освітлення, захоплюється враженнями. За її методикою роботи, зна-
ходимо паралелі у серіях «Руанського собору» К. Моне та «Гори Сент-Вік-
туар» П. Сезанна.

Свій душевно-пронизливий Єрен, художниця буде оспівувати, звітуючи 
на Осінніх виставках в Осло у 1882–1908 роках. Вона бере участь у вистав-
ках в Копенгагені та Антверпені. «Я закохана у природу Єрена, я не сумую 
за деревами. Тут безкінечне небо обіймає величезний простір і нашим очам 
відкриті далі. Світло зелена трава у затемненні хмар грає сріблом і у мить змі-
нюється всесвіт» — пише К. Шелан художнику Улафу Волд-Тхорне [5, c. 33].
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Їде в Єрен і Фріда Хансен. Тут вона шукає рецепти варіння різних трав 
та квітів для фарбування вовни. Селяни Єрена розкривають їй старі секре-
ти, які вона збирає по крихтам, розуміючи цінність майже забутих знань. 
У 1889 році вона відкриває у Ставангері першу в Норвегії майстерню з фар-
бування вовни натуральними барвниками. Для тонкої артистичної душі ху-
дожниці було неймовірно важливо дістатися справжньої традиції й у такий 
спосіб врятувати її від натиску вульгарних анілінових барвників, якими по-
чав наповнюватися ринок. Вишуканість кольорів, різноманітність відтінків, 
делікатність кольорових сполучень, це те, що вирізняє її творчість у ткацтві.

Для художниці було неабияк важливо тягти з глибин історії свого наро-
ду нитку досвіду, усвідомлюючи себе Аріадною. Сприйняття та опанування 
традицій ткацтва, яка мала давні витоки та широкий вжиток у норвезьких 
реаліях, було першою метою, яку поставила перед собою Фріда на шляху 
до втілення мрії: стати художником по текстилю. Звичайно, у цій країні ткаць-
кі станки стояли що не в кожному будинку, килими та ковдри ткались у вели-
кій кількості. Холод довгих зим привчив усіх до цього життєво необхідного 
ремесла. Художниця їздила по селах, збирала матеріал, вдивлялась у безліч 
примітивних килимків з біблійними сюжетами і все більше «запалювалася» 
ідеєю, що Норвегію треба змінити якісно новим ткацтвом.

Вона оволоділа ремеслом виготовлення вовни, фарбування натуральними 
барвниками, навчилась багатьом відомим у народі технікам ткацтва. У цьому 
їй допомагала Шерстіна Хауглум із Согну. Переосмислюючи здобутий досвід 
селянського ремесла, Фріда Хансен, силою таланту та характеру, спромогла-
ся підняти ткацтво на рівень мистецького твору та створювала якісно нове 
естетичне середовище. У такій спосіб вона виходить до дизайнерських рі-
шень і вважається піонером цієї справи у Норвегії. Тимчасом як Кіті Шелан 
вважають першим значним пейзажистом, яка опанувала живопис на відкри-
тому повітрі.

Фріда Хансен напрочуд тонко відчувала себе у середині потоку європей-
ської цивілізації. Про це свідчать античні, біблійні теми її гобеленів, напов-
нені нашаруваннями змістів із середньовічної культури символів та алего-
рій. Вона захоплюється діяльністю В. Моріса, слідкує за творчістю А. Мухи 
та Г. Клімта, знаходиться під впливом віяній з утаємниченої Японії, що нещо-
давно відкрилася європейцям. Ритми асиметрії природи, уважне споглядан-
ня предметів, захоплення красою квітів у «повноті цвітіння» наповнюють 
її гобелени. Модерн, як стиль часу, стає її платформою в естетичному вислові. 
Але зрозуміло, всі ці пошуки витоків, віянь та впливів ніщо, без сили талан-
ту. І його проростання і реалізація в умовах провінції, в обставинах — бути 
народженою жінкою, у контексті конкретних обставин, переконливо свід-
чать про Фріду Хансен як митця, що відбувся усупереч обставинам і завдяки 
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сильній волі та внутрішньому імпульсу. Вишуканість і артистизм її творів за-
свідчує унікальність її таланту.

У 1889 році Кітті Шелан повертається до Норвегії та оселяється в Осло. 
Вона ініціює освітню подорож з художником Улафом Волд-Тхорне по Нор-
вегії та за кордоном. Художниця бачить своїм завданням поширення нор-
везького мистецтва, продовжуючи брати участь у виставках. У 1899 році 
в Осло проходить її перша персональна виставка, потім — у 1904 та 1911 ро-
ках. У 1889 році вона бере участь у Всесвітній виставці в Парижі де отри-
має за живопис Єрена Срібну медаль, бере участь у Венеційській бієнале 
1907 року. Її активність в опануванні європейського мистецького простору 
можна порівняти лише з наполегливістю Е. Мунка. Хоча, вочевидь, естетичні 
та стильові світи цих двох норвезьких митців базувалися на різних платфор-
мах, натомість їхні діяння мають чимало спільних рис.

1892 року Фріда Хансен переїздить до Осло, де вона засновує текстиль-
ну студію та у 1899 році відкриває власне підприємство «Норвезький зо-
бражальний текстиль» (Det Norske Billedvæveri). Вона створює робочі міста 
для жінок, усвідомлюючи власну відповідальність. Опікується їх заробітною 
платнею, бореться за соціальні пільги, робить все можливе для комфортної 
співпраці всіх. Розробляючи ескізи, експериментуючи з текстильними тех-
ніками, Фріда Хансен продовжує працювати за станком поряд з усіма. Також 
вона запрошує дизайнера Герхарда Мюнте для розробки ескізів гобеленів 
і гардин. Паралельно з роботою на підприємстві, щоб практику підсилити 
теорією, вона пише книгу «Ремесла та мистецтво індустрії у Норвегії».

Кіті Шелан не так активно, але теж пробувала себе у дизайні. Вона роз-
робила у 1900 році ескіз сервізу «В’юнок» для фаянсової фабрики Егасунда. 
Цей сервіз був тривалий час у виробництві і розійшовся великим тиражем.

1893 року Фріда Хансен вперше бере участь у міжнародній виставці в Чи-
каго. Гобелен «Чумацький шлях» (1898) вражає своєю вишуканістю. Шість 
витканих, але візуально напрочуд легких ангелів несуть прозорий як паву-
тиння, килим зірок по темному небу, тлу гобелена. Біблійний рядок, як уосо-
блення тверді земної, йде по низу гобелена: «І нехай вони стануть на тверді 
небесній світилами, щоб світити над землею. І сталось так» (Бут. 1:15). Текст 
виткано на івриті. Це засвідчує широту знань Фріди та вказує на звичай люте-
ран бути книжниками та триматися першооснов слова. Віртуозність техніч-
ного виконання цього гобелену, як і його естетика, приголомшують. Гобелен 
було демонстровано на виставках у Берліні (1899) та Лондоні (1900) і при-
дбано Музеєм мистецтв та ремесел Гамбурга.

Справжній тріумф чекав Фріду Хансен у 1900 році на Всесвітній виставці 
у Парижі. Її підприємство отримало Золоту медаль за представлену колек-
цію, а художниця — Золоту медаль, за особистий вклад у мистецтво гобелену. 
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Центральною частиною виставки був гобелен «Танок Саломії». Сюжет 
про танок дочки Іродіади перед Іродом, що привів його у захват та спричи нив 
страту Іоанна Хрестителя, досить лаконічно згадується у Євангеліях (Мф. 
14:3–9; Мк. 6:17–25). Гобелен довжиною майже сім метрів, композицій-
но нагадує сувій, в якому дійство танцю, грації та рухів, сплетено у насиче-
ний текст. Чоловіки, як тема, винесені за його поля. Центральну вісь тримає 
Саломія, від неї розходяться фігури інших жінок, переплетені змієм, квітами, 
перлами. Це граціозне дійство тримається на орнаментальній системі акцен-
тів та пауз. Естетика краси з присмаком підступності та смерті, як своєрідний 
код стилю ар-нуво, тонко та точно відчула художниця. Вона спіймала, скорі-
ше підсвідомо, настрій доби, й мабуть саме через це, так високо були оцінені 
її твори. Після виставки більшість робіт було придбано у приватні колекції 
і здебільшого їх доля невідома.

Повернувшись із Парижа, Фріда занурюється у роботу. Діяльність під-
приємства потребувала постійної уваги. Відповідальність за справу, за виве-
дення текстилю у сферу мистецтва та опікування своїми робітницями, повні-
стю поглинають її. Розуміючи високий рівень своєї нечисленної продукції, 
вона намагається підвищити вартість гобеленів та гардин. Зокрема, підпи-
сує контракт з державним банком на створення його мистецької колекції, 
що було новим у тих реаліях, але це гарантувало стабільність виробництва. 
У 1915 році Фріда Хансен отримала Золоту медаль від норвезької королів-
ської родини за внесок у мистецтво ткацтва. Кіті Шелан отримала Золоту 
медаль від королівської родини у 1908 році.

Соціальна позиція для обох художниць мала величезне значення. Бо-
ротьба за права жінок на освіту, працю, власність була для них необхідною. 
Ця їхня діяльність, різна за прикладною формою, мала спільну мету: зміни-
ти в цілому свідомість суспільства. І як доводить досвід Норвегії, це стало 
й на користь чоловікам, не дало приводів країні зануритись у революційні 
буревії та значною мірою спрацювало на формування соціальної політики.

Кіті Шелан, першою з жінок, вступала у публічні дебати, апелюючи до чо-
ловіків. Вона будувала підвалини жіночих правозахисних організацій в Нор-
вегії. Її непокоїла провінційність норвезького мистецтва. Саме тому вона, 
не маючи великих статків, знайшла можливість передати значну суму гро-
шей у Національну галерею Осло для придбання творів молодих, неорди-
нарних митців.

Досить показовою є остання робота Фріди Хансен для кафедрального 
собору Ставангера, як подарунок місту в якому вона народилася. Майже 
два роки вона збирала матеріал та розробляла ескізи, а потім власноруч тка-
ла цей гобелен. Зараз, заходячи у собор, у притворі можна побачити її го-
белен присвячений 900-річчю хрещення Норвегії Улавом Святим. Вражає, 
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наскільки делікатно вписаний цей твір у простір грубих стін, які стоять тут 
з 1125 року. Нашарування, накопичення, збирання цілісного образу собору 
йшло тут крізь віки. Важко уявити як, але всі деталі інтер’єру доповнюють 
одне одного, вступають у діалог сторіч, збагачуючи враження, яке нанизуєть-
ся на символічну нитку Аріадни. Цю нитку міцно тримала у руці художниця. 
«Фріда Хансен була не тільки найбільшою фігурою у ткацтві Норвегії, вона 
також стала великим захисником стилю ар-нуво з його захопленням приро-
дою» — зазначено у каталозі «Скандинавський дизайн» [8, c. 128].

«Кіті Шелан зобразила пейзаж у видозмінах. Вона жила у суспільстві, яке 
змінювали індустріалізація, урбанізація, демократизація, національна неза-
лежність. Вона стояла біля витоків руху за права жінок. Вона писала новели, 
статті про мистецтво, мораль та роль жінок. З пензлем та пером зайняла вона 
арену чоловіків та виборола своє право пейзажиста, міцно та потужно» — 
зазначає куратор проекту Інгер Гудмундсон [4, c. 9].

Значення постатей Кіті Шелан та Фріди Хансен, які наполегливо виво-
дили мистецтво Норвегії на міжнародний рівень наприкінці ХІХ та початку 
ХХ сторіччя, самовіддано обстоювали своє право на професію та доводили 
необхідність рівних прав чоловіків та жінок, стало могутнім фундаментом 
нації і не втратило своєї актуальності й досі.
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АНАЛІЗ ВІЗУАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА

ПРЕДСТАВЛЕНИХ У ПРОСТОРІ 
ІПСМ НАМ УКРАЇНИ У 2018–2019 РОКАХ

У межах наукової теми «Експеримент, теорія, практика в українському ві-
зуальному мистецтві» Інститут проблем сучасного мистецтва Національної 
академії мистецтв України (ІПСМ НАМ України) розпочав розробку фунда-
ментальних наукових досліджень у всіх галузях актуального мистецтва, спря-
мувавши практичну і пошукову діяльність на розвиток професійного сучас-
ного мистецтва та впровадження нових мистецьких технологій і практик.

Завданням теми є збирання і систематизація інформації про новітні світо-
ві розробки і дослідження актуальних тенденцій сучасного українського мис-
тецтва на прикладі наукових обговорень творів сучасних українських мит-
ців із репрезентацією візуальних матеріалів у просторі ІПСМ НАМ України. 
Основну увагу приділено аналізу концепцій та змістів, що лежать в основі 
проведених обговорень. Досліджено діалог мистецтв в сучасному україн-
ському мистецькому просторі.

«Сам собі режисер»

Науково-мистецький проект «Сам собі режисер» відбувся 9–16 жовтня 
2018 року.

Організаторська група та партнери проекту
Куратор: Сергій Васильєв.
Координатор: Владислав Тузов.
Партнери: ІПСМ НАМ України, Національний академічний український 

драматичний театр імені І. Франка, Київський академічний Мо лодий театр, 
Київський національний академічний театр оперети, Дирек ція художніх ви-
ставок України, Національна академія образотворчого мистецтва і архітек-
тури, Державний Центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса.

Інформаційні партнери: ArtUkraine, Chernozem, InArt, ArtsLooker.
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Мета і концепція
VII артпроект сценографії підготовлено в межах проекту «Театр без 

театру» та присвячено пам’яті Олени Богатирьової.
Театр, як відомо, мистецтво колективне. Хоча творять його і роблять по-

пулярним все ж таки окремі особистості. Тому в певному сенсі вистава — 
завжди компроміс. Бо всім її творцям треба дій ти між собою згоди. Навіть 
якщо кожен з них має власний погляд на п’єсу, її персонажів, закладені в ній 
автором смисли та порушені проблеми, зрештою — на саме життя.

Сценограф, який наважується взяти на себе ще й функції режисера, чи-
нить безкомпромісно. Він вибудовує свій ідеальний світ. І сам безстрашно 
відповідає за нього.

Чотири світи художників, які автономно керують сценічним простором, 
та костюми Олени Богатирьової (1963–2017), яка творила свій власний те-
атр, — в нашій експозиції [1].

Учасники проекту
Олександр Друганов, Володимир Карашевський, Сергій Маслобойщиков, 

Богдан Поліщук.

Результати
Науково-мистецьке обговорення художніх творів сучасних митців з ре-

презентацією візуальних матеріалів на тему «Сам собі режисер» було про-
ведене на високому професійному та організаційному рівні. Експозицію про-
екту склали кращі роботи учасників мистецького заходу.

Висновки
Мета проекту: через історичну оптику митців різних поколінь віднайти 

певну формулу українського театру, як феномена української самоідентифі-
кації. Треба відзначити, що експозиція охопила доволі широкий спектр робіт.

Внаслідок проведення проекту та науково-творчого обговорення дороб-
ку його учасників вдалося досягти поставлених цілей, а саме:

– репрезентовано зріз контексту театрального мистецтва;
– здійснено актуалізацію творчості учасників проекту поміж артспільно-

ти й широкої громадськості;
– налагоджено культурно-мистецькі зв’язки та контакти між митцями, 

теат ральними діячами, дослідниками, кураторами і глядачами;
– відбувся обмін думками між митцями і публікою.
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«Анатомія симулякра»

Науково-мистецький проект «Анатомія симулякра» відбувся 13 грудня 
2018 року — 19 січня 2019 року.

Організаторська група та партнери проекту
Керівник: Ігор Абрамович.
Куратори: Андрій Сидоренко, Ірина Яцик, Олександра Халепа.
Координатор: Владислав Тузов.
Партнери: ABRAMOVYCH.ART, ArtHuss, BROVDI.ART, Zenko 

Foundation.
Інформаційні партнери: ArtUkraine, Chernozem, InArt, ArtsLooker.

Мета і концепція
На думку кураторів симулякри чимось подібні до біологічних істот, 

їх можливо досліджувати, на кшталт генномодифікованих організмів, які ма-
ють унікальний фенотип та анатомію. Водночас уникнути симуляції, так само 
як і хиб, практично неможливо. На етапі формування знань особистість і сус-
пільство змушені відмовитись від попередніх уявлень, якими б достовірними 
вони не здавались у минулому.

Однак симулякр — це не тільки імітація, що виникає у ранніх спробах 
осягнути світ, це хибна копія, яка привабливіша за істину. У цій параноїдаль-
ній інтерпретації приховано недовіру до мас-медіа, які, конкуруючи за попу-
лярність, стають інструментом виробництва видовищних новин та фейкових 
сенсацій. Таким чином, глибока аналітика особистісних та історичних змін 
поступаються споживацькому мисленню та гіперреальності — ілюзорному 
світові, в якому непомітно втрачається сенс усвідомленого існування.

Реальність сповнена симулякрами — але це не аргумент на користь ідеа-
лізації минулих епох, навпаки, радше нагадування про те, що фундаменталь-
не осмислення симуляції відбувається саме сьогодні [2].

Учасники проекту
Ale Na, Юлія Бєляєва, Ірина Бережко, Тетяна Богуславська, Марія Бон-

даренко, Bondero, Oлександр Бугай, Алла Волобуєва, Ірина Ворона, Антон 
Гаук, Марина Громенко, Андрій Достлєв, Сергій Западня, Гамлет Зіньківсь-
кий, Ігор Канівець, Юлія Кисіль, Дар’я Кольцова, Сергій Корнієвський, Оле-
на Кузнєцова, Ольга Кукуш, Антон Логов, Вікторія Лихольот, Олександр 
Ляпін, Роман Мінін, Зоя Орлова, Франсуаза Оз, Богдан Перевертун, Едуард 
Потапенко, Родіон Прохоренко, Людмила Раштанова, Юлія Савенко, Юрій 
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Сивирин, Лілія Тімакова, Михайло Тютюнник, Діана Факш, Олена Хомякова, 
Микита Цой, Ігор Чекачков, Оксана Чепелик, Валентин Чорний, Маргарита 
Шерстюк, Катерина Шиман, Альбіна Ялоза.

Результати
Науково-мистецьке обговорення художніх творів сучасних митців з ре-

презентацією візуальних матеріалів на тему «Анатомія симулякра» було 
проведене на високому професійному та організаційному рівні. Експозицію 
проекту склали кращі роботи учасників мистецького заходу. Більшість з них 
було відібрано за результатами open call, який тривав з 11 жовтня по 19 лис-
топада 2018 року.

Висновки
Мета проекту: через історичну оптику митців різних поколінь віднайти 

певну формулу симулякру. Треба відзначити, що експозиція охопила доволі 
широкий спектр мистецьких технік, а саме: фотографію, відео, digital art, ін-
сталяцію, живопис.

Внаслідок проведення проекту та науково-творчого обговорення дороб-
ку його учасників вдалося досягти поставлених цілей, а саме:

– репрезентовано зріз контексту сучасного мистецтва;
– здійснено актуалізацію творчості учасників проекту поміж артспільно-

ти й широкої громадськості;
– налагоджено культурно-мистецькі зв’язки та контакти між митцями, 

дослідниками, кураторами і глядачами;
– відбувся обмін думками між митцями і публікою.

«Дорослий досвід»

Науково-мистецький проект «Дорослий досвід» відбувся 22 січня — 
12 лютого 2019 року.

Організаторська група та партнери проекту
Куратор: Вікторія Бурлака.
Партнери: ІПСМ НАМ України, Школа сучасного мистецтва.
Інформаційні партнери: Chernozem, InArt.

Мета і концепція
Що таке «дорослий» досвід? Вміння аналізувати та повною мірою усві-

домлювати, що з тобою відбувається. Прошу вибачення, що від першої 
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особи, але дорослий досвід — він тільки особистий. Змінюючись з часом, 
я вважаю, що дорослішаю. Близькі продовжують називати мене невиправ-
ною ідеалісткою: «Ти бачиш людей такими, якими хочеш бачити. Настав 
час подивитися правді в очі…» Може, й настав — отже, не подорослішала 
ще, а дорослішати треба, хоча це і боляче. Людська натура, наприклад, в під-
літковому віці здається жахливо, трагічно недосконалою. Всі навколо ідіо-
ти — крім тебе, звісно. Так вважаєш, поки в житті раз за разом не стикаєшся 
з чимось, на кшталт експерименту Мілгрема — за певних умов будь-хто, на-
віть абсолютно «золота» людина, може зробити боляче, може стати катом 
для іншого. Тому, простіше не ділити людей на поганих і хороших — вони 
і хороші, і погані, і розумні, й дурні — залежно від обставин і маніпуляцій 
оточення. «Як стукне, так і грюкне, не роби іншому боляче, інакше зроблять 
боляче тобі» — мабуть, це моя квінтесенція дорослого досвіду. Як не кру-
ти, але наймудріша філософія життя — це буддизм з його незаподіянням 
зла нікому і нічому. Я собі в цьому не зізнаюся, але десь в глибині душі вірю 
в карму, сансару і таке інше… Так само лояльно, як до решти людей, намага-
юся ставитися й до самого життя, до того, що ми називаємо долею — немає 
ні хорошої, ні лихої долі, везіння чи невезіння. Життя нейтральне, ми самі, 
своїми вчинками, абсолютно непомітно, крок за кроком плетемо його канву, 
рухаємося в певному напрямку. Кожен крок формує долю.

Досвід — це щось безумовно цінне, сухий залишок, те, що виносить-
ся з будь-яких розчарувань і неприємностей. Не дурень же придумав ви-
слів «дорогоцінний досвід» — це позитивний багаж, з яким легше скласти 
власну карту реальності, і, певною мірою, анестетик. Це дуже цікавий, захо-
плюючий процес пізнання світу. Кожен день, кожна нова людина приносить 
тобі частинку нового досвіду — з віком розумієш, які всі різні, наскільки не-
переборною буває прірва різного розуміння життя навіть між двома людь-
ми. Поступово відмовляєшся від рожевих окулярів і завищених очікувань. 
Досвід — це позбавлення від ілюзій. Як в тому мудрому анекдоті: «Думала, 
це любов, а це знову досвід». Здорова іронія, а головне, самоіронія — зав-
жди доречні…

Але головний критерій дорослості — це вміння гідно боротися з обста-
винами, відповідати на виклики, які кидає нам життя. Воно, як відомо, буває 
досить жорстоке. Знову ж, виручає буддистський постулат — життя це біль, 
це помітили задовго до нас, і відтоді нічого кардинально не змінилося. З цим 
треба якось жити. Хвороби, втрати, зради — іноді це вбиває, а іноді — ро-
бить сильнішими. Вміння брати відповідальність за власне життя і за жит-
тя близьких — з тієї ж серії. Виходячи з вищесказаного розумієш: дорос-
лий досвід — неозорий. Кожен з учасників виставки пропонує власне ро-
зуміння досвіду — від чогось грайливо-сексуального, до складних метафор 
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життєвого шляху. А дехто необхідність дорослішання взагалі заперечує — 
і має на це пов не право — життя в ілюзії виглядає комфортним і безпеч-
ним. [3]

Учасники проекту
Юлія Касьяненко, Тетяна Березенко, Яна Сєдова, Ольга Алєксєєнко, 

Вікторія Юхновська, Катерина Дудченко, Богуслава Перебийніс, Kosta Morr, 
Наталя Конопля, Олександр Мещеряк, Руслана Поступаленко, Олександра 
Регурецька, Ірина Онопенко, Жанна Єнікєєва, Наталія Стрижко, Артур Гор-
шарик, Настя Якобецка, Наталі Глеф, Андрій Найденко, Дмитро Барзілович, 
Ксенія Оксінь, Анна Легенька, Юлія Кисіль, Ольга Дрозд, Надiя Плямко, 
Юлія Лебедь, Мар’яна Мeльничук, y_o_v, Maryna Eduardivna, Марго Рєзнік, 
Марічка Пастернак, Ганна Хмарюк, Вероніка Страшко, Єва Поляк, Анна 
Тесло, Олена Небесна, Вадим Морськой, Валерія Тарасенко, Ірина Ворона, 
Ларіонова (HELGA), Юлія Савенко, Олена Кирпа, Марія Варченко, Олена 
Лукьянова, Леся Постой, Олена Свірська, Юрій Варивода, Марія Пастернак, 
Юлія Овсяннікова, Аліка Малоног, Mastasa, Антон Логов.

Результати
Науково-мистецьке обговорення художніх творів сучасних митців з ре-

презентацією візуальних матеріалів на тему «Однаково різні» було проведе-
не на високому професійному та організаційному рівні. Експозицію проек-
ту склали кращі роботи учасників мистецького заходу. Проект презентував 
громадськості художнє вивчення теми.

Висновки
Мета проекту: аналіз та усвідомленні етапу дорослішання кожної люди-

ни. Треба відзначити, що експозиція охоплювала практично всі мистецькі 
техніки, а саме: живопис, фотографію, колаж, змішану техніку, графіку, скуль-
птуру та інсталяцію.

Внаслідок проведення проекту та науково-творчого обговорення дороб-
ку його учасників вдалося досягти поставлених цілей, а саме:

– репрезентовано зріз контексту сучасного мистецтва молодих україн-
ських художників;

– здійснено актуалізацію творчості учасників проекту поміж артспільно-
ти й широкої громадськості;

– налагоджено культурно-мистецькі зв’язки та контакти між митцями, 
дослідниками, кураторами і глядачами;

– відбувся обмін думками між митцями і публікою.
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«Несторонні серед нас»

Науково-мистецький проект «Несторонні серед нас» відбувся 27 берез-
ня — 15 квітня 2019 року.

Організаторська група та партнери проекту
Куратор: Сергій Васильєв.
Координатор: Зінаїда Шевченко.
Партнери: ІПСМ НАМ України, Національна академія мистецтв Украї-

ни, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури.
Інформаційний партнер: inkyiv.com.ua.

Мета і концепція
Артпроект «Несторонні серед нас» відбувся в рамках щорічної програ-

ми «Театр без театру». Ця програма вже кілька років поспіль розповідає 
про український театр, про ті процеси, що лежать у його основі, і конкретно 
про вітчизняну школу сценографії. Ми бачимо макети молодих художників 
театру, студентів факультету сценографії та екранних мистецтв НАОМА, 
учнів Андрія Александровича-Дочевського. Ці макети створюють предмет-
ний, об’ємний світ із драматургії, режисерського задуму, з фанери, тканини 
та променів софітів, і колись, можливо, будуть реалізовані на українській сце-
ні. Вони вже сьогодні зробили великий, пустий, ламаний простір виставко-
вого залу театром [4].

Учасники проекту
Андрій Александрович-Дочевський, Тая Карась, Євгенія Нагнибида, Ве-

роніка Риженко, Анна Шкрогаль, Поліна Панченко, Юрій Любас, Тетя на 
Овсійчук, Тамара Шелудько, Алла Кириченко, Марк Чегодаєв, Кіра Пере-
пилиця, Олесь Макухін, Сергій Маслобойщіков, Сергій Васильєв.

Результати
Науково-мистецьке обговорення художніх творів сучасних митців з ре-

презентацією візуальних матеріалів на тему «Несторонні серед нас» було 
проведене на високому професійному та організаційному рівні. Експозицію 
проекту склали кращі роботи учасників мистецького заходу виконані у різ-
них мистецьких техніках: живопис, графіка, інсталяції тощо.  Проект презен-
тував громадськості художнє вивчення теми.
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Висновки
Мета проекту полягала в популяризації українського театру та репре-

зентації зрізу творчості студентів факультету сценографії та екранних мис-
тецтв НАОМА.

Внаслідок проведення проекту та науково-творчого обговорення дороб-
ку його учасників вдалося досягти поставлених цілей, а саме:

– репрезентовано зріз контексту сучасного театру;
– здійснено актуалізацію творчості учасників проекту поміж артспільно-

ти й широкої громадськості;
– налагоджено культурно-мистецькі зв’язки та контакти між митцями, 

теат ральними діячами, дослідниками, кураторами і глядачами;
– відбувся обмін думками між митцями і публікою.

«Station № 5 Андрія Блудова та Лабораторії 20»

Науково-мистецький проект «Station № 5 Андрія Блудова та Лаборато-
рії 20» відбувся 24–26 квітня 2019 року.

Організаторська група та партнери проекту
Куратор: Олеся Авраменко.
Координатор: Наталя Стрижко.
Інформаційні партнери: Chernozem, InArt, ArtsLooker.

Мета і концепція
Художники захоплюють виставковий простір мультимедійною інтерактив-

ною інсталяцією, що складається з відеоарту, звукової та об’єктної інсталяції.
Об’єктна інсталяція формується у вигляді зміясто викладених рейок за-

лізничних шляхів. Прожектори відео спрямовано на два екрани, розташова-
ні один навпроти другого, візуалізуючи стан подорожі. Тут сконцентровано 
світ архетипів, пов’язаних з мандрівкою і важливими глибокими почуттями, 
що її супроводжують.

Світло і темрява — також персонажі проекту, що відіграють важливу 
роль. Вони є у відео, а також присутні як частина експозиції. В залі розлита 
темрява нічної подорожі, схожа на сон, цьому сприяє мерехтіння екранного 
зображення. Примарне світло вихоплює променями ультрафіолету зміясті 
рейки під ногами, що світяться холодним неземним сяйвом і стають білими, 
спонукаючи глядача до нового витка роздумів і паралелей.

Звук — м’яко, але наполегливо заповнює простір музично-речитативною 
Гаятрі-мантрою, яка логічно сполучається зі стукотом коліс на стиках рейок.
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Митці створюють своєрідний атмосферний театр без акторів, але з гляда-
чем, зануреним у медитативний стан подорожі залізницею. Він влаштований 
заради індивідуального інсайту для кожного.

Про що ж ідеться? Про безупинність плину людського життя, вибір доріг, 
химерність їхніх сплетінь, перетікань та розходжень; про щастя цього руху і гіп-
нотичний стан занурення у себе, як у всесвіт, яким переміщаємося безупинно.

Проект провокує глядача прозріти світ архетипів, закладених в основу 
задуму. «Station № 5» — це узагальнений образ, метафора особливого міс-
ця, що відряджає тебе у мандрівку й так само беззаперечно приймає додому. 
Тут є місце усвідомленню тих самих одвічних станів і переживань, властивих 
людині, котра рухається власним шляхом, — задуму, очікуванню, зустрічі, 
роздоріжжю, пригодам…

Автор ідеї проекту та концепції Андрій Блудов каже: «Для мене “STATION 
№ 5” — це і феномен музею “універсальних архетипів”, і поняття “станції” 
або “транзиту” взагалі… Та головне, — це метафора людського життя як зупин-
ки на шляху й, можливо, роздоріжжі. Місце, де живе зміна напрямків і спряму-
вань, вагань та щохвилинного вибору шляху. Територія очікувань і передчуттів, 
зона розлук і прощання. Тут вітають тебе з прибуттям, або бажають щасливої 
дороги, коли вирушаєш у путь. Тут зустрічається глобальне — “шлях” і “місце”, 
“рух” і “зупинка”, — концентрована сутність життя, його вдих і видих» [5].

Учасники проекту
Віталій Сердюков, Олександр Білозуб, Юрій Барсук.

Результати
Науково-мистецьке обговорення художніх творів сучасних митців з ре-

презентацією візуальних матеріалів на тему «Station № 5 Андрія Блудова 
та Лабораторії 20» було проведене на високому професійному та організа-
ційному рівні. Експозицію проекту склали кращі роботи учасників мистець-
кого заходу виконані у різних мистецьких техніках: відеоарт, звукова інста-
ляція, об’єктна інсталяція тощо. Проект презентував громадськості художнє 
вивчення медіа-мистецтва в українському контексті.

Висновки
Метою проекту стало дослідження феномена музею «універсальних ар-

хетипів», поняття «станції» або «транзиту». Треба відзначити, що експо-
зиція репрезентувала практично всі мистецькі техніки, а саме: живопис, фо-
тографію, колаж, змішану техніку, графіку, скульптуру та інсталяцію.

Внаслідок проведення проекту та науково-творчого обговорення дороб-
ку його учасників вдалося досягти поставлених цілей, а саме:
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– здійснено актуалізацію творчості учасників проекту поміж артспільно-
ти й широкої громадськості;

– налагоджено культурно-мистецькі зв’язки та контакти між митцями, 
дослідниками, кураторами і глядачами;

– відбувся обмін думками між митцями і публікою.

«Довгий шлях. Сучасне українське мистецтво 1985–2004 років 
з приватних колекцій»

Науково-мистецький проект «Довгий шлях. Сучасне українське мистец-
тво 1985–2004 років з приватних колекцій» відбувся 20–26 травня 2019 року.

Організаторська група та партнери проекту
Куратори: Ігор Абрамович, Євген Березницький, Олександр Соловйов.
Партнери: Abramovych.art, Kyiv Art Week.
Інформаційні партнери: Chernozem, InArt, ArtsLooker.

Мета і концепція
Цей проект є ще одним кроком у музеєфікації сучасного українського мис-

тецтва. Новітня історія вітчизняного мистецтва являє собою суцільну «білу 
пляма». Її розпорошено по приватних колекціях тому непросто уявити ціліс-
ну картину її розвитку. В Україні досі немає державного музею сучасного мис-
тецтва, а в класичних музеях практично відсутні роботи сучасних художників.

Проект «Довгий шлях» демонструє твори, які фактично не експонува-
лися раніше і відображають майже два десятиліття початкового етапу су-
часного українського мистецтва. За допомогою таких добірок з приватних 
колекцій можна побачити оптимальну модель «великої» колекції, яка все 
ще перебуває в статусі «уявного музею», а також — позначити, які критерії 
та інструменти при цьому мають бути задіяні, які явища, імена і твори були б 
у ній представлені. Виставка охоплює саме ті постаті і чинники артсцени, 
що визначили художній процес упродовж кількох десятиліть: і в пізні 80-і, які 
послугували плацдармом до освоєння нового мистецтва, і в 90-і — перше де-
сятиліття української незалежності, і в передмайданні «нульові».

Виставка також є рефлексією загальної динаміки колекціювання, це своє-
рідне «симптоматичне дзеркало» переваг, захоплень і тенденцій [6].

Учасники проекту
Сергій Ануфрієв, Яна Бистрова, Володимир Бовкун, Марко Гейко, Олег 

Гнилицький, Олег Голосій, Ігор Гусєв, Люсьєн Дульфан, Олександр Жи вотков, 
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Дмитро Кавсан, Анатолій Криволап, Павло Макв, Максим Мам сіков, Микола 
Маценко, Сергій Паніч, Кирил Проценко, Вінні Реунов, Олек сандр Ройтбурд, 
Арсен Савадов, Сергій Святченко, Віктор Сидоренко, Ті берій Сільваші, 
Марина Скугарєва, Юрій Соломко, Антон Соломуха, Олек сандр Сухоліт, 
Олег Тістол, Валерія Трубіна, Олександр Харченко, Ва силь Цаголов.

Результати
Науково-мистецьке обговорення художніх творів сучасних митців з ре-

презентацією візуальних матеріалів на тему «Довгий шлях. Сучасне укра-
їнське мистецтво 1985–2004 років з приватних колекцій» було проведене 
на високому професійному та організаційному рівні. Експозицію проекту 
склали кращі роботи учасників мистецького заходу.

Висновки
Головна ідея проекту — позначити конфігурацію імен сучасного україн-

ського мистецтва: від його зародження в часи перебудови, через «золотий 
вік» у дев’яності, до Помаранчевої революції, коли постало нове покоління. 
У проекті представлено близько 30 творів живопису, графіки, фотографії. 
Важливим завданням проекту стало окреслення кола колекціонерів творів 
мистецтва визначеного часу.

Внаслідок проведення проекту та науково-творчого обговорення дороб-
ку його учасників вдалося досягти поставлених цілей, а саме:

– репрезентовано зріз контексту сучасного мистецтва українських ху-
дож ників;

– здійснено актуалізацію творчості учасників проекту поміж артспільно-
ти й широкої громадськості;

– налагоджено культурно-мистецькі зв’язки та контакти між митцями, 
дослідниками, кураторами і глядачами;

– відбувся обмін думками між митцями і публікою.

«Ангел історії»

Науково-мистецький проект «Ангел історії» відбувся 4–12 червня 2019 р.

Організаторська група та партнери проекту
Куратори: Артур Пастушек (Польща), Анастасія Гончаренко (Україна).
Партнери: ІПСМ НАМ України, Department of Multimedia Institute 

of Visual Arts, Faculty of Arts University of Zielona Góra.
Інформаційні партнери: Chernozem, InArt, ArtsLooker.
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Мета і концепція
Серед тез Вальтера Беньяміна, який роз’яснює концепцію історії, ми знахо-

димо одне шокуюче твердження, що стосується картини Пауля Клеє «Angelus 
Novus». Беньямін, помітивши в ньому алегорію динаміки історії, поєднує по-
няття прогресу з ідеєю катастрофи — попри обіцянки раціоналізації, звільнен-
ня та оптимізації обіцяного, історія завдає додаткових поразок. Персонажа, 
зображеного Клеє, Беньямін характеризує як ангела історії — широко роз-
плющені очі, розкритий рот, він наче намагається відійти від того, на що ди-
виться. Це щось таке минуле, яке ангел бачить як поразку, руїни, попіл. Він хоче 
зупинитися, відтворити те, що було знищено, проте не може зупинити імпульс 
у майбутньому. Зрештою, прогрес запускає механізм, який поглинає нас, зму-
шує нас постійно змінюватися та модернізуватися. Історія дозволяє нам, за за-
гальним визнанням, прийняти правильну перспективу, озирнутися назад — 
але без шансів на втручання, скасування минулого зла, спокутування вини.

Навіть якщо ми не поділяємо впевненість Беньяміна про природу та на-
слідки описаних процесів, ця історія залишається ретроспективним вигля-
дом — наратив, пов’язаний з минулим. Історія — це історія, точніше, сума 
історії — це поліфонія, яка описує минулий час. Це повідомлення, яке по-
стійно розбудовується — його модифікованість є частиною природи ре-
альності, сприйманої як сучасна. Одна і та сама історія не є відношенням 
того, що сталося, а скоріше історією про світ, який ми уявляємо як минуле, 
про речі, які з різних причин ми хотіли б пам’ятати, про які ми хочемо пого-
ворити, які ми покладемо в наші думки і які формують наш порядок мислен-
ня. Таким чином, ми створюємо зображення минулого, його презентацію. 
Однак ми намагаємося заповнити ці можливі зв’язки та наслідки матеріалом 
спогадів. Тому ми звертаємося до пам’яті, архівів, реліквій та слідів, які зна-
ходяться як в індивідуальній пам’яті, складеній з різноманітного особистого 
досвіду, так і в колективній пам’яті, яка є культурно обумовленим гарантом 
відносної стійкості змісту соціального досвіду.

Саме такий взаємозв’язок між соціально збереженими образами мину-
лого та конкуруючими запасами окремих спогадів, напругою між політич-
но маніпульованим наративом та індивідуально модифікованою пам’яттю — 
є полем критичного відображення. У минулому ми залишаємо не лише слі-
ди, але й людей, речі, ідеї з якими ми емоційно пов’язані. У цьому контексті, 
Беньямінівський ангел історії є алегоричною постаттю, травмованим досві-
дом сучасності. Таким чином, постать ангела історії є трагічною та декадент-
ською. Вона символізує катастрофу, якої неможливо уникнути, і яка може пра-
цювати лише як пам’ять про те, що пішло, печаль по тому, що було втрачено.

Історія — це гра пам’яті та забуття, як в індивідуальній, так і в соціальній 
перспективі. Перша створює основу для єдиного досвіду, тоді як остання — 
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це політично контрольована історія, що відображає реальність того чи іншо-
го часу та ситуації. Сподіваюся, що мистецтво може вписатися в цей історич-
ний наратив, посилюючи діалектичний рух пам’яті і забуття. Полі фонія може 
порушити схематичне та вибіркове уявлення, віддалити себе від повідомлень, 
що регулюються владою, усунути унікальність свідчень та допомогти пере-
осмислити участь художників в історії. Таким чином, художні твори допомо-
жуть провести капітальний ремонт історії, запустивши новий творчий по-
тенціал та розширивши простір дискурсу.

У будь-якому разі, сучасне мистецтво доволі часто звертається до історії, 
оскаржуючи канонічні уявлення про минуле. Але історія теж є своєрідною 
обіцянкою, можливістю залишити слід. Ми читаємо це — серед інших — че-
рез те, що вижило, лишили свій слід. Мистецтво відтворює такі сліди, санкці-
оновані механізмами культури. Зрештою, мистецтво є специфічним продук-
том колективної пам’яті, тобто пам’яті, яка стискає, змінює і поглинає інди-
відуальні переживання та спогади у формі історичного знання.

Останні роки були роками динамічного зростання та зрідження соціаль-
ної реальності, багатої на так звані перехідні періоди, що характеризуються 
нестійкістю. Мистецтво, вироблене у таких умовах, розкриває його декадент-
ський, але також критичний потенціал — воно відтворює цей стан розуму, 
що пов’язано з ліквідністю, сучасним захопленням і, одночасно, пошуком 
ідентичності. Нещодавня модернізація польських проектів також пов’язана 
з політичною трансформацією та політичними суперечками, що мали місце 
з кінця 1980-х. Ситуація змінювалася динамічно, тому після 1989 року поль-
ському мистецтву довелося вступити в нову, трансформаційну реальність. 
Тоді неодноразово змінювалася перспектива визнання минулого, що є осно-
вою поточної інтерпретації історії. У сфері соціальних явищ, зазвичай, їхнім 
наслідком є криза колективної пам’яті, ліквідація ідентичності, відсутність 
узгодженості між баченням минулого та сьогодення. Так само цей час харак-
теризується порушенням згуртованості предметів мистецтва, ймовірністю 
занепаду форми і викриттям транзитивності та непомітності культурного 
виробництва. У художній практиці це виявляється в поляризації конкретних 
тенденцій, поетики, нових художніх завданнях та пов’язаних з ними модифі-
каціях формальних творів, пошуку мови вираження для виявлення антиномії, 
а також поглиблення — а подекуди й ескалації — внутрішнього дисенсуму, 
що виявляє опір і оголошує про подальші зміни. Мистецтво — це не лише 
одне з символічних повідомлень, а й свідчення про час. Формальні та змісто-
ві аспекти художніх реалій підтверджують укорінення в історії, що перекла-
дає формування адекватного способу розуміння та сприйняття навколиш-
ньої дійсності та здатності лишити слід, який можна читати, щоб порадувати 
і майбутні покоління [7].
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Учасники проекту
Radosław Czarkowski, Magdalena Gryska, Jarek Jeschke, Paulina Komo-

rowska-Birger, Alicja Lewicka-Szczegóła, Ryszard Woźniak.

Результати
Науково-мистецьке обговорення художніх творів сучасних митців з ре-

презентацією візуальних матеріалів на тему «Ангел історії» було проведе-
не на високому професійному та організаційному рівні. Експозицію проек-
ту склали кращі роботи учасників мистецького заходу. Проект презентував 
громадськості художнє вивчення теми.

Висновки
Мета проекту полягала у дослідженні взаємозв’язку між соціально збе-

реженими образами минулого та конкуруючими запасами окремих спогадів, 
напруги між політично маніпульованим наративом та індивідуально модифі-
кованою пам’яттю, динаміки зростання та зрідження соціальної реальності, 
проблеми неузгодженості між баченнями минулого та сьогодення.

В експозиції було представлено практично всі мистецькі техніки: живо-
пис, фотографія, колаж, змішана техніка, графіка, скульптура, інсталяція.

Внаслідок проведення проекту та науково-творчого обговорення дороб-
ку його учасників вдалося досягти поставлених цілей, а саме:

– репрезентовано зріз контексту сучасного мистецтва польських худож-
ників;

– здійснено актуалізацію творчості учасників проекту поміж артспільно-
ти й широкої громадськості;

– налагоджено культурно-мистецькі зв’язки та контакти між митцями, 
дослідниками, кураторами і глядачами;

– відбувся обмін думками між митцями і публікою.

«Соляріс»

Науково-мистецький проект «Соляріс» відбувся 20–25 червня 2019 р.

Організаторська група та партнери проекту
Керівник: Владислав Тузов.
Куратор: Анастасія Гончаренко.
Партнер: Tuzov Gallery.
Інформаційні партнери: Chernozem, InArt, ArtsLooker.
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Мета і концепція
В проекті (з назви відомого фільму А. Тарковського) йдеться про прояв 

внутрішніх бажань, викликаних ізоляцією і, в основному, незнайомим се ре-
довищем. Завдяки використанню форми і кольору, митець заглиблюється в ін-
троспективний автопортрет, відтворений у казкових муралах. Від фільт ровані 
через об’єктив самопізнання, ці картини є реакцією на речі, які не завжди 
йдуть за планом, змушуючи себе заглиблюватись всередину у пошуках сенсу.

Михайло Тютюник — художник, мураліст, вуличний художник та ілю-
стратор, народжений в Україні, що живе і працює в Брукліні (Нью-Йорк). 
Випускник інституту Пратт, він займається мистецтвом упродовж свого 
життя і підкорює Нью-Йоркську артсцену. Його мурали прикрашають сті-
ни у Філадельфії, Вашингтоні, Майамі та Мексиці, а картини та ілюстрації 
продаються по всьому світу.

Нині Михайло Тютюник проводить кілька проектів в Україні як гранто-
отримувач Фулбрайта, а також у співпраці з ІПСМ НАМ України в Києві.

Прекрасний художник і монументаліст з більш ніж 12-річним досвідом 
створення громадського мистецтва у Сполучених Штатах та за кордоном, 
Міхайло приніс свій досвід і культурні знання у рідне місто — в Київ [8].

Учасник проекту
Михайло Тютюник.

Результати
Показ сучасного мистецтва «Соляріс» відбувся на високому професій-

ному та організаційному рівні. Експозицію проекту склали твори Михайла 
Тютюника виконані у різних мистецьких техніках: живопис, графіка, інста-
ляції тощо. Проект презентував громадськості художнє вивчення сучасного 
мистецтва муралізму в українському контексті.

Висновки
Метою проекту стало дослідження загальної позиції індивідуальної твор-

чості Михайла Тютюника в контексті актуального мистецтва України.
Внаслідок проведення проекту та науково-творчого обговорення дороб-

ку його учасників вдалося досягти поставлених цілей, а саме:
– репрезентовано зріз контексту сучасного мистецтва у сфері муралізму;
– здійснено актуалізацію творчості учасників проекту поміж артспільно-

ти й широкої громадськості;
– налагоджено культурно-мистецькі зв’язки та контакти між митцями, 

дослідниками, кураторами і глядачами;
– відбувся обмін думками між митцями і публікою.
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«Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest 2019. Порядок Денний»

Науково-мистецький проект «Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest 
2019. Порядок Денний» відбувся 2–14 липня 2019 року.

Організаторська група та партнери проекту
Керівник: Владислав Тузов.
Куратор: Ірина Акімова.
Со-куратор: Анастасія Гончаренко.
Партнери: UAFRA, Pinchuk Art Museum, Tuzov Gallery.
Інформаційні партнери: Chernozem, InArt, ArtsLooker.

Мета і концепція
«Порядок денний» українського суспільства у контексті сучасного сві-

ту — мотто Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest у 2019 році.
Свій «Порядок денний» є у кожної людини, у тому числі й мистця. У ньо-

му переплітаються різні речі — особисті почуття, родинні стосунки, про-
фесійне зростання, побут та інше. Порядки денні є у численних маленьких 
та великих соціальних груп, чи то мешканці села, регіону, країни чи то усьо-
го світу. Їх багато й усі вони різні за пріоритетами. Усе це розмаїття індиві-
дуальних та загальних порядків денних несе купу протиріч. Але одночасно 
вони перетинаються, бо мають спільну мету — прагнення до миру, добро-
буту і гармонійного розвитку світу. Сучасне мистецтво, як форма соціальної 
комунікації, пропонує емоційну візуалізацію порядку денного, роблячи його 
об’єктом рефлексії мистецьких практик.

Який же порядок денний сучасних українських жінок-художниць? Як вони 
відчувають та відображають у власній творчості вібруючий вирій подій як осо-
бистих, так і світових? Як вони сприймають порядок денний свого міста і своєї 
країни? Як впливає навколишній світ на їхню тонку емоційну творчість? Як зре-
алізувати порядки денні та віднайти гармонію між особистими і загальними 
пріоритетами? Багатоманітність мистецьких проявів допомагає побачити світ 
таким, яким його бачить соціум, і стимулює аналіз подій, відкриття нових сен-
сів, переосмислення власного відношення до вже відомого та сталого. Оцінка 
того, що є зараз, може стати поштовхом для майбутніх змін, розширення со-
ціального та культурного досвіду і формування нового порядку денного [9].

Учасниці проекту
Марина Абрамова, Вікторія Адкозалова, Ірина Акімова, Ганна Бітаєва, 

Бородіна Тетяна, Тетяна Василенко, Ірина Ворона, Марія Гелман, Марина 
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Гончаренко, Марина Гоменко, Людмила Давиденко, Олеся Дворак-Галік, 
Забой Аліса, Олександра Ковальова, Тетяна Колесник, Ганна Криволап Ле-
щева Валерія, Аліка Малоного, Julie Julie, Ніна Мурашкіна, Катерина Пят-
ковка, Марія Рахімова, Стрижко Наталія, Оксана Титенко, Анастасія Худя-
кова, Оксана Чепелик, Олена Штепура.

Результати
Показ сучасного жіночого мистецтва «Ukrainian Contemporary Women’s 

Art Fest» відбувся на високому професійному та організаційному рівні. 
Експозицію проекту склали кращі твори учасниць мистецького заходу ви-
конані у різних мистецьких техніках: живопис, інсталяція, кераміка, колаж, 
фотоарт, скульптура тощо. Проект презентував громадськості художнє вив-
чення жіночого мистецтва в українському контексті. Більшість робіт було 
відібрано за результатами open call, який тривав з 20 травня до 15 червня 
2019 року.

Висновки
Метою проекту стало дослідження загальної позиції жіночої творчості 

в контексті актуального мистецтва України. Експозицію проекту склали кра-
щі твори учасниць мистецького заходу виконані у різних мистецьких тех-
ніках: живопис, фотографія, колаж, змішана техніка, графіка, скульптура, 
інсталяція.

Внаслідок проведення проекту та науково-творчого обговорення дороб-
ку його учасників вдалося досягти поставлених цілей, а саме:

– репрезентовано зріз контексту сучасного мистецтва молодих україн-
ських художниць;

– здійснено актуалізацію творчості учасниць проекту поміж артспільно-
ти й широкої громадськості;

– налагоджено культурно-мистецькі зв’язки та контакти між мисткинями, 
дослідниками, кураторами і глядачами;

– відбувся обмін думками між мисткинями і публікою.

Загальні висновки

Розвиток українського сучасного мистецтва перебуває на стадії зростан-
ня, про що свідчать науково-мистецькі проекти, які відбуваються в межах 
наукової теми «Експеримент, теорія, практика в українському візуальному 
мистецтві» в ІПСМ НАМ України.
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Велику роль у розвитку сучасного українського мистецтва відіграють 
фундації, які можуть здійснювати міжнародний діалог кураторів та мит-
ців з різних країн світу. Таким чином, за умов організації і проведення та-
кого міжнародного діалогу, сучасні українські митці мають змогу отрима-
ти правильні різносторонні рецензії від міжнародної мистецької спільноти, 
а не тільки від українського мистецького середовища.

Водночас, у процесі формування сучасного українського мистецтва 
ми спостерігаємо зростання кількості мистецьких проектів по всій терито-
рії Ук раїни. Таке активний прояв виставкової діяльності в Україні свідчить 
про роз гортання нового етапу формування артринку.

У підсумку аналізу розвитку сучасного українського мистецтва на прикла-
ді останніх науково-мистецьких проектів, організованих у просторі ІПСМ 
НАМ України, можна дійти висновку, що всі науково-мистецькі заходи, 
про які згадано в даній науковій статті, виявляють чітку тенденцію до створен-
ня конкурентного середовища в сучасному мистецтві України. Таким чином, 
кожен художній проект йде в певному напрямку, незалежно від того, чи був 
він народжений одним джерелом (митцем) або декількома. Всі означені на-
уково-мистецькі проекти презентують світу власні утопічні всесвіти, тракта-
ти та інтерпретації. Переплітаючись, вони формують культурні коди та нову 
сучасну мистецьку реальність. Отже, всі згадані науково-мистецькі проекти 
є культурним середовищем для Української спільноти, а їхнє вивчення дасть 
змогу української культурній дипломатії вийти на новий мистецький рівень 
і презентувати сучасне українське мистецтво на міжнародному рівні.

Візуальні матеріали мистецьких проектів, які були представлені в ІПСМ 
НАМ України  у 2018–2019 році дали змогу здійснити всебічний аналіз су-
часного українського мистецтва. Всі науково-мистецькі заходи в межах нау-
кової теми «Експеримент, теорія, практика в українському візуальному мис-
тецтві» було підготовлено та зреалізовано на високому професійному рівні. 
Кураторська робота надала можливість науковцям ознайомитися та провес-
ти наукову роботу над концептуальними текстами проектів.

На сьогоднішній день, ми спостерігаємо, що в Києві відбуваються масш-
табні артпроекти, які дають прогресивний поштовх для активізації та поліп-
шення виставкової діяльності, для індивідуальних проектів в галереях, арт-
центрах та інших локаціях.

В той же час, представники регіонального артсектору починають здій-
снювати професійну діяльність на власних локаціях не виходячи на столичні 
площі, що у свою чергу надає можливості українському сучасному мистецтву 
репрезентувати себе не тільки в Києві, а й у регіонах та навпаки. Така актив-
ність дає право стверджувати, що національне сучасне мистецтво поступово 
розвивається в межах України.



Аналіз візуальних матеріалів сучасного українського мистецтва

На сьогоднішній день, ринок сучасного українського мистецтва перебу-
ває в стадії стагнації, про що свідчить обмежена активність мистецьких про-
ектів, які відбуваються поза межами України, але водночас ми спостерігаємо 
активність мистецької діяльності у формуванні та розвитку нових україн-
ських брендів сучасного мистецтва.

Таким чином, формуючи концептуальні артпроекти в українському су-
часному мистецтві, насамперед необхідно створювати конкурентоспромож-
ний продукт, який слід вивчити і надати кваліфіковану оцінку якості і рівня 
продукту, що зі свого боку наддасть поштовх для розвитку національного 
мистецтва у світовому масштабі.

Література

1. Васильєв С. Сам собі режисер [концепція]. URL: https://www.facebook.
com/events/250300935676501/
2. Сидоренко А. Анатомія симулякра [концепція]. URL: https://www.
facebook.com/events/294874744668367/
3. Бурлака В. Дорослий досвід [концепція]. URL: https://www.facebook.
com/events/1045359485650389/
4. Васильєв С. Несторонні серед нас [концепція]. URL: https://www.
facebook.com/ipsmkiev/photos/a.2259550357424686/2195653657147690/
?type=3&theater
5. Авраменко О. Station № 5 Андрія Блудова та Лабораторії 20 [концепція]. 
URL: https://www.facebook.com/events/401037254079065/
6. Абрамович І., Березницький Є., Соловйов О. Довгий шлях. Сучасне 
укра їнське мистецтво 1985–2004 років з приватних колекцій [концепція]. 
URL: http://kyivartweek.com/program/dovgij-shlyah-suchasne-ukrayinska-
mistetstvo-1985-2004-rokiv-z-privatnih-kolektsij/
7. Пастушек А., Гончаренко А. Ангел історії [концепція]. URL: https://
www.facebook.com/events/2253217334736408/
8. Гончаренко А. Соляріс [концепція]. URL: https://www.facebook.com/
events/333786254183524/
9. Акімова І., Гончаренко А. Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest 
2019. Порядок Денний [концепція]. URL: https://www.facebook.com/
events/2329258593956350/



Наукове видання

МIСТ
мистецтво історія сучасність теорія

Збірник наукових праць

Випуск п’ятнадцятий

Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого ЗМІ

КВ № 16063–4535 Р від 21.12.2009

Українською та російською мовами

В оформленні обкладинки використано:

«Відкрита група» (Антон Варга, Юрій Білей, Павло Ковач, Станіслав Туріна)
Падаюча тінь «Мрії» на сади Джардіні (фрагмент). 2019.

Національний павільйон України на 58-й Венеційській бієнале

Випусковий редактор — Тимофієнко Д. В.

Дизайнер і верстальник — Червінський О. С.

Формат 60 × 84 1/16. Гарнітура ArnoPro, Optima
Ум. др. арк. 16,28. Зам. ДФ-988

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України
Офіційний сайт Інституту: www.mari.kiev.ua

Україна, 01133, Київ, вулиця Євгена Коновальця, 18-Д
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1186 від 29.12.2002

Виготовлено в друкарні «Видавництво “Фенікс”»
Україна, 03680, Київ, вулиця Полковника Шутова, 13-Б

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000


