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На сучасному етапі розвитку соціокультурного поля людської
діяльності відбувається зміна місця функції морально-ціннісного ком-
поненту в суспільній, індивідуальній науковій та мистецькій твор-
чості. За умов транзитивного стану суспільного життя моральні важе-
лі та цінності переходять у стан сутнісних умов та засад наукової
та мистецької творчості та щоразу конкретизуються в контекстуаль-
них результатах наукових гуманітарних досліджень та створенні
художніх артефактів та мистецьких подій. 

Зміна ролі, функцій та загальносуспільних засад мистецької
та наукової діяльності та їхня взаємодії є закономірним та взаємообу-
мовленим процесом на сучасному етапі розвитку новоєвропейської
культури та, зокрема, української. Результатом цього процесу є зарод-
ження нової типології та форм їхніх взаємовідносин як гетерогенного
руху опанування життєвої реальності. 

Відбувається розмиття непохитних раніше меж між науково-
раціональним способом світосприйняття та естетично-образним, що
виражається в зародженні тимчасових плинних форм думки та прак-
тико-культурних утворень. Ці темпоральні ситуативні конфігурації
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О л е н а  А к к а ш

є зовнішнім проявом нового модусу інтерсуб’єктивності, що характе-
ризує співвіднесення взаємодії гуманітарної наукової думки та сучас-
ного мистецтва, адже класичні поняття «монологічність», «діалогіч-
ність», «полілогічність» або широко вживане (дуже часто без розумін-
ня етіології, відтак змісту) «дискурс» не відображають специфіки
та сутності переплетіння наукової думки та сучасного мистецтва,
що стає особливо очевидним після глобальних світових сплесків

Морально-етична складова творчості митця та науковця не змен-
шує своєї важливості, незважаючи на тенденції кінця минулого тися-
чоліття та заклики до відстороненості, незаангажованості, а навпаки
стає посиленою домінантою спільної творчої діяльності митця та на -
уковця при трансляції та створенні культурних цінностей, при їхній
ієрархізації за важливістю, реконструкції минулого та будуванні про-
ективних культурних засад життя спільноти. Відповідальність твор-
чої особистості не елімінується із відсутністю державно-інституціо-
нального примусу, а набуває рис внутрішнього регулятивного чинни-
ка, який вже в процесі творчості опосередкується різними зовнішніми
чинниками (свободою актуальних можливостей) та гнучкою взаємо-
дією мистецтва та гуманітарної науки як форм суспільної свідомості. 

Сучасна соціокультурна реальність вимагає нового теоретичного
осмислення, формування та обґрунтування категорії моральної відпо-
відальності як внутрішньої надихаючої сили творчого процесу, та,
водночас, центральної категорії етики комунікативного процесу у за -
хідноєвропейській інтерпретації, відповідно до зміни умов у суспіль-
стві, яке вийшло на якісно новий рівень культуротворчого процесу
у другій декаді XXI століття.

Відповідальність об’єднує наскрізні ціннісні світоглядні домінан-
ти наукової, художньої творчості та громадської діяльності у новітню
добу; визначає їхнє формування та становлення, що дозволяє
з’ясувати витоки та сутність радикальних зрушень на рівні засад
та проявів соціокультурного життя.

• 9 •

Екранне зображення ще з моменту свого народження прагне
структурувати реальність, яка нас оточує. Структурування є результа-
том сукупної діяльності творців будь-яких аудіовізуальних сполучень,
зокрема й художніх, які зберігають власну специфіку. Структурна орга-
нізація — одна з найважливіших характеристик екранного «тексту».

Витоки екранної виразності зароджуються, власне, у самій реаль-
ності та в трансформаціях, які її переносять на екран. А далі форма зву-
козображальних сполучень (розкриваючи сенси подій та ідею автора)
під час структурування стає активним фактором раціонального
та емо ційного впливу на глядача.

Пазоліні, наприклад, визначав «дію» основним елементом кіно-
мови, а кінореалність мало чим відрізняв від житєвого потоку і тому
вважав, що існування актора в кадрі має бути органічним і перекон-
ливим.

З іншого боку відомо, що на жанрову природу твору значною мі -
рою впливає природа існування актора в кадрі, яка водночас виступає
структурною складовою фільму.

Достатньо органічно, майже документально проживають герої
Олега Фіалка у фільмі «Кара Божа». Перша сцена фільму задає особли-
ву атмосферу реалістичності на екрані. Зйомка відбувається в чолові-
чій вбиральні на столичному вокзалі. Камера в оператора на плечі,
випадкові перехожі. Кожен зайнятий своєю справою, щільний рух
людей, які поспішають. Авторське спостереження виявляється успіш-
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ним. Для головного актора історії нелегко продовжити ноти заданої
композиції, але для Віктора Проскуріна, який грає тут невдаху-крадія,
робота перетворюється на авантюру. Не так часто тогочасні режисери
експериментували з реалістичною пластикою життя на екрані.

Задля розкриття жанрової або стилістичної природи автора треба
розгледіти саме той емоційний імпульс, що підштовхнув його на ство-
рення твору. Ернст Кассірер: «Людина розуміє лише настільки,
наскільки вона творить, і ця умова виконується повною мірою лише
у світі духу, а не природи».

Станіславський визначав, що саме в жанрі п’єси приховується
«природа почуттів» твору. Розкривши жанр, ми отримаємо точний
спосіб існування актора на сцені. Поза жанром вистави не існує.

Г. Товстоногов був переконаний, що втілити жанр неможливо,
не відшукавши «природу почуттів» твору, тобто особливості авторсь-
кого погляду на світ і нашого погляду на автора.

Сучасна культура тотальної гри й видовищності вимагає від лю -
дини не бути, здаватись. А мистецтво допомагає їй віднайти основні
моделі такої життєтворчості. 

Митець створює свій світ, який певним чином впливає і на само-
го митця, а відтак і на всю дійсність, на людину-споживача мистець-
ких форм. Таким чином, мистецькі форми виникають із внутрішньо-
го стану митця, матеріалізують цей стан. Вроджені людські риси
й стан зовнішнього світу проникають одне в одного. Мистецтво висту-
пає своєрідним конструктором буття сучасної людини.
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Сучасна молода держава Україна існує в доволі складному циві-
лізаційному, соціокультурному й економічному контексті. Будучи
на 70 від сотків індустріальною за способом виробництва і виробляю-
чи несимволічний за формою і змістом, а цілком «реальний» (інду-
стріальний) продукт, Україна намагається збільшити частку постінду-
стріального, інформаційного (за змістом та формою) виробництва,
оскільки саме воно є найприбутковішим серед дигіталізованих вироб-
ництв сучасної світової інформаційної цивілізації (відомо, що постін-
дустріальне виробництво орієнтоване на так званий «символічний»
продукт, ринкова реалізація якого спрямована на так званий «симво-
лічний» прибуток, «символічний» капітал). При цьому в країні дина-
мічно скорочується держсектор виробництва екранного продукту
(в кіногалузі він практично вже зруйнований).

Тим не менш, українці, свідомо чи несвідомо, сподіваються на те,
що їхні нинішні надбання, надбання їхніх предків будуть передані
молодому поколінню (частково або повністю), і ці культурні коди ста-
нуть основами подальшого розвитку наступних генерацій. Для цього
потрібна не тільки воля та наснага, але й чітке розуміння основного
вектору руху екранної освіти на довгострокову та короткострокову
перспективу.

Зрозуміло, що в контексті нових реалій в Україні, в контексті
нового Закону «Про вищу освіту», підготовка фахівців з кіно-, телеми-
стецтва напряму пов’язується з ринком праці. Короткий аналіз свід-
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чить, що розвиток кіноіндустрії України із часу набуття незалежності
уповільнився під впливом процесів децентралізації. Інтеграція ук -
раїнського кінематографічного сегменту ринку праці в Європу забере
не менше десятиріччя і задіє приблизно від 15% до 20% усього контин -
генту фахівців.

На противагу кіноіндустрії, телеіндустрія в нашій країні динаміч-
но розвивається. Нині для переважної більшості громадян України
(за ос танніми соціологічними опитуваннями — 85,4%) телебачення
лишається головним джерелом інформації про життя країни. Окрім
того, телеіндустрія України динамічно інтегрується в інтернет-про-
стір, що значно розширює затребуваність фахівців відповідного
напряму. Значні зміни, які відбулися в телеіндустрії останнім часом,
пов’язані з критичним скороченням держсектору та формуванням
суспільного телебачення. Що це означає для екранної освіти? Що кіль-
кість бюджетників на відповідну спеціальність теж повинна критич-
но зменшитись, і що система державного розподілу скоротиться в ра -
зи. Чи відповідатиме цей процес ринковим умовам? Безперечно. Під -
вищення конкуренції на ринку праці завжди підвищувало якість під-
готовки фахівців. 

Які кроки повинні зробити виші Україні, задіяні у підготовці фа -
хівців із кіно- та телемистецтва?

Чи має нині українська система екранної освіти державний
стандарт? Ні. Кожен український ВНЗ, який має відповідний напрям
підготовки кадрів, реалізує власну концепцію такої підготовки.
Можна констатувати, що українська система екранної освіти водно-
час переживає і кризу-деконструкцію, і кризу-реанімацію, і кризу-
модернізацію.

У деконструктивній частині українська система екранної освіти
прагне позбутися ідеологічної складової підготовки кадрів для екран-
них галузей. Такі спроби роблять необхідним упровадження доволі
широкого комплексу світоглядних навчальних дисциплін фундамен-
тального характеру широкого спектра (інколи до 40 % навчального
часу). Це стає критичним для професійно орієнтованого блоку нав -
чальних дисциплін і варіативної складової навчального процесу.

Ринок праці фахівців з кіно-, телемистецтва в контексті нових реалій в Україні
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У реанімаційній частині українська система екранної освіти на -
магається відновити етнічні культурні коди і допомогти нації завер-
шити процес націєтворення, неможливий без виробництва візуаль-
ного продукту, спрямованого на таке відновлення. Але тут професійно
орієнтована модель підготовки стикається з певними труднощами:
культурні етнічні коди професійно продукувалися в екранній поетиці
«українського поетичного кіно», естетику якого складно реанімувати
за умов виробництва цифрового екранного продукту посткласичного
типу. Цей продукт потребує актуалізації продюсерської моделі вироб-
ництва, а поетика «українського поетичного кіно» — режисерської
моделі виробництва.

У модернізаційній частині українська система екранної освіти
розпочала переформатування на європейську кредитно-модульну
систему організації навчального процесу, що потребує конкретизації
як пропедевтичного рівня професійної підготовки, так і номенклату-
ри спеціалізацій як основи державного стандарту, адже одночасна
орієнтація на кіно та телевиробництво є надто затратною для ВНЗ.
Нині в українській системі екранної освіти практично відсутній єди-
ний для всіх вишів пропедевтичний рівень професійної підготовки.
Підготовка студента освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» роз-
починається зі спеціалізації студента (у профільних ВНЗ України
таких спеціалізацій напряму «Кіно-, телемистецтво» налічується від
2 до 10). Означений стан диференціації напряму надто розпорошує
науково-педагогічні та матеріально-технічні ресурси ВНЗ. Ускладнює
ситуацію і той факт, що багато хто зі студентів визначається зі своєю
спеціалізацію пізніше, коли минуть перші два курси навчання.
Державна стандартизація пропедевтичного рівня професійної підго-
товки (2 роки) вирішила б цю проблему, тим більше, що наступні 2 ро -
ки бакалаврату могли бути присвячені мотивованій спеціалізації сту-
дента, базувалися б на домінуванні варіативної частині стандарту
і формували б, насамперед, практичні вміння та навички студента.

Українська модель екранної освіти наразі, на нашу думку, пере-
живає кризу і поєднує у собі прагнення прорадянського конструюван-
ня зображуваної дійсності й етнічно-орієнтованого спостереження
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за зображуваною дійсністю. Віднайдення смислового балансу у цьому
процесі і є ключем до реформ екранної освіти.

Мета майбутньої стандартизації екранної освіти — стандартизу-
вати технологічний комплекс виробництва екранної продукції (дид-
жітал-стандарт) відповідно до стандартів ринку праці (з відповідними
змінами в державному реєстрі професій). Необхідно змінити тип
освітньої стратегії: від існування в «закритій» системі освіти та декла-
рування «відкритості» на реальну відкритість європейським тенден-
ціям. Також — поступово змінити стан освітнього менеджменту:
з кри зового на креативний. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що парадоксальним є те, що за -
значені типові ознаки кризової ситуації в українській системі екран-
ної освіти реалізуються одночасно. Але наявність такої парадоксаль-
ної кризової ситуації в українській системі екранної освіти формує
тенденцію до «селекції, що знижується», в рейтинговій системі екран-
ної репрезентації української ментальності. Кореляція вимог до ек -
ран ної освіти з новими умовами ринку праці фахівців відповідного
профілю — умова подальшої інтеграції до європейського професійно-
го простору.
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Коли ми говоримо про мистецький простір, маємо на увазі, в пер -
шу чергу, те духовне надбання культури людства, країни, регіону, міс та
чи іншої території, яке оточує людину чи суспільство в цілому і, відпо-
відно, впливає на них. Це поняття включає як види мистецтва, так і йо -
го окремі зразки, як творців, так і глядачів та слухачів (тобто тих, хто
сприймає), а також діячів різних галузей культури, організаторів, режи-
серів, меценатів з питань мистецтва. У поняття мистецького простору
також входять і різноманітні культурні громадські заходи: концерти,
постановки спектаклів та опер; виставки творів майстрів жи вопису,
скульптури, фотомистецтва, народної творчості, пошиття одягу, ство-
рення прикрас, іграшок та ін.

Людина, яка тим чи іншим чином долучається до мистецького
життя місцевості, у якій перебуває, може зазнавати впливу кожної
зі складових мистецького простору або деяких з них. В будь-якому разі
цей вплив формує її ставлення до навколишнього світу, до людей, які
її оточують, та до себе самої. В результаті в людини формуються і розви-
ваються нові, або інколи навіть цілковито змінюються вже існуючі
моральні принципи та риси характеру, вставлення до особистих життє-
вих ситуацій та до подій, що відбуваються у суспільстві. Мистецтво лікує,
зміцнює віру, підіймає моральний дух, в деяких випадках кардинально
змінює свідомість або стає причиною значних перетворень у суспільстві.

Саме тому люди, які створюють мистецький простір, — непересіч-
ні, талановиті, харизматичні, цілеспрямовані та морально сильні осо-
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бистості. З часом, в результаті активної мистецької діяльності кожен
із них стає рушійною силою розвитку мистецтва, починає впливати
на його спрямованість та духовне наповнення, тим самим виховуючи
ни нішнє та наступні покоління. 

Одним із таких творців мистецького простору у кінці ХІХ — на по -
чатку ХХ сторіччя був український композитор Микола Лисенко. Сфера
діяльності митця не обмежувалась лише написанням музичних творів,
педагогічною діяльністю та концертним виконавством. М. Лисенко
також був активним громадським діячем та організатором культурних
масових заходів. Навколо нього сформувалось коло любителів україн-
ської музики, та літератури. М. Лисенка як митця і активного громад-
ського діяча шанувала не тільки молодь, а й представники його поко-
ління. Саме через свою багатовекторну культурну і громадську діяль-
ність, а також через неодноразові акти надання підтримки, професій-
них порад і сприяння молодим митцям у їхньому творчому становлен-
ні композитор став досить впливовою фігурою в ук раїнській культурі.

Мистецтво часів М. Лисенка більшою мірою характеризувалось
чітким відмежуванням митця, виконавця і слухача (глядача). Відпо -
відно, рушійними силами розвитку мистецького простору були конк-
ретні особи — митці та інші діячі культури. Але протягом останніх сто-
літь ця ситуація поступово змінювалась.

Наприкінці ХХ — на початку ХХІ сторіччя у формуванні мистець-
кого простору виникають нові тенденції. Окрім різноманітного синтезу
мистецтва та зародження нових, інколи несподіваних його видів, вини-
кає тенденція вільного залучення до створення зразків мистецтва. 

У кінці ХХ сторіччя значного поширення набули різні форми гру-
пової та парної творчості, співтовариства, співавторства, діалогу тако -
мунікації, які «ніби оберігають Автора від проголошеної в середині
ХХ сторіччя його смерті». [4] Панування нової естетики, рівноправного
об’єднання учасників творчого процесу призводить до змін у засобах
реалізації самого мистецтва, адже тепер «до кола творців допускається
і Глядач, що виборов свою частку авторства». [3] Автор, Виконавець
і Гля дач у сучасному мистецькому просторі починають об’єднуватись,
«перетворюючи мистецтво на певну соціальну спільноту — живу і ру -

Вплив на мистецький простір міста на прикладі діяльності композитора М. Лисенка

хому». [4] Тому і роль Автора в творчому процесі теж змінилася. Тепер
митець не лише створює форму, а, насамперед, стає організатором
комунікації. Одним із прикладів такої комунікації є «перформанс —
мистецтво, в якому межі між Автором та Глядачем розмиті, а їхні голов-
ні функції поєднуються». [4] 

Перформансом називають вид візуального мистецтва, в якому
витвором вважається кожна дія художника, яку можна спостерігати
у реальному часі [1]. Наприкінці ХХ сторіччя з’являються акторські
майстер ні, які запрошують всіх охочих «експериментувати на гранях
мистецтв», «хочуть творити, пробувати і мислити експериментально і
вільно» [2] та художні галереї, які не обмежуються «експонуванням
образотворчого мистецтва», а й здійснюють покази некомерційного
кіно, організовують музичні квартирники, літературні вечори [5], а
також інші форми сучасного мистецтва.

Отже, поняття мистецького простору набуло значних змін за пе ріод
з кінця ХІХ сторіччя до сьогодення. Збільшилась кількість нових суміс-
них та самостійних видів мистецтв, виникла тенденція появи закладів
культури із широким колом інтересів. Саме тому для людини з’явились
нові додаткові можливості виявити себе і втілити свої творчі задуми. 
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Формування власних традицій є одним із найважливіших зав-
дань будь-якої мистецької школи. Оскільки Інститут телебачення, кі -
но і театру є одним з наймолодших навчальних закладів України,
в яких навчають фахівців екранних мистецтв, у ньому багато чого ли -
ше започатковується. За зразок беруться традиції, які вже чудово заре-
комендували себе в провідних театральних, кінематографічних і теле-
візійних школах України — від мистецького об’єднання «Березіль»
Леся Курбаса, режисерської лабораторії Олександра Довженка на Ки -
ївській кіностудії художніх фільмів до Інституту екранних мистецтв
Київського національного університету театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого тощо. 

Однією з таких важливих традицій стало знайомство з перспек-
тивою подальшої дружби першокурсників з випускниками бакалав-
рату та студентами магістратури. Оскільки у будь-якій школі екран-
них мистецтв існують самостійні підрозділи — майстерні, тому почи-
нати треба, в першу чергу, зі знайомства між студентами нової та по -
передньої майстерень.

Влітку 2012 року, випустивши перші дві бакалаврські майстерні
режисерів кіно і телебачення (денної та заочної форми навчання),
набрав дві наступні майстерні режисерів кіно і телебачення (денної
та заочної форми навчання). Ситуація полегшувалося тим, що багато
студентів із моїх попередніх бакалаврських майстерень прийшли до
ме не в магістратуру. Охочих було більше, тільки відсутність можли-

Знайомство та дружба першокурсників з випускниками
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вості у батьків оплатити навчання (ВНЗ все ж приватний) не дозволи-
ло багатьом потрапити в магістратуру.

Перше, що зробив, — влаштував зустріч студентів-випускників
перших майстерень зі студентами-першокурсниками наступних май-
стерень. Під час цих зустрічей, чи, точніше, майстер-класів, режисери-
випускники, більшість з яких вступили до мене в магістратуру, роз-
повідали про своє навчання, показували свої екранні роботи, зняті під
час навчання, давали поради. 

Для студентів-першокурсників такі зустрічі були дуже важливи-
ми, оскільки вони, по-перше, бачили себе немовби через чотири роки;
по-друге, психологія їхнього віку така, що інколи вони більше дові-
ряють порадам однолітків, аніж учителів; по-третє, мої старші учні ка -
зали їм те, що і я, а тому міра довіри до виховного процесу в майстер-
ні зростала; по-четверте, ті засади творчої майстерні, які я установив
у першій майстерні, ставали правилами і для другої; по-п’яте, студен-
тів-першокурсників на знімальні майданчики до магістрів запрошу-
вали асистенти і актори; по-шосте, студенти попередньої і нинішньої
майстерень ставали друзями. Останнє, на мій погляд, дуже важливо.

Мені дуже приємно, що ці зустрічі (майстер-класи) зацікавили
не лише студентів-першокурсників, але й випускників, які стали сту-
дентами магістратури. 

Першим запросив виступити одного з лідерів першої майстерні
Олексія Єсакова. Послухати його прийшли Олена Шляхова і Олена
Гуренко, які на задній парті уважно спостерігали за дійством. Перша
зустріч настільки затягнулася, що однієї пари стало замало, і О. Єсаков
продовжував свою розповідь показом власних студентських фільмів
й на другій парі. Після закінчення цієї зустрічі задоволеними залиши-
лися не лише першокурсники, але й магістри, які під університетом
довго і захоплено обговорювали виступ свого товариша. 

Наступної зустрічі чекали вже студенти обох майстерень.
Виступили Олена Шляхова, Олена Гуренко, Андрій Кучмій, Юлія По -
топаєва, Сабіна Білялова та ін. На моє запрошення приходили поспіл-
куватися й випускники, які не вступили в магістратуру: Віра Свірд -
лик, Денис Шелест та ін.
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Спробуємо розібратися, чому старшокурсникам було цікаво про-
вадити ці зустрічі. По-перше, всім цікаво побачити, хто ж «приходить
за тобою»; по-друге, вони немовби побачили себе чотири роки тому;
по-третє, вони вже досягли певного рівня (зрозуміло, що не досить
високого, але порівняно з першокурсниками досить значного), а тому
їм було цікаво поділитися своїми здобутками із новачками; в четвер-
тих, їм трохи лестило провести майстер-клас в ролі професіоналів
(ще нещодавно вони були слухачами). 

У рамках педагогічної практики, затвердженої в навчальній про-
грамі, магістри повинні були підготувати лекцію, і якщо керівник
практики (у даному випадку я) дозволить, то найкращі повинні б от -
римали можливість виступити перед студентами протягом 5–10 хви-
лин. Натомість всі виступали пару, а найцікавіші виступи тривали
й довше. Моїм магістрам це сподобалось. Було дуже приємно, що, ок рім
навчання магістрів викладання творчих дисциплін, було досягнуто
ще одну мету, можливо, навіть важливішу за першу — між студентами
першого курсу нової майстерні і моїми колишніми учнями, які продо-
вжили навчатися в магістратурі, склалися гарні, товариські стосунки. 

Знайомство відбулося. Магістри запрошували на власні зйомки
першокурсників, що було вигідно всім: недосвідчені студенти першо-
го курсу набиралися досвіду, а магістри та випускники отримали
додаткових помічників, що на знімальному майданчику ніколи не бу -
ває зайвим.

Для закріплення ефекту наприкінці другого семестру, коли біль-
шість зустрічей вже відбулася, першокурсникам була дано завдання
зняти перше в їхньому житті інтерв’ю. Умовою цього екранного зав-
дання було те, що першокурсники повинні були обрати випускника
попередньої майстерні, який найбільше зацікавив під час зустрічей.
Після узгодження списків робота почалася. Це поглибило і закріпило
чудову традицію знайомства і дружби студентів різних поколінь од -
нієї майстерні.
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Творчість «співочих поетів» завжди відрізнялась актуальністю
тематики, сучасним звучанням, неформальним типом сценічної ко -
мунікації, яскравою акторською подачею, індивідуальним стилем
та харизмою.

Щоб дати визначення феномену шансоньє у музичній культурі
XXI сторіччя, потрібно звернутися до генетичних витоків цього
явища.

Термін «шансон» (фр. chanson — пісня) — використовується у двох
випадках: 1) світська багатоголосна пісня французькою мовою епохи
пізнього Середньовіччя та Відродження; 2) французька естрадна пісня
у стилістиці кабаре.

Шансоньє — французький естрадний співак, виконавець жанро-
вих пісень у «монмартрському» стилі. Творчість шансоньє може бути
охарактеризована такими чинниками: 1) шансоньє — поет і компо-
зитор одночасно; 2) пісні стосуються соціальної тематики, інколи
мають політичний колорит (це і гімни ліонських ткачів, і пісні
Паризької комуни, і пісні Опору); 3) з кінця XIX сторіччя шансоньє —
це також професійні естрадні виконавці (що поєднують мистецтво
поета, співака та актора), котрі співають на сценах кафешантанів,
кабаре, мюзик-холів.

Ознаки мистецтва шансоньє притаманні вітчизняним виконав-
цям авторської пісні. Жанр авторської пісні (термін, введений
В. Висоцьким) сформувався у 1950–1960-ті в СРСР у неформальній
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культурі студентства й молодих інтелектуалів: 1) вітчизняні барди
у своїх композиціях акцентували увагу на поетичності тексту, довір-
чому камерному типі музичного спілкування; 2) неформальність
авторської пісні виключала сценічність, офіціоз, формалізовану пуб-
лічність, дистанцію, створену рампою; 3) загострено-особистісний
характер авторської пісні, властивий їй нонконформізм, її незаанга-
жованість, здатність консолідувати навколо себе широке коло небай-
дужих до життя людей — все це зробило її соціокультурним явищем;
4) авторська пісня спиралась у музичному сенсі на жанри побутового
романсу, студентського і дворового фольклору, народної пісні, попу-
лярної танцювальної музики. 

Отже, національними різновидами шансоньє стали: бард — у Ра -
дянському Союзі, Leidermacher — у Східній і Західній Німеччині, can-
tautor — в Італії або Латинській Америці, autor — compositeur — interp-
reté — у Франції, singer-songwriter — у США. Кожен із них збирав ауди-
торію нового типу, яка приходила, щоб слухати вірші, котрі, як прави-
ло, співали під гітару.

Початок вокальної кар’єри Сергія Бабкіна пов’язаний із групою
5NIZZA. У платівці «УРА!» висвітлюється багато гострих соціальних
проблем, причину яких С. Бабкін бачить у внутрішній несвободі осо-
бистості. Герої пісень — божевільні, алкоголіки, «солдатики», підвод-
ники, хворі у комі, параноїки, «сірі», властолюбці, ура-патріоти.

У композиції «Тук-тук» використовується рольовий принцип.
Сергій Бабкін підіймає в цій пісні духовно-філософську проблематику,
але висловлює її простими невигадливими засобами. У вокалі перева-
жає мелодекламація. Кожна фраза отримує індивідуальні обриси зав-
дяки варіаціям темпу, інтонування.

«Сон» звучить у супроводі гітари й кларнета. Тут переважають
інтонації низхідної малої секунди. Сергій Бабкін співає гіпертрофова-
но емоційно, перемежовуючи спів вигуками-коментарями.

У пісні «Солдатики» — багато цитат: «Прощання слов’янки»,
«Виглянуло сонечко». Переплетення їхніх контекстних полів народ-
жує основну думку пісні: життя солдата — іграшка, «войнушка-ладуш-
ка для родины матушки».

Творчість Сергія Бабкіна як сучасного репрезентанта мистецтва шансоньє

Ірреальний простір хворого у комі відтворюється шляхом поєд-
нання тритонових й секундових інтонацій, спробами подолати межі
вокального діапазону. Сергій Бабкін міняє швидкість мови, наповнює
її придихами, вигуками, різноманітними інтонаціями. «Хворий у ко -
мі» — це суспільство, в якому «все постепенно привыкают к ровной
полосе», «долго ждут, а говорят так мало». Невипадково в акомпане-
менті прослуховуються інтонації похоронного маршу.

Наступна картина «Надоело» — сценка, наповнена емоцією безог-
лядного молодечого завзяття («надоело по узким тропкам следовать»,
«гуляние народное без повода»). Сергій Бабкін наслідує стилістику
російської народної пісні — і в інтонаційно-тематичному, і в артику-
ляційному аспектах. Він репрезентує російський говір.

Ексклюзивний ефект недосяжного щастя створюється у пісні «За -
бери» шляхом переходу на широких висхідних стрибках з опертого
співу на знебарвлене темброве звучання. 

«Мама» — рок-балада, композиція-колаж, створена з цокання
годинників, набору телефонного номеру, католицького співу, звуків
міста, дзвону будильника. 

Таким чином, у своїй творчості співак продовжує і розвиває тра-
диції міської пісні, шансону, романсу, пісні — сцени, «театру пісні»,
бардівської, авторської пісні, російського шансону, одеського біту.
Його стиль можна назвати інтелектуальним бард-роком, хоча сам
Сергій Бабкін дає йому різні визначення — фанкоблюзоджаз, ska-rock,
art-grange, буфонада songs, melancholic melody trip.
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Німецька дослідниця театру Еріка Фішер-Ліхте [1] досліджує станов-
лення театрознавства в Німеччині в контексті перформативного повто-
ру в культурі. Вона зазначає, що ще в кінці XIX сторіччя культура в євро-
пейських країнах розумілася як «текст», як сукупність та взаємозв’язок
знаків, яким надають певного значення. До того ж театр вважався на -
самперед ілюстрацією літературного першоджерела. Дихотомія елітар-
ної текстуальної та «примітивної» перформативної культур почала руй-
нуватися на межі ХІХ і ХХ сторіч. У театральній думці теж відбулися
зміни в ієрархії тексту і постановки завдяки німецькому театрознавцю
Максу Герману, який вважав театр «подією», а не твором, а особливу
увагу приділяв співприсутності акторів та глядачів та тілесній природі
актора. 

Теоретик постдраматичного театру Ганс-Тіс Леман теж будує свою
концепцію на відході від логоцентризму. В постдраматичних театраль-
них формах текст є лише рівноправним елементом жестуального,
музичного, візуального взаємозв’язаного цілого [2]. Театр виник до тек-
сту — із ритуалу, де танець, музика, «ролі» тісно взаємопов’язані. Як і
Макс Герман, Леман говорить про «театральну подію», таким чином від-
силаючи до гепенінгу і перформансу: 1) втрата смислу тексту і літера-
турної зв’язності; 2) робота з фізичними, афективними і просторовими
стосунками між акторами і глядачами, досліджуючи можливості участі
та інтерактивності; 3) присутність (тобто дія всередині реального), а не
представлення (як мімезис чогось уявного); 4) акт, а не його результат.
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Так, літературний текст стає лише одним з елементів вистави, а тек-
стом стає сама вистава, яка глядачеві дається для розшифрування. Але
поряд із таким семіотичним аналізом театру існує і феноменологічний,
який ґрунтується на понятті присутності глядача, його сприйнятті,
навіть фізичному. Ці два підходи не суперечать, а доповнюють один
одного.

В українському театральному просторі наприкінці 80-х — на почат-
ку 90-х років логоцентризм переживає кризу, коли з’являється студій-
ний рух, на хвилі якого починають експериментувати Більченко,
Ліпцин, Жолдак та інші молоді режисери. Для них літературне першод-
жерело — це часто привід висловитися.

Останніми роками в Україні спостерігається повернення інтересу до
«слова». Поряд з відкриттям нових імен драматургів, популярності в те -
атрі набирає літературна техніка «вербатім», а режисери все частіше
розглядають твори новітньої української драматургії для постановки.

Одним із перших і основних активаторів таких процесів є драматур-
гічний фестиваль «Тиждень актуальної п’єси», а останній рік — і «Чер -
каська театральна лабораторія». Проект — це спільна робота молодих
режисерів та драматургів на базі театру, які утворили робочі тандеми та
шукали історії і визначали питання, які їх хвилюють. На основі розпові-
дей виникла вистави «Лєна». Наскільки простою і навіть банальною
є драматургічна основа «Лєни» (режисерка Тамара Трунова, драматург
Дмитро Левицький), настільки складною, багаторівневою, навіть пере-
повненою є режисура. Така неспівмірність може дезорієнтувати, викли-
кати нерозуміння: ми дивимося невиправдано затягнуту, нединамічну
виставу про любовний трикутник чи філософську притчу про життя
і смерть (щоправда, вибудувану не драматургом, а режисером)? Дмитро
Левицький написав п’єсу на основі історії з життя бабусі черкаської
акторки. У провінцію до Лєни та її сім’ї приїздять з Києва хлопець із бать-
ками для знайомства. Розмова за столом не клеїться, та й закохані чомусь
не дуже щасливі. Атмосфера напружена, її не розряджає навіть візит
виразно звичайного та порівняно з іншими персонажами «живого»
Максима. Безпосередній, простакуватий, він нібито приїхав за доручен-
ням мами, але щось поєднує його з Лєною. Він іде, а наступного ранку всі
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дізнаються, що хлопець загинув. Щось залишається до кінця невлови-
мим і назавжди втраченим. 

Текст побутовий, але Тамарі Труновій вдається нанизати на нього
метафоричні пласти, зробити відкритим до множинних інтерпретацій,
залишити його глядачам, як ребус — для розгадки. На закритій оркест-
ровій ямі розміщуються глядачі, а дія розгортається в глибині сцени,
обмеженій поворотним колом. Коло обертається, і завмираючи, пропо-
нує глядачам фрагмент життя: то мати випроводжає Максима в дорогу,
ще мить — і перед нами стіл, за яким намагаються порозумітися батьки
Лєни та Руслана. Фронтальна композиція, гротескна гра акторів, надли-
шок реальних побутових предметів та їжі на столі, відсторонені роздуми
на історичні теми, незручні паузи, довгі паузи, різкий і недоречний сміх
— кожен персонаж ніби на долоні, ніби під збільшуваним склом. Із цієї
симетричної фронтальної композиції дещо вирізняється дівчинка, яка
грається то наодинці, то з Лєною. Це сестра Лєни, яка нещодавно помер-
ла. Так у цей побутовий простір вривається ще вимір смерті і зависає
чи то загрозою, чи то нагадуванням, чи просто іншим візерунком буття.
Сценічна конструкція обертається, а персонажі на ній не можуть поро-
зумітися. Напруження посилюється паузами, які дозволяють самому
заглибитися в текст, якого набагато більше у просторі, в паузах, ніж
у словах. 

У виставі чимало метафор, образів, можливо, не всі одразу прочиту-
ються, або якщо й прочитуються, то не обов’язково так, як це заклала
Трунова. Але в цьому й результат –множинність історій, бажання зрозу-
міти, чому над сценою звисає рукомийник, або чому в сцені, коли дів-
чина лізе у погріб, з’являється проекція із симфонічною оркестром.
За М. Германом: «Глядачі не просто сприймають або відсторонено спос-
терігають за подіями, що відтворюються акторами на сцені, а виступа-
ють в ролі своєрідних інтелектуальних дешифрувальників повідом-
лень, надають цим діям певного значення на основі своїх спостережень,
які в свою чергу формуються діями акторів» [3]. 

Ганс-Тіс Леман серед ознак постдраматичного театру називає пору-
шення щільності знаків: їх або надто багато, або надто мало. У виставі
«Лєна» є і нагромадження знаків, є і мовчання, повтори, затягнутість.
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Вистава свідчить, що літературний текст є одним з елементів, та проте
інколи не найбільш виразним, дійства на сцені. Текстом стає вся виста-
ва, яка є не просто сукупністю знаків, а й місцем співбуття та співпри-
сутності акторів і глядачів, кожен з яких вибудовує свою історію.
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Сучасне мистецтво сповідує антиієрархічність ідей культурного
релятивізму, стверджуючи багатоманітність, самобутність та рівно-
цінність усіх граней творчого потенціалу митця. Молоді художники
найбільш чутливі до трансформацій у суспільстві. Реальність, в якій
вони себе виявляють, породжена зіткненням протиріч із необмеже-
ною можливістю висловлення, з прогресуючими дискурсивними
темами та твердженнями. Сьогодення — це виклик молодому худож-
нику, змушеному розробляти нові стратегії творчого зростання, бути
но сієм сучасного мислення та трансформації образів, що виходить
за рамки академічного мистецтва.

У результаті твори молодих митців ідейно радикальніші, в них
присутня явна полеміка з пластичним мистецтвом минулого століт-
тя. У цьому процесі з’являються нові арт-практики, форми мистецтва,
обумовлені художнім мисленням митців. Серед таких форм своє місце
у сучасному арт-просторі зайняв пластичний об’єкт, що проваджує
новітні ідеї у модифікованих формах. При постійній зміні та оновлен-
ні просторових форм і матеріальних втілень, при рухливості сучасних
репрезентацій, цей вид художньої діяльності допомагає відтворити
ідею, глибоку за суттю і оригінальну за формою.

Пластичний об’єкт, його тлумачення має різні культурологічні
особливості у західній літературі. Сьогодні найчастіше використову-
ють такі словосполучення: «contemporary objects», «ephemeral objects»,
«domestic objects». Всі вони безпосередньо стосуються сучасного мис-
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Пластичний об’єкт як форма вираження художнього мислення молодих митців
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тецтва: створення «об’єкта» з явними рисами класичної скульптури,
дизайну, декоративно-прикладного мистецтва, реді-мейду, ленд-арту.
Найчастіше їх об’єднують під спільною назвою «contemporary objects»,
зокрема на відомій виставці «International Art Fair for Contemporary
Objects» (Лондон). 

Пластичний об’єкт, що символізує свободу творчої інтенції, керо-
ваної лише волею художника, став втіленням відмови від багатьох
традиційних принципів роботи зі скульптурою, її технікою і внутріш-
нім змістом. Пластичний об’єкт репрезентовано мовою пластичних
ідеограм і символів, що апелюють здебільшого до «фіктивних, нере-
альних форм». Таким чином художники могли відійти від міметичної
естетики, в тенетах якої так довго перебувало традиційне мистецтво,
і передавати пластичну форму, зосереджуючись на виразності без імі-
тації. Принцип «зображувати те, що мислиш, а не те, що бачиш» був
покладений в основу естетики кубізму як наслідок рецепції африкан-
ської скульптури. Саме кубізм став платформою революційних змін
не лише в осмисленні простору, а й часу. Від інших видів мистецтва
пластичні об’єкти відрізняються відсутністю тимчасового розвитку
образу, форма в них не змінюється, але присутній внутрішній харак-
тер процесу.

Пластичний об’єкт повинен бути неповторним, принципово ори-
гінальним через те, що дійсність у ньому постає в її унікальному
ракурсі, в індивідуальному художньому осмисленні. Навіть освоюючи
один і той же життєвий матеріал, розкриваючи одну і ту ж тему на ос -
нові спільних ідей, різні митці створюють різні твори. 

Основний ресурс молодого художника — це його власне життя,
світ, де все складніше розрізняти еволюцію, споживання і виробницт-
во, навички і їхню відсутність, іронію і контроль. Тому важлива
постійна готовність до експерименту у відповідь на раптові мутації
середовища. На кожному кроці може чекати непередбачуване, швид-
коплинне, випадкове. Художники прагнуть до вивчення нових мож-
ливостей втілення ідеї у формі, яка для них є не основою задуму, а мо -
ментом руху народженої ідеї. Їхні форми — це швидкоплинні показ-
ники станів матерії. Непомітні і всюдисущі формальності вкладають



Що таке «contemporary art», словосполучення, що домінує в україн-
ському дискурсі про сучасне мистецтво, як побутовому, так і професій-
ному? Як це словосполучення співвідноситься з поняттям «сучасне мис-
тецтво», і чи співвідносяться вони взагалі?

Розглянемо дві найхарактерніші спроби відповісти на ці питання:
«контемпорарі арт» — це просто непорозуміння, журналістська помил-
ка, яка виникла внаслідок браку освіти й поширилася через некомпе-
тентність мистецького середовища. Далі, «контемпорарі арт» — це і є
con temporary art, сучасне мистецтво, а сучасне мистецтво, своєю чергою,
— це все мистецтво, яке твориться зараз. Таким чином, не можна гово-
рити про «сучасне мистецтво» і просто «мистецтво» — існує тільки хоро-
ше й погане сучасне мистецтво [1].

Відмінну позицію займає інше значення, де: «contemporary art — си -
нонім актуального, тобто експериментально-пошукового мистецтва
наприкінці ХХ — на початку ХХІ сторіччя. За наших умов — ситуатив-
ний синонім постмодерну. Ні в якому разі не означає мистецтва, сучас-
ного лише внаслідок своєї хронології появи на світ» [2].

Як бачимо, дві спроби витлумачити цей загадковий феномен при-
звели до діаметрально протилежних результатів. У першому випадку
йдеться про хронологічну категорію, у другому — про що завгодно,
окрім хронології. Тож чи є бодай щось спільне у contemporary art
і «кон темпорарі арт»?

Єдиною змістовою конотацією, яку можна надати другому з цих
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суб’єктивність у межі ідентичності. Так, у роботах молодої художниці
Маріанни Вахняк (копії елементів керамічного орнаменту, де орна-
мент — доповнення і підтвердження ідейності) бачимо відображення
духовних цінностей та надзвичайної любові до керамотворення. 

Художня форма — це умова можливості повідомлення. Об’єкт —
це завжди подвійність присутності між нереальним і дійсним, кордон
між твором і річчю. Найдоступніші предмети на зразок відбитків,
ліній у творах Назара Білика складають ідеограми, де об’єкт — це соці-
альний образ. Об’єкт розкривається як структура переходу між річчю
і людським виразом. Цікавими за задумом та виконанням є роботи
Степана Рябченка («Явлення». Листова сталь. 2012), Жанни Кадирової
(«Мушля». Металевий каркас, черепиця. 2012), представлені на Пер шо -
му фестивалі сучасної скульптури в Києві того ж року. Їхні аб стра к т ні
об’єкти відображають досконалість та красу, що працює як на сприй-
няття, так і на концептуальному рівні, впливаючи на глядача своїм
філософським повідомленням 

Нові способи одиничного досвіду виникають із матеріалізованих
у процесі технічної еволюції абстрактних систем. Щільність асоціацій
досягається візуалізацією ідей та етнічними мотивами. Такими є плас-
тичні роботи Сергія Столярука, випускника факультету декоративно-
прикладного мистецтва ЛНАМ. Цікаві типи досвіду і оптики міняють
і методи мистецтва, яскравим прикладом чого є твори декоративно-
прикладного мистецтва в техніці художнього скла. 

Монументальні спроби висвітлення власних ідей віднайшли
відображення у творах Сергія Жолудя, Єгора та Микити Зігури. Кам’яні
скульптури є втіленням пластичних відображень власних характерів
молодих скульпторів.
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член центрвиборчкому, мав дистанціюватися від ідеології, що тяжіла
над ним за радянських часів. Місце ідеологічної маніпуляції мистецт-
вом мав посісти постполітичний менеджмент культури: виробництво
мистецтва мало бути організоване за тією ж схемою, що й будь-яке інше
виробництво.

Проблема цієї ситуації полягає в тому, що осучаснення українсько-
го мистецтва виявилося ще менш успішним, ніж лібералізація україн-
ської економіки, котра перетворилася радше на симуляцію ринкових
механізмів, на ділі підпорядкованих жорстким олігархічним структу-
рам. Рівень побутового мовлення, як завжди, зраджує симптоматичні
дискурсивні утворення, що не піддаються перекладу через брак адек-
ватного відповідника у фізичній реальності. 

Показово, що згортання мистецької складової інституцій «відкрито-
го суспільства» збіглося в часі з відносною стабілізацією помірно лібера-
лізованої економіки, що відбулася на початку 2000-х. Із привілейованого
громадського спостерігача митець знову перетворився на дизайнера
дозвілля, цього разу капіталістичного. Менеджмент культури виявився
цілком і повністю підпорядкованим механізмам ринку, а його некомер-
ційна складова в найкращих традиціях нормативної біовлади була
апропрійована самими художниками. Сучасне покоління художників
навчилося досить ефективно виконувати функції менеджерського само-
контролю: митці та їхні спільноти сьогодні є кураторами, критиками
та прес-секретарями самих себе, принагідно виконуючи функції монту-
вальників експозиції та галерейних наглядачів. Причому йдеться не
стільки про підпільну організацію чи формат artist run space, а про вико-
нання уявного соціального замовлення, яке ніхто, за рідкісним винят-
ком, не підтримує матеріально. Із почесної ролі членів виборчкому кри-
тичні митці перейшли до статусу спостерігачів-волонтерів, що з фотоа-
паратами та відеокамерами моніторять роботу виборчої дільниці.

То до чого ж відсилає туманний означник «сучасне мистецтво» сьо-
годні? Акцент на часовому вимірі, примат темпоральності над усіма
можливими «-ізмами» може означати лише одне: сучасне мистецтво —
це мистецтво доби тотального панування часу над простором, що при-
вілеює часову синхронність, рівнобіжність темпорального виміру,
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словосполучень, є його кирилична дзеркальність. Йдеться лише про
вживання іншомовного словосполучення, яке було перенесено з усно-
го мовлення на письмо, переведено в кирилицю й привласнено
пострадянським дискурсом. «Contemporary art» можна вважати най-
більш екзотичним прикладом міжмовної омонімії. Цей вислів в укра-
їнській мові означає щось зовсім інше, ніж в англійській саме внаслі-
док бажання з точністю скопіювати первинне значення, яке виявило-
ся непередаваним наявними словами. «Contemporary art» функціонує
в українській мові як класичний симптом, усталена обмовка, лібіди-
нально навантажена помилка, яку не можна усунути простим вказу-
ванням на неї. «Contemporary art», як і кожен симптом, потребує
інтерпретації. Тож услід за редакторами часопису e-flux, які в грудні
2009 року проголосили сучасне мистецтво: «повністю сформованим
культурним проектом із певними визначеними параметрами» [2], вар-
то застосувати схожу процедуру до явища «сontemporary art» й роз -
глянути його як локальний проект, що відбувся і має бути історизова-
ний як наслідок певної взаємодії з глобальним контекстом, що набула
форми дискурсивного непорозуміння.

У пострадянській ситуації «сучасне мистецтво» як інституційна
практика також, у певному сенсі, прийшла на зміну «модерному мис-
тецтву», якщо розуміти під останнім комплекс теорій, практик та інсти-
туцій, які під титулом «соціалістичного реалізму» обслуговували радян-
ську державу як тотальний модерністський проект. Як і у випадку пово-
єнної Америки, йшлося насамперед про ефективне заперечення певної
версії модернізму за допомогою «риторики сучасності». Що означало
прагнення цих інституцій «осучаснити» пострадянське мистецтво,
а вод ночас і суспільство? Це означало зробити його більш плинним, мін-
ливим. Ніхто і не приховував, що розбудова інфраструктури сучасного
мистецтва є складовою проекту лібералізації пострадянської економіки.
Мистецтво проголошувалося такою ж інституцією ліберального сус-
пільства, як, скажімо, прозорі вибори, а митці мали стати кимось на
кшталт членів виборчих комісій, які можуть не лише спостерігати за
дотриманням демократичних процедур, але й спрямовувати свої скарги
у відповідні інстанції. Головне — сучасний митець, як і кожен порядний
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ми та розширюючи межі категорії «що є мистецтвом». Відбувається
капітуляція перед реальністю, заданою не тим сокровенним Іншим,
Інакшим, Буттям або Таковістю (Istigkeit). Занадто довго не відбувається
Одкровення, виходу за межі (трансгерсія) — як візуального мистецтва,
так і мови й культури. Перемога демократії та капіталізму зі зникнен-
ням вже останніх країн з тоталітарними режимами пророкує кінець
історії як такої. Мультикультурність та наявність діалогу перетворює
людину (людину-митця) на в’язня тотальної соціальності. Як зауважив
Міхаїл Риклін: «Особливістю нашого часу є те, що з глухого кута, в який
ми потрапили, можливо, немає виходу за допомогою мистецтва» [3, с. 6].

Теперішнє — тут і тепер, лише воно пов’язує свідомість з реальніс-
тю, відокремлюючи вічне. Чи можливо розгорнути формат сучасного
мислення до пошуку нової, грандіозної та універсальної філософії мис-
тецтва? Адже усі цінності мистецтва, так само як і інших сфер, є загаль-
нолюдськими. 

Звісно, в циклах людської культури є схожі періоди — це і еллініс-
тичний занепад грецької античності, період маньєризму, яким закінчи-
лася доба західноєвропейського Відродження, та втома і спустошеність
декадансу культури Нового часу. Це так звані періоди згасання та розча-
рування культури у собі самій. Либонь, і постмодернізм називають
«новим маньєризмом». Проте хибно вважати, що сучасний стан дум -
ки — це хаотична перехідна ситуація. Адже в певному сенсі — це розма-
їття вражень та наснаги від сучасної реальності, це гостре передбачення
майбутнього та відповідні дії в соціокультурному полі, що у своєму
«надзавданні» визначають природу та характер інтеракції різних аспек-
тів реальності та можуть віднайти нові орієнтири, які стануть шляхами
подолання онтологічного нігілізму.

Отже, можемо зробити висновки, що сучасність для України —
це вододіл двох епох: радянського академізму та західного постмодер-
нізму. А contemporary art — це жест, який от-от набуде розмаху.
Індустріалізація та урбанізація з одного боку та усвідомлення необхід-
ності власної locus standi (від лат. «точка стояння, місце опори») —
з іншого. І хоча певні віхи в історії культури пройшли повз екс-радянські
країни, а деякі лише окреслюються в полі зору, наразі визначається
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належність до єдиного хронологічного контексту. Не відповідати цим
вимогам означає не належати до сфери «сучасного мистецтва», яке не
може бути «актуальним» на місцевому рівні й «неактуальним» назовні.
Глобальна система сучасного мистецтва — це насамперед обмін різни-
ми формами знання між різними локусами, включеними до єдиної дис-
курсивної мережі. Якщо певний локус нездатний виробляти мистецтво
чи іншу дискурсивну продукцію, рівною мірою актуальну для внутріш-
нього та зовнішнього вжитку, — це значить, що він не належить до тем-
поральної сітки «сучасності». Замикаючись на локальному рівні, сучас-
не мистецтво втрачає своє призначення і зводиться до фантомного сon-
temporary art [1].

Отже, за найбільш загальним визначенням, сучасне мистецтво —
це творчий доробок періоду, що триває від початку Другої Світової війни
і дотепер. Проте це характеристика лише хронологічних меж, без натя-
ку на істинний зміст. Історики визначають цей час як «момент докорін-
ного зламу свідомості», зміни мистецьких «парадигм». Він є похідним
від сучасності (сучасної реальності), а тому його неодмінно варто розг-
лядати в соціокультурному контексті [4]. 

Антибіотиком та антидепресантом агонії суспільства глобалізації
є мистецтво. Його власні перспективи слід оцінювати в контексті сучас-
ної онтологічної проблематики [3].

Чи варто ставити велику кількість знаків запитання? Сучасність.
Сучасне. Contemporary або Актуальне. Метафізична абстракція, у якій
ми перебуваємо, навіть варто сказати простіше, — у якій ми.

Гуманітарні та естетичні теорії мистецтва відмінні у поглядах
на сучасну художню сцену, у них відчувається брак описових моделей.
Виникнення величезної кількості художніх форм та організацій, тен-
денцій та концептів відбулось у відповідь на глобальний запит на нову
арт-продукцію в контексті економічного та технократичного розвитку.
Трактування більше не орієнтується на усталену систему, а демонтує
її у формі історичного критицизму, використовуючи мовні ігри та сленг
деконструкції. 

Наявність культурної традиції та обґрунтованого виправдання
щоразу породжує очікуваний сиквел, безкінечно маніпулюючи зміста-
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Істота, що живе, знає тільки життя. І дві його таємниці — початок і
кінець, народження і смерть — є головними для формування людсько-
го світобачення, цілісних орієнтирів, розуміння себе і собі подібних. 

На противагу народженню смерть — таємниця, оповита сумом
і мо роком. Саме вона, невідворотна і незбагненна, змушувала людину
замислюватися так глибоко, як жодна інша проблема чи клопіт повсяк-
денного життя. Смерть спонукає до питання «Що таке життя?». 

Життя є своєрідним еквівалентом таких понять, як свобода, любов,
честь. Одне з смислових наповнень смерті — у тому, що вона є кінцем
життя. Водночас смерть несе певний суттєвий смисл, оскільки задає
масштаб істинних цінностей життя. 

Тема символічного зображення життя і смерті відображена у стріч-
ці С. Параджанова «Тіні забутих предків».

Межа в мистецтві між реальним і вимислом дуже хитка. Творчість
С. Параджанова сприймається на цій межі. Тематику його фільмів
можна інтерпретувати як втечу до «золотої доби» традиційної, давньої
казки, поеми, вірування, міфу.

«Тіні забутих предків» Сергія Параджанова є фільмом «глибокого
дзеркала» завдяки народній творчості, яка ще не була витіснена посту-
пом цивілізації. Фільм сприяв актуалізації питання національної іден-
тичності українців. Ця стрічка — унікальне поєднання кінематографіч-
ного новаторства з глибиною та універсальністю одвічного сенсу буття,
яка зближує фільм із міфом і фольклором, нагадує про надособистісний
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власна міфологічна трансформація. Це не означає нічого, окрім заклику
до гри на своєму полі. Адже філософія волевиявлення митця насамперед
укорінена в його власній історії та культурі як особистості. Вона дозоляє
як мистецтву, так і культурі та конкретній людині навчитися перебува-
ти тут і тепер, а вектор пізнання направити іззовні всередину. 
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і кінець. Марічка гине в бурхливих водах, отже, не зникає назавжди,
а ніби повертається до одвічних начал. Втративши кохану, Іван симво-
лічно вмирає разом із нею, але за певний час повертається до життя,
про що, крім появи кольору, свідчить обряд обмивання перед весіллям.
Саме до води схиляється герой в останні миті свого земного існування,
перед зустріччю з Марічкою. У цьому випадку вода як потойбічне дзер-
кало дає відповідь на те запитання, з яким зверталась Марічка до Івана:
«А чи будемо ми в парі?». І в останній сцені жінки обмивають мертве
тіло Івана, знаменуючи перехід людини в інший світ.

Важливе смислове навантаження несе в образній системі фільму
домінантний червоний колір — колір смертоносних вогняних коней
і життєствердних весільних убрань, одвічний колір крові, а отже —
життя і смерті водночас. 

Якщо в екранізації твору Михайла Коцюбинського прискіпливо
зображується культура і побут гуцулів, то в картині С. Параджанова
«Колір гранату» вибудовується світ загадкового середньовічного
Кавказу, причому зовсім унікальною кіномовою. У фільмі зображується
життя відомого вірменського поета Саят-Нови. Це насамперед відтво-
рення духовного світу Митця і тієї епохи, в якій він жив.

«Колір гранату» — це образи, що перетікають один в одного і спря-
мовуються лише умовним поділом на глави і цитатами великого поета.
Акторська гра тут умовна, персонажі найчастіше уособлюють символи,
статуї, механічні ляльки.

Майже кожен кадр в картині набуває символічного значення.
Мудрість — це сік, що витікає з книг, вона добре зашифрована і може
бути прочитана людиною з добре розвинутою творчою фантазією.
Водночас колір гранату — це і є колір крові, що символізує собою і без-
смертя через передачу набутого досвіду нащадкам. Сцена в храмі, а са -
ме стадо баранів, що прийшли на службу, наводить на думки про фана-
тизм віри. Копання могили собі самому — ніщо інше, як метафора плин-
ності життя, хтось своїми діями стверджує життя, а хтось не замислю-
ється про стан своєї душі.

Як і в «Тінях забутих предків», С. Параджанов звертається до сим-
воліки кольору, але вже не за допомогою фільтрів і майстерності опе-
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аспект художньої творчості, її одвічний зв’язок зі сферою родової
пам’яті, архетипами колективного позасвідомого. За історією Івана
і Ма річки на інтуїтивному рівні прочитується світ архетипів, які обер-
таються навколо універсального досвіду життя і заново актуалізуються
в кожному поколінні.

Драматична історія їхнього кохання осягається в космічному дійст-
ві буття. В цій системі цінностей особиста смерть перестає лякати. Герої
практично не переймаються самозбереженням, тому що вірять у більш
глибокі й одвічні істини.

Смерть немов зміщується у центр фільму, навколо неї постійно
обертаються всі значення і символи. Вона не персоніфікована, проте
присутня скрізь. Криваві потоки, що заливають кадр і перетворюються
на коней у галопі, — це метафора, яка є своєрідним зображенням ко -
ней — вершників Апокаліпсису, що несуть смерть. У наступному епізо-
ді присутність смерті зображується через її атрибути — молоток,
що забиває цвяхи у труну, чорні корогви.

Цікавим є кінематографічне вирішення сцени смерті Марічки.
Режисер майже не фіксує уваи на її тілі. Камера стає неприродно закляк-
лою, заціпенілою, показуючи нерухомого Івана, який дивиться на коха-
ну. Марічка залишається «піднесеним тілом», нетлінним і вічним.

У частині фільму «Самотність» циклічний спосіб оповіді стає
пошматованим, звуковий і візуальний ряди у ньому роз’єднані і про-
тиставлені. Кожен з епізодів — наче візуальна метафора самотності, яка
розгортається у нових і нових ампліфікаціях. Таке повне замикання на
собі, повна зупинка дії, як і монохромне (чорно-біле) зображення, яке
розтинає барвистість фільму, — все це свідчить про символічну смерть
Івана. Це зближує його з міфологічним героєм, божеством культів землі,
що періодично помирає і воскресає.

Романтична історія, що спиралася на міфологічне підґрунтя, транс-
формується у філософську притчу про споконвічну боротьбу Добра
і Зла, Життя, Кохання і Смерті. 

Фільм переповнений універсальними міфологічними символами
життя і смерті. Один із них — вода, первісна стихія, яка, за твердженням
К.-Г. Юнга символізує материнське лоно, народження і смерть, початок
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ратора, а через контраст гри кольору самих речей. Так, білий колір —
це колір злагоди і миру, символізує чистоту кохання, що зароджується
— білі мережива нареченої; чорний — тиша, спокій, а також смерть.
Колір гранату — червоний — розтоплює воскові замки кохання, проли-
ває криваві сльози на народжену квітку взаємного почуття, котра
ще встигне зацвісти.

Однією з особливостей творчості С. Параджанова є звернення до ри -
туалів, що складним шляхом входять у структуру фільму. Особливо
«Тіні забутих предків» і «Колір гранату» дуже часто сприймаються
майже як етнографічні фільми. Ритуал для митця (як і колір) — матері-
ал, за допомогою якого він створює свій фільм.

У «Кольорі гранату» поет перед смертю повертається у дитинство,
але дитинством поета сповнений весь фільм, постійно поет викликає
свій дитячий образ у снах чи поетичних видіннях. 

«Тіні забутих предків» і «Колір гранату» — це яскраві фрески,
що відображають радість, тривоги і надії народу. Після перегляду
залишається відчуття, що традиції, ритуали і звичаї — це великий
скарб, і, відмовившись від нього, людина втрачає красу і гармонію
у своєму житті.

М а р і я  Г е р ц

Лімозька розписна емаль виникла у XV сторіччі на основі давньої
традиції виготовлення виїмчастих емалей. Відтоді лімозька розписна
емаль розвивалась у контексті загальноєвропейського культурного про-
цесу. Зазвичай її розквітом вважають XVI сторіччя, коли Лімож фактично
мав монополію на виготовлення розписної емалі і постачав її не лише
всій Франції, але й у сусідні країни, де розписна емаль завжди була попу-
лярною серед заможних верств населення, адже ця техніка у всі часи була
дорогою. У наступні сторіччя триває виготовлення лімозької розписної
емалі, але відчутно посилюється конкуренції між нею та високоякісною
порцеляною. Намагаючись зменшити вартість емалевих виробів, емальє-
ри зменшують їхній розмір, крім того відбувається відчутний спад вироб-
ництва. І хоча розквіт XVI сторіччя вже не повторюється, все одно цікаві
художні твори виготовляють і у XVII, і у XVIII сторіччях. Особливо попу-
лярними у XVIII сторіччі стали мініатюрні емалеві портрети, що обумови-
ли новий етап розвитку лімозької розписної емалі та її поширення на но -
ві території. Зокрема в такому вигляді вона приходить на наші землі і стає
основою традиції вироблення фініфті. В цей час працює фініфтяна майс-
терня на території Києво-Печерської Лаври, її вироби сьогодні зберігають-
ся у музейних колекціях.

Технічний розвиток також відкривав нові можливості для розвитку
цієї рідкісної техніки, наприклад, удосконалення годинникового механіз-
му і поширення кишенькових годинників сформувало моду на їхнє оздоб-
лення лімозькою емаллю. А у ХІХ сторіччі виникає нова хвиля інтересу
до розписної емалі, що відповідала загальноєвропейській тенденції звер-
нення до культурної спадщини середньовіччя і Ренесансу. Коли лімозька

Оксана ЖИЛЬЦОВА
аспірантка НАКККіМ
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Студійний рух у вітчизняному культурному процесі, і в кінопроце-
сі зокрема, є одним з важливих чинників, що впливає на активізацію
творчого потенціалу як професіоналів, так і аматорів. Відтак, він пря-
мим і опосередкованим чином позначається на розвитку професійної
освіти — на підготовці фахівців екранних мистецтв у спеціалізованих
вищих навчальних закладах. Наразі студії можна вважати основними
осередками неформальної освіти у сфері кіно і телебачення.

Загалом таке явище, як «студійний рух» виникає ще наприкінці
ХІХ сторіччя в образотворчому мистецтві, у 1920-ті — у театрі, коли
утворюються студії та творчі майстерні з наступною перспективою
певної неформальної альтернативи академічному мистецтву. У кіно
рух активізується у 1960–1970-ті. Вже у 1960-ті набуває популярності
такий вид художньої самодіяльності, як творчість кінолюбителів —
практично в усіх містах СРСР виникають аматорські кіностудії, серед
завдань яких — розвинення творчого потенціалу, закладеного в кож-
ній людині. Зокрема, йдеться про аматорські студії — анімаційні,
фото-, кіно-, а згодом й відеостудії при центрах дитячої творчості, при
обласних та районних ТРК, тощо. Робота таких студій організовува-
лась практично на громадських засадах, адже зарплата керівника сту-
дії аматорської творчості була мінімальною, суто умовною. На занят-
тях студійці знайомились з основами історії кіно, залучалися до кіне-
матографічної практики на кінематографічних майданчиках, у кіно-,
фотолабораторіях. 

Ірина ЗУБАВІНА
член-кореспондент НАМ України,

доктор мистецтвознавства, професор

ОБШИРИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Студійний рух у кіно

емаль стає об’єктом пристрасного колекціонування, її не тільки вивча-
ють, але і виготовляють у нових майстернях. 

Власне, саме ХІХ сторіччя починає сучасний етап розвитку розписної
емалі. Сьогодні вироби з лімозькою розписною емаллю зберігаються
у найбагатших музеях світу: Лувр, Ермітаж. Є вони і в колекції Націо -
нального музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Історію
виробів вивчають фахівці, хоча необхідно зважити на над звичайний
брак ґрунтовних досліджень. Сьогодні центром вивчення лімозької емалі,
звичайно, є Франція. Ізабель Бірон, Монік Бланк і Со фі Барат — відомі
дослідники розписної емалі, які у своїх роботах розглядають не лише істо-
ричний і теоретичні аспекти, але й застосовують найновіші технічні засо-
би для аналізу та датування творів. 

Природній потяг по прекрасного обумовлює чималий інтерес і ши -
рокої публіки до цієї техніки. Сьогодні розписну емаль під різними назва-
ми виготовляють у різних країнах різні ювелірні майстерні. І навіть якщо
свої вироби майстри і не називають лімозькою емаллю напряму, в анота-
ціях до творів вона завжди згадується. 

Працюють емальєри і в Україні. Але, на жаль, не зважаючи на ве -
ликий попит, досі не існує освітніх закладів, в яких вивчають художню
емаль. Тому українські майстри здебільшого вивчають емальєрну справу
закордоном: в Європі, США або Росії, де емальєрна освіта стоїть на вищо-
му рівні та існують спеціальні навчальні заклади. Про не обхідність запо-
чаткування такої освіти в Україні у своїх публікаціях говорить старший
викладач кафедри рисунку та живопису Київського національного уні-
верситету будівництва і архітектури Ю. О. Довгань. Так, зокрема, Юлія
Олександрівна аналізує закордонний досвід і розглядає питання впровад-
ження програм із художньої емалі в систему вищої художньої освіти
України. У нас є історичний досвід виготовлення розписної емалі (фініф-
ті), приклад відродження цієї рідкісної техніки в Росії, який включає орга-
нізацію роботи спеціальних освітніх закладів, є молоді вчені,
що займаються її дослідженням, є майстри, які власне і виготовляють роз-
писну емаль — отже, ми вважаємо, що запровадження емальєрної освіти
у систему вищої освіти України є цілком обґрунтованим і необхідним
у найближчому майбутньому.
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пер очолюють роботу майстерень і студій, де передають свої знання
та досвід студійцям. 

Серед таких — аніматор Олена Касавіна, яка очолює навчальну
студію при Першій школі телебачення. Випускники КНУ театру, кіно
і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, вихованці майстерні Євгена
Сивоконя: Сергій Мельніченко — керівник київської студії анімації
«Червоний пес»; Тетяна Полянська — керівник київської дитячої сту-
дії анімації «Сто фантазій»; Родіон Шуб, який очолює студію при гале-
реї «Дім Миколи», розташованої у Київському палаці дітей та юнацт-
ва; Олег Педан працює на різних студіях за принципом майстер-кла-
сів; Дар’я Осипова — керує майстернею на Дніпропетровській студії
дитячої творчості «Веснянка» та багато інших.

Згадавши легендарну «Веснянку», яка традиційно є постачальни-
ком абітурієнтів та студентів курсу режисерів анімаційного фільму
у КНУТКіТ, просто неможливо не назвати імен фотографа і художника,
ініціатора та натхненника плідної ідеї започаткування Дніпро петров -
ського обласного дитячо-юнацького кіноцентру «Вес нян ка» Марлена
Матуса та його колеги по Центру — художника-аніматора Кіри Еме -
ретлі. Саме завдяки організаційній активності Марлена Матуса на
початку 1970-х було створено фотоклуб «Дніпро». Поступово у роботах
студійців з’явилися прикметні риси нової стилістики. Відпрацювався
стиль, визначений як стиль «Дніпропетровської школи фотографії».
З часом на базі фотостудії утворилась студія дитячої творчості
«Веснянка», вихованці якої зняли понад 500 фільмів, з яких 400 —
мульти плікаційних. Маленьких режисерів і сценаристів з дніпропет-
ровського кіноцентру, без перебільшення, знає весь світ. Вони за во -
йю вали понад 100 всеукраїнських і міжнародних призів, 15 гран-прі
міжнародних фестивалів, 6 золотих медалей. Але все це тьмяніє перед
тим, скільки дітей стали на шлях творчості, відкривши для себе чарів-
ний світ кіноанімації, світ мистецтва екрана.

Хотілося б поіменно назвати якнайбільше «ветеранів» аматор-
ського кіностудійного руху. Серед таких: Наталія Святцева — керівник
студії дитячого телебачення «Разом» при Полтавській ОДТРК «Лтава»
(Полтава), Юлія Слєпкан — режисер і керівник студії «Перший крок»
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Наприкінці 1980-х, у розрідженому кінокультурному середовищі
активізувалась поява студій, які росли, наче гриби — кіно-, фотостудії,
студії анімації тощо. У 1990-ті дитячі телестудії з’являються майже при
всіх обласних телерадіокомпаніях. З огляду на те, що кожна студія
дитячої та юнацької творчості є культурним і навчальним центром,
вона в принципі повинна існувати як певна рухома форма екранної
освіти, мати здатність швидко відштовхуватися від кінематографіч-
них концепцій, що видаються їй із певних причин застарілими,
і нарощувати якусь нову якість знання/уміння.

У ширшому розумінні студійний рух — це ніби відкриття виміру
«паралельного» кіно: до того кінематограф існував практично безаль-
тернативно. Студії ж передбачали створення специфічної атмосфери,
що характеризується тяжінням до експериментаторства, майже необ-
меженої свободи самовияву, а також схильністю до оприлюднення
маніфестів, епатажних декларацій тощо. Достатньо пригадати маргі-
нальні студії Олександра Дирдовського, одіозного Олександра Шапіро
або Вадима Йовича (завідувача відділення однієї з дніпропетровських
психіатричних клінік, який знімає кіно за гроші, здобуті основною
професією). Цікавий матеріал для дослідження дають такі учасники
студійного руху, як представники андеґраунду та естетичного «узбіч-
чя». Ці виміри ще очікують свого дослідника. 

До сфери ж наших зацікавлень насамперед потрапляють дитячі
аматорські студії, сам факт існування яких набуває особливого значен-
ня у новому історичному контексті. Назвати такі студії «незалежними»
було б несправедливо з огляду на наявність певного державного фінан-
сування. Щорічно на утримання та технічне оснащення любитель-
ських студій традиційно виділяли певну суму (з тих самих витратних
статей бюджету, що й на гуртки танців, крою і шиття тощо). Щоправда,
наразі фінансову підтримку держави мінімалізовано. Нині студії дово-
лі часто існують коштом ентузіастів-керівників, майстрів-подвижни-
ків та волонтерів, які надають різнопланову допомогу — не тільки
матеріальну, а й технічну, методичну та методологічну.

Діяльними учасниками студійного руху нерідко стають досвідче-
ні кінематографісти, що дістали освіту в провідних кіношколах, а те -
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Саме на таких студіях знімали свої перші екранні та фотороботи
багато тих, хто згодом прийшов у фахові навчальні заклади системної
професійної освіти. Загалом, після підготовки в студіях переважна
більшість абітурієнтів успішно витримували випробування у фахові
ВИШі. Чимало з них приходить на творчий конкурс саме зі своїми сту-
дійними роботами.

Фестивалі для студійців — справжні свята, адже це не тільки мож-
ливість обмінятися досвідом з однодумцями. У рамках фестивалів
зазвичай відбуваються семінари, «літні школи», воркшопи не тільки
для юних студійців, а й для керівників любительських кіностудій, які
ни ні як ніколи потребують підтримки. Координацією організаційно
неоформленого руху дитячих студій аудіовізуальних мистецтв займа-
ється Асоціація діячів кіноосвіти та медіапедагогіки України, здійс-
нюючи методологічну, інформаційну та комунікативну підтримку.
За сприяння Асоціації студійці можуть розвивати свої професійні ком-
петенції завдяки майстер-класам від успішних практиків. Саме така
форма безпосередньої передачі фахових знань і практичного досвіду
запобігає герметичності процесу навчання, сприяючи підготовці обіз-
наних студійців, частина з яких невдовзі стануть абітурієнтами, кон-
курентоспроможними при вступі до закладів академічної освіти.

Отже, дитячі та юнацькі студії з одного боку — це місця професій-
ної реалізації, можливого працевлаштування випускників кіношкіл,
а з іншого — ефективні осередки профорієнтації — реальної, на рівні
діяльності, а не абстрактних розмов про професію. Тобто студії у пев-
ному розумінні є практико-орієнтованим кроком до академічної осві-
ти — від студійців до студентів.

Відтак, важко перебільшити значущість студійного руху з огляду
на його виховний, просвітницький, культуротворчий і професійно
адаптивний потенціал: дитячі та юнацькі студії переконливо довели,
що є вагомими культурними і освітніми центрами.

Обшири неформальної  освіти:  студійний рух у  кіно

(Євпаторія), Віра Шашук, керівник студії «Слово і час», директор ТРК
«Полісся» (Сарни Рівненської обл.) та багато інших.

Результатом діяльності дитячих фото-, кіно-, відео-, телестудій
стають роботи молодих кінорежисерів, фотографів, телевізійних
та радіожурналістів, юних аніматорів з усіх областей нашої держави.

Де ж можна побачити неформатне кіно, зроблене студійцями-
аматорами? Зазвичай — на кінофестивалях, основною метою яких
є підтримка творчої молоді та фахівців з дитячого і юнацького видів
мовлення, популяризація найкращих традицій українського кіно,
телебачення та радіомовлення. 

Це такі фестивалі, як міжнародний дитячий, молодіжний фести-
валь аудіовізуальних мистецтв (кіно, телебачення, радіомовлення,
фото) «Кришталеві джерела» (започаткований 1991 року), Всеукра їн -
ський фестиваль фільмів і телепрограм для дітей та юнацтва «Золоте
курча» (існує з 1996 року, з 2014 року фестиваль здобув статус міжна-
родного) та ін. Неодноразовими переможцями фестивалів дитячої
творчості ставали:

– Кіностудія «Мальви» (с. Легедзине Черкаської обл.);
– Дитяча кіностудія «Фокус» (м. Тульчин Вінницької обл.); 
– Інформаційно-телевізійне агентство «Віта» (м. Вінниця);
– Молодіжна студія «Відлік» (при Сумській ОДТРК);
– Чернівецька ОДТРК (м. Чернівці);
– Дитяча мультстудія «Крок» (м. Київ);
– Волинська обласна дитяча студія «Боривітер» (м. Луцьк);
– Студія «Хвилька» при радіокомпанії «Житомирська хвиля»

(м. Житомир);
– Кіностудія «Тисмениця» (ТРО «Сузір’я», м. Тисмениця Івано-

Фран ківської обл.);
– Дитячо-юнацька студія «Жайвір-фільм» ім. Л. Бикова (м. Кіро во -

град);
– Дитяча студія «Ку-раж» Кіровоградської ОДТРК (м. Кіровоград);
– Тернопільська ОДТРК (м. Тернопіль);
– «Дитяче телевізійне агентство» (м. Хмельницький) та чимало

інших. 
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«ART-KYIV Contemporary ‘2014» представить проекти, що резону-
ють із викликами часу. Вони готувалися як самодостатні, цілісні
та розгорнуті експозиції, з великою медійною градацією. Окрім тради-
ційного живопису та графіки будуть експонуватися фото та мульти-
медійні проекти, що створять об’єктивну та актуальну картину сучас-
ної візуальної практики з широким регістром — від концептуалізму
до наїву.

Іспанський митець Хосе-Марія Кано представить проект «Si ceci-
dit de genu pugnat» («Навіть якщо він впаде, він продовжить боротьбу
на колінах» — лат.). В експозиції буде продемонстровано нещодавню
серію робіт «De providentia» («Про провидіння»), названої за текстом
давньоримського філософа Луція Сенеки про необхідність гідно зуст-
річати будь-які випробування долі і не боятися несподіванок майбут-
нього. Хосе-Марія апелює до поширеного в Іспанії видовищного ритуа-
лу кориди як до яскравої метафори випробувань, прихованої гри долі,
постійної метафізичної близькості життя та смерті, яку можна трак-
тувати як на рівні конкретних життєвих доль, так і на рівні взаємин
різних суспільств, держав та континентів. Роботи виконані у техніці
енкаустики (живопис воском). Виставку презентовано за сприяння
Посольства Іспанії в Україні.

Цього року у поціновувачів сучасного мистецтва та фахівців буде
можливість не тільки ознайомитися з найцікавішими проектами
останніх років, представленими в історичному просторі «Мистець ко -
го Арсеналу», але й, що найважливіше, отримати можливість окрес-
лити найактуальніші глобальні питання сьогодення та їх ній вплив
на розвиток сучасного мистецтва.

Таким чином, «ART-KYIV Contemporary» стане важливою плат-
формою для спілкування, обміну думками і досвідом між міжнарод -
ними та ук раїнськими експертами та залучить широку аудиторію,
представивши багатогранний спектр цікавих та неординарних екс-
позицій та подій.

Форум художніх проектів Art-Kyiv  Contemporary ‘2014
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Сучасний мистецький простір України нині нараховує сотні вис-
тавок, фестивалів та арт-ярмарків, на яких можна ознайомитися
з твор чістю талановитих, виразних, автентичних та космополітич-
них водночас художників. Цього року виповниться дев’ять років з мо -
менту започаткування ярмарку сучасного мистецтва «ART-KYIV Con -
tem porary». Історія його створення почалася через брак потрібної арт-
платформи. Так, були галереї, які працювали з окремими клієнтами,
але їх не ставало більше, вони були поодинокими, натомість має бути
потік. Ставало зрозуміло, український арт-ринок залишався «кіль-
каштучним», а щоб зробити українське мистецтво комерційно при-
вабливим для міжнародного співтовариства, необхідна насамперед
активна репрезентація. Тому почалася робота над створенням форма-
ту арт-форуму «ART-KYIV Contemporary», який би популяризував
сучасне мистецтво в Україні та поза її межами. 

З 18 по 30 листопада 2014 року в «Мистецькому Арсеналі» відбу-
деться ІХ форум «ART-KYIV Contemporary», що презентуватиме понад
40 нових проектів від провідних сучасних українських митців, кура-
торів, арт-інституцій. Одним із хедлайнерів цьогорічного форуму
стане відомий іспанський художник, музикант, композитор, дири-
гент, живописець Хосе-Марія Кано.

Обравши формат актуального проектного висловлювання, «ART-
KYIV Contemporary ‘2014» пропонує простір для відкритої художньої
комунікації, живої дискусії щодо гострих проблем сьогоднішнього дня.

Ніна ІВАНОВСЬКА
аспірантка НАКККіМ

ФОРУМ ХУДОЖНІХ ПРОЕКТІВ
ART-KYIV CONTEMPORARY ’2014



задумом комплекс мав дублювати результати лабораторних робіт
на фізичних приладах, проте в результаті студенти можуть спостері-
гати на ньому моделі фізичних процесів, які неможливо побачити
у відповідній лабораторії. 

Не менш важливим є створення навчальних фільмів у різних
галузях знання. Проте наразі навчальні фільми належать радше
до сфе ри теоретичної освіти. Можливості використання їх у практич-
ній сфері освіти суттєво обмежені самою формою навчального кіно.

Але поєднання іншого важливого принципу кіно — варіативності
з інтерактивністю — дає змогу суттєво розширити сферу використан-
ня навчального кіно. Якщо розглядати варіативність як можливість
зміни сюжету стрічки і забезпечити цю можливість за допомогою
інтерактивності — отримаємо готову платформу для практичних
навчальних фільмів.

Нині у світі не існує єдиної системи, яка забезпечувала б можли-
вість показу варіативних сюжетів залежно від вибору глядача. У тій
чи іншій мірі варіативність присутня в сучасному кіномистецтві.
Найближче до створення всезагальної системи наблизились системи
мобільного телебачення.

Перевагою створення варіативних інтерактивних освітніх стрі-
чок є те, що процес навчання зазвичай забезпечений комп’ютерною
технікою і, відповідно, творці платформи для створення таких стрічок
не мають дбати про мережу передачі відеосигналу, екрани для пере-
гляду фільмів та інші технічні особливості. Для роботи необхідно
лише створити програмну оболонку, для якої цілком підходять вже
наявні в Інтернеті шаблони.

Отже, творці освітнього варіативного кіно цілком можуть зосере-
дитись на творчій складовій своєї роботи. Якщо розглядати поточну
ситуацію, то можна констатувати практично повну відсутність віт-
чизняного освітнього кіно в галузі кіновиробництва.

Студенти, які навчаються за кінематографічними спеціальностя-
ми, мають унікальну можливість здійснити відповідний освітній
стрибок, створивши перші інтерактивні варіативні навчальні стрічки
з режисури, операторського мистецтва, продюсування та інших спеці-
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Від початку свого існування кіно стало важливою інформаційною
технологією. Вже за кілька років після «офіційного» винаходу кіно
з’явилося безліч знімальних груп, які фільмували цікаві події, об’єд -
нували їх у випуски новин. Згодом ці плівки демонстрували
в найвіддаленіших куточках світу.

Швидко був оцінений і потенціал кіно в освітній системі.
Інформаційна складова в кінотехнологіях надавала широкі можли-
вості для швидкого засвоєння складних знань. Зокрема, в Україні
за наказом гетьмана Павла Скоропадського у 1918 році мало розпоча-
тися централізоване виробництво навчальних кінострічок із показом
їх у спеціально обладнаних залах в усіх українських школах.

У другій половині ХХ сторіччя з широким впровадженням
комп’ютерних технологій у життя суспільства постало питання їхньо-
го використання для процесу освіти. З’явилося поняття інтерактив-
ності, тобто залежності плину виконання аудіовізуальних програм від
дій користувача.

Цей принцип широко застосовується в системах як очного, так
і дис танційного навчання по всьому світу. Часто створені спеціально
для процесу навчання інтерактивні програми дозволяють провести
такі навчальні дії, які важко або неможливо реалізувати іншим спо-
собом. Створений автором у 1999–2001-х навчальний інтерактивний
програмний комплекс для дисципліни «Основи теорії зв’язку» досі
використовується для навчання студентів НТУУ «КПІ». За початковим

Іван КАНІВЕЦЬ
аспірант КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого

ВАРІАТИВНІСТЬ ТА ІНТЕРАКТИВНІСТЬ
ЯК ХУДОЖНЬО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ



варіативної драматургії, водночас зробивши знання з кіномистецтва
більш доступними як майбутнім студентам, так і всім іншим.

Отже, класичні принципи кіномистецтва разом з варіативністю
та інтерактивністю стають художньо-інформаційною технологією,
яка може бути корисною як у мистецтві взагалі, так і в освітній галузі.

1. Шкляревський Г. Я. Вікно у реальність: Режисура аудіовізуальних мис-

тецтв [Текст] / Г. Я. Шкляревський. — К, 2014.

2. Маклюэн Г. M. Понимание Медиа : Внешние расширения человека

[Текст] / Г. M. Маклю эн. — М., 2003.

3. Миславський В. Н. Кіно в Україні (1896–1921): Факти. Фільми. Імена

[Текст] / В. Н. Миславський. — Х., 2005.

4. Ширман Р. Н. Умное телевидение : Мастер-класс [Текст] / Р. Н. Шир -

ман. — К., 2011.

5. Шкляревський Г. Режисура : Морфологія та синтаксис екранних мис-

тецтв : Навч. пос. [Текст] / Г. Шкляревський, Ю. Терещенко. — К., 2004. — Ч. 1.

6. Wilcox J. R. Video Communications : The Whole Picture [Text] / J. R. Wilcox,

D. Gibson. — San Francisco, 2005.

Варіативність та інтерактивність як художньо-інформаційні технології

альностей. Оволодівши певними складними навичками, їм найлегше
буде пояснити новачкам шлях до опанування цих знань.

Цікавою була ініціатива Університету культури: щоб магістри-
режисери знімали дипломний фільм на тему своєї письмової магіс-
терської роботи. В рамках цієї ініціативи автором було створено фільм
«Телебачення майбутнього», який має певні риси інформаційно-освіт-
нього фільму.

Важливим аспектом з точки зору навчального кіно є сценарій. Від
початку створення навчальних фільмів їхні сценарії часто мали вель-
ми слабку драматургічну складову. Навіть у найдорожчих фільмах вона
не виходила за межі маленької історії із виконання навчального зав-
дання. Зокрема, ми бачимо це у радянському фільмі «Марш танкового
батальйону» 1937 року чи у німецькому фільмі «Снайпери» 1943 року.

Проте сама суть драматургії видовища, одним з варіантів якого
є кіно, — це катарсис у глядача, і як результат — зміна його поведінки
у майбутньому. Говорячи іншими словами, це спроба навчити люди-
ну бути кращою, що можна вважати формою освіти. Тому будь-яка
драматургія, незалежно від рівня її складності, цілком придатна для
навчального кіно.

У фільмі «Монтаж», де розглядаються форми монтажу в процесі
їхньої еволюції, цілком виправданий сюжет — вихід професії монта-
жера з останніх ролей на перші у знімальній групі. Завершується
фільм сценою першого нагородження премією «Оскар» за монтаж.

У дитячому навчальному анімаційному серіалі «Маззі» вироб-
ництва BBC є сюжет про прибульця, який потрапив на Землю, при-
нцесу та інших персонажів, з якими він зустрічається. Хоча цей сюжет
і підлаштований під принципи навчання, але він є цілком незалеж-
ним і драматургічно довершеним.

Все зазначене стосується насамперед освітнього кіно, проте варіа-
тивність та інтерактивність спокійно можуть використовуватись
в будь-яких видах кіно- та телевізійної продукції. Просто варіатив-
ність у навчальному кіно може отримати той простір, якого їй бракує
через відсутність всезагальної системи інтерактивності в кіно і на те -
лебаченні. Тут можна відпрацювати практичну частину принципів
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Яківна). Збираючи підписи «за» підтримку знесення історичної куль-
тової споруди, художники демонструють спотвореність поняття гро-
мадської думки, викривленість шляху її вироблення і її симулятивну
природу. Здійснюючи соціальний тролінг в міському середовищі,
художники переходять від спостереження за соціальними процесами
до безпосереднього впливу на соціальне тіло. Мистецтво рухається від
трансляції художньої рефлексії до соціальної комунікації і робить
реакцію соціуму на художній акт частиною самого твору. ЗМІ транс-
люють смисли, які не піддаються контролю або логічному осмислен-
ню. Відсутність їхнього критичного сприйняття провокує соціальні
загострення і катастрофічні наслідки аж до саморуйнування системи.

Художньо-інформаційні  технологі ї  у  практиках сучасного мистецтва
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Співвідношення глобального і локального в епоху гіперінфляції
образів та інформаційних «бульбашок» призводить до вироблення
певної тактики творчості. Візуальна мова нового покоління україн-
ських художників виникає в мультикультурному середовищі, в пе -
ріод активних мережевих комунікацій та насичених маршрутів подо-
рожей. Режим «суспільства online» відкриває двері суцільному потоку
інформації з постійним обміном думками і враженнями. Сьогодні
людина, по суті, перебуває в двох паралельних світах: реальному і вір-
туальному. Причому віртуальний світ (кіберреальність) імітує модель
колективного розуму з необмеженим доступом до чужого досвіду, ідей
і знань.

Жан Бодрійяр у своїй роботі «Симулякри і симуляція» пише,
що ми перебуваємо в світі, в якому все більше інформації і дедалі
менше смислів. Інформація розчиняє смисл і є соціальне в чомусь схо-
жому на туманність, призначеному зовсім не для проростання чогось
нового, а, навпаки, для тотальної ентропії. Таким чином, засоби інфор-
мації — це двигуни не соціалізації, а навпаки — імплозії соціального
в масах.

Або мас-медіа перебувають на боці влади в маніпулюванні маса-
ми, або вони на стороні мас в ліквідації смислу, в насильстві, яке
чиниться щодо смислу? Такими питаннями за Бодрійяром задається
група художників у своїй медіа-акції «Софія Київська ’2013» (Тетяна
Войтович, Денис Кравець, Михайло Олексієнко, Іванна-Катерина
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кож виявлення самобутнього художнього світу митця виступає кате-
горія «особистість», що уможливлює висвітлення сутнісних характе-
ристик «Я»-концепції автора та визначення специфіки його естетич-
ної свідомості. 

Особистість — це специфічна інтегративна цілісність зі складною
ієрархічною структурою, в якій поєднуються тілесно-біологічне (ана-
томо- і нейрофізіологічне), духовно-ментальне (світоглядне і мораль-
но-етичне) та душевне (емоційно-психічне і креативне) начала.
Композиторська особистість є специфічним віддзеркаленням закладе-
ного в структурі особистості як діалектичної єдності загального й оди-
ничного, духовного й фізичного, типологічного й індивідуального.

За визначенням українського музиколога Н. Савицької, багатог-
ранна структура самої особистості композитора «складається посту-
пово, збагачуючи філософсько-естетичну й етичну платформу влас-
ної професійної програми». Н. Савицька розглядає композиторську
особистість у синтезі біографічних, вікових та соціокультурних про-
екцій: зокрема, як носія психофізіологічних властивостей, централь-
ний персонаж біографічного сценарію, власника свого таланту, твор-
ця індивідуального засобу мислення й художнього стилю, суб’єкт
суспільної ситуації, продукт соціального середовища та морально-
етичних засад, рефлексивний та психокреативний феномен, учасни-
ка вікового процесу.

Композитор як творчий і «рефлексивний художник» (термін
Л. Ша повалової) виступає, насамперед, особистістю з власним світоро-
зумінням, ментальними й соціокультурними векторами, що корес-
пондують із загальнозначущими духовно-етичними нормами своєї іс -
торичної доби. Масштаб композиторської особистості визначається
багатьма глибинними чинниками, насамперед — багатовимірністю
її духовного наповнення — особистісними смислами й ціннісними
орієнтирами, специфікою свідомості й мислення, естетичними уста-
новками й моральним імперативом, схильністю до рефлексії, само-
пізнання й самореалізації, гостротою світовідчуття й сприйняття інте-
лектуально-духовних та художніх інтенцій сучасної автору епохи, сту-
пенем креативно-пізнавальної активності й рівнем професіоналізму,
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Гуманістична спрямованість сучасної культури, усвідомлення
уні кальності творчої індивідуальності митця та його ролі в духовному
просторі сьогодення актуалізують звернення наукової думки до про-
блеми особистості та суб’єктивно-особистістних проекцій у мистець-
кій сфері, зокрема в музиці. Суттєве місце у сучасній музикології посі-
дає дослідження взаємозв’язку креативного й особистісного начал,
розглянутих на матеріалі композиторської творчості, а також вияв-
лення структури особистості митця як носія особливого «творчого
гена» (В. Бобровський).

Композиторська творчість — самобутнє художнє явище в контек-
сті динамічної еволюції музичної культури і мистецтва. Як системне
й багаторівневе утворення, воно інтегрує в собі такі найважливіші
структурні детермінанти, як професійну музично-художню діяльність
та індивідуальність самого автора — суб’єкта творчості, який здійснює
та реалізує цю діяльність. У системі мистецтв композиторська твор-
чість спрямована на естетичне творення світу інтонаційно-художні-
ми засобами. Водночас продукт композиторського творення є резуль-
татом активного творчого діалогу митця з дійсністю, екстраполяцією
суб’єктивного ставлення автора до світу з позиції його духовно-осо-
бистісних смислів, «автопортретом» художньої індивідуальності
майстра, вписаним у систему музичних образів його творів.

У цьому сенсі ключовим поняттям для осягнення семантичної
полігранності і багатоаспектності композиторської творчості, а та -
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спектром й спрямованістю мистецької діяльності, а також життєтвор-
чою енергією і практичним досвідом. 

Суб’єктивно-особистісні проекції композиторської творчості —
особливості натури митця, власне людський потенціал, що охоплює
рівень інтелектуального розвитку й характер мислення, креативні
пріоритети й мотивації, потреби й образно-емоційний світ — виявля-
ють ідейно-змістовну спрямованість й духовно-етичний простір
музично-творчої діяльності автора, визначають належність майстра
до «надособистісного типу» (термін Н. О. Лоського) та стають відлун-
ням «Я»-концепції його особистості.

Реалізація самобутнього «Я» особистості композитора пов’язана
з інтенцією до трансцендентного, вищого існування, до світопізнання
в усій його багатогранності та своєрідності, а також до висловлення
їх у специфічній просторово-акустичній, інтонаційно-образній формі.
Специфічне сприйняття дійсності художником, інтегративні риси йо -
го особистості зі значним творчим потенціалом віддзеркалюють здат-
ність автора до втілення картини світу в новій, художній реальності,
що синтезує дві інші — об’єктивну й суб’єктивну — реальність худож-
ника (Д. Леонтьєв). 

Таким чином, саме особистість композитора як цілісність, що від-
дзеркалює сутність його «Я»-концепції та фокусує комплекс іманент-
них властивостей та суб’єктивних рис самобутньої людської натури
в єдності з духовною та душевною складовими, стає яскравою репре-
зентацією індивідуально-художніх особливостей майстра та першоос-
новою його творчості.

І р и н а  К о н о в а л о в а

У всі часи мистецтво виконувало такі функції, як втілення уявно-
го, ілюстрування реального, викриття суспільних вад та привнесення
прекрасного. Переважання тієї або іншої функції передусім зумовлене
належністю екранного твору до того чи іншого стилю художньої куль-
тури. Авангардизм акумулює в собі сукупність новаторських, бунтар-
ських рухів і напрямів у художній культурі, синтезує різні мистецькі
функції. Цей мистецький напрям має великий арсенал магнетичних
та гіпнотичних засобів впливу на свідомість глядача, що потребує
окремого дослідження. 

За радянський часів мистецтво реалізму тяжіло до етичних та
естетичних засад. Зміст естетичної функції розкриває О. Леонтьєв [5],
відзначаючи, що неодмінною умовою художнього сприйняття є мож-
ливість глядача піднятися над собою, отримати від співучасті в худож-
ньому спілкуванні більше, ніж він мав до цього. Мистецтво з точки
зору реципієнта є засобом розвитку його особистості, а не просто
носієм інформації. Проте авангардизм змінює сталі уявлення про
прекрасне. Це яскраво ілюструють популярні серед користувачів
Інтернету буктрейлери. 

Етимологія поняття «буктрейлер» вказує на його комунікаційну
природу. Назва «трейлер» походить від англійського дієслова «тягти»,
утвореного від іменника «слід». Отже, буктрейлер покликаний просу-
вати книгу, сприяти доведенню її змісту до читача, залишати слід
у його свідомості. Надзвичайно широкий спектр виражальних засобів
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ним еквівалентом певних дивних кадрів, що руйнують усі культурні
табу (демонстрація розкладання тіла прабабусі в могилі у буктрейлері
«Кульбабове вино» або отруєння матері в буктрейлері «Фауст»). 

Таким чином, нелінійність екранних творів у стилі авангардиз-
му, їхній незвичний, протестний характер є надзвичайно привабли-
вими для сприйняття сучасною молоддю. Це підтверджується аналі-
зом відгуків інтернет-користувачів, рівня активності обговорень
таких екранних творів у соціальних мережах. Буктрейлери в стилі
авангардизму зображують уявне та реальне, викривають потаємні
та табуйовані суспільні теми. Водночас потенціал морально-етичної
та естетичної функцій буктрейлерів у стилі авангарду потребує додат-
кового аналізу. 
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використаний у буктрейлері до книги П. Бормора «Ігри деміургів» (по -
над 1200 переглядів у YouTube). Так, для демонстрації складних спроб
деміургів створити планету Земля використані підфарбований цукор,
яблуко, кольоровий папір, чорно-білі фотографії тощо. Буктрейлер за
книгою Рея Бредбері «Кульбабове вино» (понад 5500 переглядів в YouTu -
be) має найменший хронометраж та найбільшу недоговореність (інт-
ригу) серед усіх. Для анімації в роботі використаний кольоровий
папір, конструкції прості, характерні для дитячих малюнків чи аплі-
кацій, подекуди іронічно-примітивні. В іншому буктрейлері до книж-
ки Гете «Фауст» її складна психологічна фабула зводиться до однієї
нехитрої сюжетної лінії, а ключові трагічні події, зокрема вбивства,
висвітлюються весело та невимушено. 

Розглянутим буктрейлерам властиві елементи карнавалізації,
відмови від канонів та втрати глибинності, притаманні постмодерніз-
му [2, с. 128]; їх можна зарахувати до концептуального виду, оскільки
інформація у них подається дозовано, у кількості достатній, щоб заінт-
ригувати користувача і залишити легке враження. 

Буктрейлери мають чарувати глядача, викликати бажання само-
стійно прочитати книгу. Досягається це за допомогою специфіки візу-
альної мови. Так, згідно з твердженнями І. Козлова [4], образна інфор-
мація порівняно з текстовою швидко упізнається на рівні свідомої
уваги та напряму (без декодування) сприймається підсвідомістю;
це пов’язано з тим, що чуттєві складові наочних образів несуть інфор-
мацію не лише про соціальну, але й про біологічну історію людини,
впливаючи на глибинні шари людської психіки. 

Зображення епатажної та скандальної антиповедінки, притаман-
не авангардизму, виконує характерну роль утримання уваги глядача
як на свідомому, так і на підсвідомому рівнях. Вироблені століттями
засоби авангардизму перемежовуються з засобами гіпнозу. Так, засіб
«здивування», «шоку» часто використовують гіпнотизери для зану-
рення пацієнта в гіпнотичний стан. Це відбувається, наприклад, тоді,
коли гіпнотизер, простягаючи руку для рукостискання, несподівано
б’є по ній. У той час, коли пацієнт намагається прийти до тями, гіпно-
тизер вводить його в транс. Такий «удар по руці» може бути своєрід-
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ні, коли вектор інтересу глядацької аудиторії звернений у цьому
напрямі. 

Східна міфологія обертається навколо принципу «вічного повер-
нення» й культивує природну циклічність, сталий хід речей, таких
як народження і смерть. Культура Сходу — культура шляху, культура
пошуку… людина Сходу намагається знайти своє місце у мікро- і мак-
рокосмосі, «у краплі роси побачити всесвіт». Людина Сходу занурена
у власний внутрішній світ. Вона уважно вдивляється у мінливу плин-
ність образів оточення. Для східного світовідчуття «зовнішнє» — необ-
хідне, тоді як «внутрішнє» — істинне. Наомі Кавасе, режисер таких
резонансних стрічок, як «Траурний ліс» 2007 року, «Тихі води» 2014 ро -
ку, «розчиняє» людину чи то у величі лісних гір, чи то у глибинах стоя-
чої води, свідомо зливаючи її з природою. Він фокусує увагу глядача
на природі як уособленні вічного, в якій зовнішня досконалість, краса
поєднується із безперервністю життя і смерті, вічністю… «Схід, згідно
з інтровертністю ментальної настанови, цікавиться феноменологією
індивідуального вмирання» [1].

Стрічка «Траурний ліс» (гран-прі Канського МКФ 2007) виразно
репрезентує засади дзен-буддизму. Зокрема, культ чистоти відтворе-
ний в естетиці кінокадру. Нічого зайвого, мінімалізм зображальних
засобів, камерність кінооповіді. Головний герой — старий, який
вирушає у не лег ку подорож, аби відвідати могилу своєї померлої дру-
жини; молода жінка, яка супроводжує його і піклується про нього, теж
переживає біль втрати власної дитини; і Ліс, як метафора, природна
стихія, що взаємодіє із персонажами. Уся тканина фільму пронизана
тугою, сумом, але при цьому не позбавлена чарів, краси.

У стрічці «Тиха вода» дівчина дорослішає, втрачаючи матір, а її
бой френд дорослішає, коли пізнає дівчину фізично. У фінальному епі-
зоді природно голі, досконалі, вони пливуть глибоко під водою, злива-
ються й водночас вінчають природу, життя й смерть.

Спостережливість й тонкість, складна метафоричність, тяжіння
до символічної образності, краса поетичного клімату, глибокий й вод-
ночас піднесений сум — наскрізь пронизують «Тихі води». «Історія
японського кіно досі не знала жодної жінки-режисера із самобутньою
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Кінематограф Сходу — значне, помітне й самобутнє явище на сві-
товій арені. А сучасний кінопростір важко уявити без японських, гон-
конгських, китайських, південнокорейських, тайванських стрічок.
Фаво ри ти, призери міжнародних фестивалів класу А — Сіндзі Аояма,
Наомі Ка васе, Пак Чхан Ук, Вонг Карвай, Чжана Імоу, Цай Мінлян, Кім
Кі Дук, Лі Чан Дон, Йінан Дяо та інші — природним чином обумовлю-
ють, збагачують, створюють сучасну екранну мову й водночас від-
дзеркалюють, відтворюють космос внутрішнього світу людини сього-
дення. 

Комерційний, глядацький кінематограф вдається до рімейків
азійсь ких авторів. Слід згадати японського піонера-хорора — «Дзво -
ник», Хідео Наката та його американський однойменний ремейк
Гора Вербінські 2002 року, які розпочали хвилю «двійників».
«Олдлбоя» 2013 року Спайка Лі — рімейк південнокорейського три-
лера Пака Чхан Ука, сфільмованого 2003 року за мотивами одной-
менної манги Гарона Цутія й Нобуакі Мінегісі, японських сцена рис -
тів-мангакі; «Від ступників» 2006 ро ку Мартіна Скорсезе — рімейк
гонконгського кримінально-драматичний трилера, «Под війна
рокіровка» 2002 року Енд рю Лау й Алана Мака. Європейську екрані-
зацію «Далеко по сусідству» 2010 року режисера Сема Гар бар скі,
зняту за відомою японською мангою Дзіро Танігуті та ще чимало
картин, які яскраво свідчать про «схі дний синдром» й спонукають
до системного вивчення кінематографічних практик Сходу сьогод-
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манерою кінематографічного бачення. І Наомі Кавасе, можливо, пер -
ша, хто відображає сутність японського способу мислення, винятково
в жіночому стилі, ще більш сприйнятливому до прекрасного» [7].

У Японії, наприклад, лінія горизонту не має особливого значення,
на відміну від Заходу. А існування у замкненому просторі, обмежено-
му чи то горами, чи то ширмами сь-дзі, чи то непрозоре скло —
не сприй мається як щось неорганічне. Японці дивляться не в дале-
чінь, а в стіну. «Саме стіна, — як відзначає А. Мещеряков, — може бути
визнана одним з основних символів японської культури» [5].

Погляд звернений до стіни і символізує відсторонення від світу
«зовнішнього» і звернення до світу «внутрішнього». Одним із зовніш-
ніх проявів занурення у внутрішній світ є небажання комунікації.
Відстороненість і відчуженість проявляється у відмові від вербально-
го спілкування. Дискомунікація постає як своєрідний протест,
несприйняття соціальних стандартів. Водночас мовчазне існування
головних героїв створює чуттєву атмосферу справжніх переживань,
тож мовчання — це також атрибут естетики. Тема самотності, неко-
мунікабельності у мегаполісі відображена, зокрема, у творчості Кім Кі
Дука — «Порожній будинок» (2004), «Подих» (2007) та Цая Мін-Ляна —
«Хай живе кохання» (1994), «Примхлива хмара» (2005) тощо. 

Тайванський режисер Цай Мін-Лян у своєму фільмі «Примхлива
хмара» вибудовує внутрішній простір персонажів через відверті сек-
суальні сцени, позбавлені кохання. «Космос внутрішнього світу пер-
сонажів візуалізується на екрані як практично безлюдні урбаністичні
архітектурні композиції, тунелі, декоративні мости над висохлими
каналами — світ, у якому жити важко, але можна працювати, їсти
і займатися сексом» — пише Ірина Зубавіна [2].

У сучасному світі розхитаних моральних цінностей, розмитих
релігійних канонів, людина кам’яних джунглів підсвідомо прагне
щеп лення від мегаполісних хвороб. Шукає діалогу з природою, який
би і надихав, і рятував би її від суєтного та стерильного життя. Саме
тому режисери-космополіти, як авторського кіно, так і глядацького,
звертаються до стрічок азійських режисерів, позначених трансцен-
дентальним стилем.
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декілька стадій: середньо-спеціальна, вища і післявишівська освіта.
Так, інститути культури готували спеціалістів, у кваліфікаційну
характеристику яких входили: обов’язкове володіння систематизова-
ними теоретичними знаннями у сфері культури і мистецтва, вміння-
ми і навиками організації народної творчості. Культурно-просвіт-
ницька освіта була інтегративним, складним напрямом, що мав єдині
підстави, цільові орієнтації, і був пов’язаним взаємозв’язками і взає-
мовпливом із широким соціокультурним контекстом, з економічни-
ми, політичними, правовими та іншими процесами суспільного
життя у межах радянської епохи [3, с. 1–26].

Нині увага до підготовки кадрів для закладів культури значно
послабшала. Реальний стан речей невтішний: понад 50% клубних пра-
цівників і близько 30% бібліотечних у сільській місцевості не мають спе-
ціальної освіти [4, с. 9], а більшість випускників уникають можливості
почати свій творчий шлях у закладах культури сільської місцевості.
Це обумовлено тим, що сільська молодь після отримання освіти не по -
вертається в село й знаходить роботу в містах, в інших сферах діяльнос-
ті, а міські жителі навіть слухати про це не хочуть [6, с. 127]. У чому
ж причина? Ця проблема виникає ще з першого курсу навчання, коли
студентам не формують відчуття обов’язку працювати там, де вони
потрібні. На думку О. Василь євої, небажання молоді повертатися або
приїжджати працювати у сільську місцевість пов’язано з недостатньо
розвиненою інфраструктурою та незадовільними умовами проживан-
ня [6, с. 127]. Тому ситуація стає вкрай гострою, про що свідчить низка
суперечностей, які виникли у результаті дослідження:

– непрестижність професії, занизький рівень заробітної плати;
– загострення соціальної ситуації в результаті дій державних ор -

ганів (невиконання соціальних гарантій, ігнорування законних прав
на соціальну допомогу та надання пільг);

– відсутність чітких теоретичних та практичних основ цієї підго-
товки;

– відсутність необхідної кількості кваліфікованих кадрів;
– недостатня можливість системи професійної освіти.
Однак не можна нехтувати й тими факторами, які часто-густо
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У сучасних умовах формування розвитку суспільства та в епоху
трансформаційних перетворень значення освіти є одним із пріори-
тетних чинників творення життєвого шляху людини і суспільства.
Не секрет, що успіх закладів культури і надання якісних послуг, які
задовольняють духовні потреби населення, визначається рівнем ква-
ліфікації спеціалістів.

Освіта — це цілеспрямований процес виховання і навчання в ін -
тересах людини, суспільства, держави, що супроводжується констата-
цією досягнення громадянином встановлених державою освітньо-
кваліфікаційних рівнів. У широкому розумінні слово «освіта» охоплює
всі форми навмисного і ненавмисного впливу середовища на людину,
які поряд із самоосвітою та самовихованням формують і розвивають
її особистість [1].

Як зазначав український філософ і поет Григорій Ско во рода, всі
нещастя людини — саме через неправильне, недостатнє пізнання
своїх здібностей, самої себе. Він також вважав, що побудувати справді
гуманне суспільство можна лише на основі освіти і самопізнання [2,
с. 29]. У сучасному світі освіта — складне й багатоманітне суспільне
явище, сфера передавання, засвоєння й перероблення знань
і соціального досвіду.

Підготовка кадрів для культурної діяльності почалась у перші
роки радянської влади. Система культурно-просвітницької освіти бу -
ла системою спеціальних навчальних закладів, що пропонували
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впливають на нестабільність та розвиток кризових явищ у підготовці
кадрів сфери культури. Серед них:

– відсутня пропаганда професії для школярів старших класів;
– слабка організація у навчальних закладах довишівської підго-

товки;
– обмежена доступність на бюджетну форму навчання;
– невідповідність методів навчання сучасним вимогам;
– погана забезпеченість навчальних закладів висококваліфікова-

ними спеціалістами;
– погана методична забезпеченість;
– недостатня підготовленість випускників до практичної діяль-

ності у закладах культури.
Якісний кадровий потенціал є вирішальним фактором як на рівні

закладів культури сіл та селищ, так і всієї країни загалом. Тому дер-
жава має поступово вдосконалювати систему професійної підготовки,
щоб вона відповідала потребам і молодих і дорослих людей у набутті
хорошої професійної підготовки.
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Ю л і я  Л е л ю к

Освіта як важлива ланка соціокультурного життя підвладна
впли ву різноманітних зовнішніх чинників. Одним із таких чинників
на тлі попередньої залежності від політичних вимог у кінці ХХ сто-
річчя став феномен постмодернізму, що значно вплинув на всі галузі
культурного, соціального та політичного життя суспільства.

У 1960–1990-х відбулися глибокі трансформації у світовій суспіль-
ній свідомості. Вони були зумовлені кризою та подальшим розпадом
соціокультурної матриці модерну, характерної для періоду кінця
ХІХ — пер шої половини ХХ сторіччя. Постмодернізм, що виникнув на
основі літературно-естетичного напряму в 1960-х у Франції, здійснив
гострий аналіз модерну та розробив власну філософію. Поступово він
поширився на різні сфери соціокультурного життя та набув статусу
загальносвітової течії. Постмодернізм для пострадянського простору
став справжнім інтелектуальним визволенням: в його основі — не на -
бори догм, а суспільне світовідчуття через призму кожної окремої осо-
бистості. Плюралізм, демократичність, різноманіття, відмова від уні-
версальних норм, нав’язуваних правил та принципів, що характерно
для постмодернізму, дають нам змогу говорити про те, що саме
постмодернізм дозволив прискіпливо оцінити процеси, що відбували-
ся у культурному житті ХХ сторіччя О. Є. Мілова зазначає, що «постмо-
дернізм формує й культивує новий образ людини — вільної, незалеж-
ної, непокірної, з одного боку, та самотньої, невизначеної, хаотич -
ної — з іншого, представляє на розсуд спільноти систему власних цін-
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Чмутіна була зібраною і стриманою, завжди виглядала бездоганно,
як леді, і навіть більше: як джентльмен. Трималася гідно і без над мір -
ностей, але при цьому була дамою. Сам її вигляд був зразком архітектур-
ного стилю. Б. Л. Єрофалов називає її «Тетчер нашої архітектури» [2].

Взагалі, зазначимо, що людей, байдужих до Чмутіної, знайти
важко: є незадоволені її жорсткістю, є вдячні за школу життя, є захоп-
лені цікавою співпрацею, є закохані в її багатогранну творчість.

Б. Г. Бархін пише: «Мета архітектурної освіти — в підготовці
випускника до активної творчої, пізнавальної, дослідницької та прак-
тичної діяльності. Архітектурна освіта має виходити зі специфіки про-
фесії архітектора та його творчого методу, який є синтезом методів вче-
ного, інженера, художника й організатора; архітектор відрізняється
специфічним образним мисленням; інструмент діяльності архітек то -
ра — архітектурне проектування, складний вид діяльності на перетині
науки, техніки і мистецтва; архітектор рідко працює в тому матеріалі,
в якому реалізується його твір, він використовує спеціальну мову про-
ектних креслень, схем, таблиць, макетів, розпоряджень; в рамках поді-
лу праці продукт діяльності архітектора — проект, принципово орієн-
тований на його реалізацію — будівництво об’єкта; архітектор, обираю-
чи теми для своїх творів, виконує соціальне замовлення; функцію реа-
лізації проекту бере на себе суспільство» [1, с. 13–17].
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Вплив трансформації у суспільній свідомості на педагогічну діяльність Н. Чмутіної

ностей, за якою особисті й родинні цінності набувають статусу про-
відних. Відмовляючись від абсолютності істини, постмодернізм ство-
рює власну теорію пізнання, репрезентує свої ідеї щодо проблеми
походження, джерел та способів передачі наукового знання» [3].

Отже, під час дослідження педагогічної діяльності Н. Б. Чмутіної
ми виходили, перш за все, з історичних умов часу, а також викорис-
тали досвід сучасних досягнень її наступників. Нами було проведено
інтерв’ювання її учнів, колег, послідовників, зібрано та проаналізова-
но роботи учнів. Образ людини-педагога, «залізної леді», як багато хто
її називає, ми вирішили складати саме таким чином, оскільки вва-
жаємо загальновизнаним той факт, що досягнення вчителя варто оці-
нювати за досягненнями учнів.

Художній інститут є знаковим навчальним закладом, що похо-
дить від Української академії мистецтва (УАМ), заснованої в 1917 році,
найвідомішу свою назву отримав у 1924-му. У ньому викладали
Казимир Северинович Малевич, Володимир Євграфович Татлін, Пав -
ло Федотович Альошин, Олександр Матвійович Вербицький, Воло -
димир Гнатович Заболотний, Іполит Владиславович Моргілевський
та інші зірки світової величини. Але оскільки Малевич в 1920-ті очо-
лив ГІНХУК в Пітері, а Татлін практикував і жив у Москві, у Києві вони
бували лише час до часу. Проте витрачали багато зусиль, щоб працю-
вати і викладати в Київському художньому інституті. Вони тут наро-
дилися, виховувалися, закінчували школу Мурашко тощо, тож при-
їжджали охоче, з пієтетом і повагою до цього міста та до цієї інститу-
ції [2, с. 235–237].

Педагогічна діяльність Чмутіної розпочалася у Київському дер-
жавному художньому інституті (тепер НАОМА) 1946 року, ще до закін-
чення Інституту аспірантури Академії архітектури УРСР. Вона пропра-
цювала там 53 роки — до 1999-го. Посаду професора та керівника осо-
бистої творчої майстерні КДХІ обіймала з 1971 року, тобто упродовж
28 років. 

Майстерня Чмутіної серед студентів завжди була найпопулярні-
шою, до неї було важко потрапити, навчання в ній потребувало
неабияких зусиль.
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гуляння молоді, де дівчата шукають своїх суджених, котрі заграють
до дівчат; або весільні обряди заплітання коси молодій та одягання
весільного вінка, згодом — гуляння молодих та гостей у шинку; зустріч
весни та перші вечорниці, що називалися «вулицею» відкривають
режисеру настільки широке коло ідей для творчості, що здається: тео-
рія тридцяти трьох сюжетів є незастосовною. Їх безліч…

Сюжетність можна назвати відтворенням перебігу подій, дій пев-
ного обряду. Відтворюючи на сценічному майданчику зустріч весни,
відродження природи, пробудження всього живого на землі, режисер
одразу згадує зустріч старої баби Зими та молодої дівчини Весни.
У кожного з цих образів є допоміжні персонажі, які уособлюють
їх, доповнюють змістом, розкривають їхні значення. За віруваннями
українців, весна є заступницею земної природи і знаменує пробуджен-
ня життєвої сили землі. Це символ чистоти, ніжності, добра. По чи -
наючи з 14 березня (Дня Явдохи) діти та молоді дівчата ходили по дво-
рах і славили прихід весни, співали закличні веснянки і носили із со -
бою вирізаних з дерева ластівок або випечених «жайворонків» [1,
с. 360]. Існує безліч записаних веснянок та гаївок, написана до них
музика. Їхній зміст настільки різноманітний, що дає змогу режисеру
різносторонньо, широко розкрити, театралізувати заклики людей
до приходу Весни. 

Зиму уособлює група людей, які зображують заметіль, сильний
вітер, холод та ін. Це може бути втілено танцем, пластичним етюдом,
словесною дією. Сили Весни та Зими постійно стикаються в боротьбі,
доводять свою правду. Тут і виникає конфліктність, що є рушійною
силою сценічного мистецтва. Конфлікт у фольклорному святі виступає
радше як подолання перешкод персонажами. Сили Весни, Зими, дівча-
та, хлопці, діти, всі учасники заходу рухаються до своєї мети танцями,
піснями, віршами, обрядовими діями:

Благослови, мати,

Весну закликати,

Зиму проводжати...

Боротьба триває протягом усього свята, і в результаті за народною
традицією бере гору Весна. Не тільки за народною традицією, але і за
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Фольклорне свято — це слава народних традицій, фольклорного
мистецтва жителів різних куточків України. Частими учасниками
таких свят є українські фольклорні колективи, учасники художньої
самодіяльності, школярі, які допомагають організаторам та режисеру
пропагувати багату культуру українців на високому професійному
рівні. Постановки українських фольклорних свят характеризуються
сюжетністю, єдністю форми та змісту художніх номерів, композицій-
ною побудовою, присутністю основних принципів режисури малих
форм драматургії та високою виконавською майстерністю. Ней мо -
вірно красиві українські традиції перетворюються у художню форму,
театралізуються. Їм притаманна глибока конфліктність, напружене
й дієве переживання соціумом загальнолюдських протиріч. Ліризм,
драматизм, гумор є невід’ємними складовими всіх видів мистецтва.
Цим ми завдячуємо високорозвиненій режисерській освіті в Україні. 

Робота над постановкою фольклорного свята вимагає, в першу
чер гу, серйозних знань режисури як професії, режисури масових видо-
вищ, знання українських традицій та краєзнавства. Кожен куточок
нашої країни має свої неповторні звичаї, обряди, традиції, фольклор,
елементи побуту та одягу. Український фольклор зароджується в сиву
давнину і кожен рух, кожен елемент костюму, кожна картинка має
своє те чи інше значення, а багаті знання традицій відкривають мож-
ливості для цікавих сюжетних ліній. Сюжетна лінія завжди є присут-
ньою у художніх номерах та епізодах. Такі приклади, як купальські
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зриме розкриття драматургічного конфлікту, організація сцен, дій
впливає на соціально-психологічне сприйняття глядачів того чи іншо-
го матеріалу.

Соціально-психологічна природа особистості реалізується у спіл-
куванні та взаємодії, відтворюючи реалії соціального буття. У цілісній
системі рис особистості найзначущішими є особливості спілкування,
адже особисте життя та особистісний розвиток людини є всеохопною
комунікацією. 

Окремо достатньо виділити символізм та історизм у театралізації
фольклорного видовища. Український фольклор, досить розвинутий у
жанрово-тематичному сенсі, становить важливий шар вияву народної
свідомості, в якому відбивається міфопоетичне осмислення історично-
го минулого народу, розкривається певна грань народної культури.
Хоча для традицій українців характерне поєднання індивідуалізму
з ідеєю рівності та прагнення до волі, це породжує й непереборний
і невтримний, органічний і масовий потяг до боротьби. Вольтер, помі-
тивши цю особливість, писав: «Україна завжди прагне до волі». 

Весна поборола зимові холоди, українська нація відродилася з вес-
няним теплом, життя знову закрутилося у круговороті почуттів, при-
страстей, життєплину — саме це основна ідея, головна думка фоль-
клорного свята зустрічі Весни. 

В історії нашої держави є свята, вкрай важливі для українців.
Серед них є події загальнонаціонального масштабу, до яких народ
йшов кілька століть, відвойовуючи свою свободу і незалежність; релі-
гійні свята — до них українці ставляться з особливим теплом і трепе-
том, які донині зберігають, відроджують. Передають із покоління
в покоління і професійні свята. Але, з точки зору режисури як професії
найцікавішими були, залишаються і будуть саме свята, традиції
та ритуали яких походять від язичництва. Це і зустріч Весни, гуляння
масляного тижня, водіння кози та Маланка, обряди Купала та безліч
інших.

Звичаї українського народу передусім пов’язані з традиційним сві-
тоглядом, який складався протягом багатьох століть, а істотне вивчен-
ня способів та методів відтворення цих звичаїв на сучасній сцені, поєд-
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композиційною побудовою свята режисери розрізняють два види ком-
позиції: зовнішню (архітектоніку) та внутрішню. Усі масові театралізо-
вані заходи поділяються на блоки епізодів, епізоди, художні номери,
які мають свою внутрішню композицію та є зовнішньою побудовою.
Складніша внутрішня, бо вона вимагає від режисера ретельного аналі-
зу літературного матеріалу, який він використовує, незалежно від того,
чи є сценарій оригінальним авторським твором, чи компіляцією з за -
позичених матеріалів. 

Ліризм свята зустрічі Весни наштовхує на красивий, яскравий про-
лог. Це свято воскреслої землі, пробудження життєвої сили природи.
Дух світла благословляє землю і все живе на ній. Вперше прилітає лас-
тівка — Божа птиця [1, с. 362]. Це може виглядати саме як пластичний
етюд. Зав’язка — перша подія — перша зустріч Зими і Весни, коли вони
зустрілися і почали змагання між собою. За народною традицією про-
водяться молодіжні та дитячі ігри, де дві команди змагаються між
собою. Хороводи, які збереглися від прадавніх часів як залишки іміта-
ційної магії. Різні важливі обряди, які виконуються під керівництвом
старшого в сім’ї та мають на меті пробудити життєву енергію рослин,
ріст яких імітувався в іграх типу «Кривий танок», «А ми просо сіяли»
та ін. Це режисер відносить до розвитку дії.

Вдарив грім, заблищала, затріщала блискавка, здійнявся буревій,
Весна із Зимою зійшлися у вирішальній битві... Саме загострення при-
страстей в епізоді може бути кульмінацією у святі, найвищою точкою
усієї боротьби, розв’язанням проблеми. 

Перемога позитивного героя, Весни, буде розв’язкою. Усі учасники
заходу, по ту чи іншу сторону боротьби, об’єднуються, радіють, весе-
ляться та заводять хоровод, активізують глядачів, запрошують їх до
танцю. На сцені з’являється велике, яскраве сонце, що освітлює всіх
учасників. Які джерело тепла сонце — це життєва сила, пристрасть,
хоробрість і вічна молодість. Як джерело світла воно символізує знан-
ня, інтелект.

Режисер мислить образами. Найпершим помічником режисера
в образотворенні є театралізація, метод перенесення сухого літератур-
ного матеріалу на сцену, перетворення його у художню форму. Саме
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1930-ті стали складним періодом для театру ім. Вс. Мейєрхольда.
Починається цькування режисера владою, з репертуару театру приму-
сово знімаються низку постановок («Баня» В. Маяковського, «Само гу -
бець» М. Ердмана). Характерною особливістю творчості Вс. Ме й єр хольда
цього періоду стало вимушене повернення до психологічного театру.
Режисер активно ставить спектаклі за п’єсами класичних і молодих
радянських драматургів, виступає з доповідями на захист своєї систе-
ми, спростовуючи термін «мейєрхольдівщина», який активно поши-
рюється в цей час. Триває гастрольна діяльність театру. Так з’яв ля -
ється колектив і в Харкові влітку 1931 року. Попри зміни у суспільно-
му житті, ставлення в місті до Вс. Мейєрхольда в 1930-х не змінюється:
його чекають, а в пресі з’являються позитивні відгуки на вистави. Під
час тритижневих гастролей поряд з відомими вже спектаклями, гля-
дачі побачили нову виставу за п’єсою радянського драматурга Ю. Оле -
ші «Список благодіянь». Напередодні прем’єри з Москви приїжджає
сам Всеволод Мейєрхольд.

З великої оглядової статті, надрукованої перед приїздом режисе-
ра, вдається встановити загальну картину гастролей цього року.
Відзначена «виняткова» зацікавленість публіки: «Великий театр
ім. Шев ченка весь час переповнений. Минулі 8 спектаклів пішли з ря -
довими аншлагами». Цікавими враженнями для прихильників теат-
ру стала пересувна виставка Гостимівського музею та консультації
і бесіди з акторами та режисерами театру. У статті відзначається,
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нання образного бачення, відчуття естетики та професійності творчого
колективу зможе якнайширше розкривати, поширювати, пропагувати
народне мистецтво серед урбанізованого населення України.
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члени комісії вимагали його зняти. Мотивом стало твердження,
що харків’янам начебто нецікаво стежити за перипетіями героїні,
оскільки в місті жодного такого «інтелігента» немає. Отже, як іроніч-
но зазначає режисер, передаючи зауваження реперткому, харківська
інтелігенція не схожа на московську, і «годі Харкову йти в хвості
Москви. Пора Москві йти в хвості Харкова». Режисер стверджував, що
виставу урятувало голосування, в якому більшість виступила «за»
показ. А оскільки все ще існувала загроза зняття вистави з репертуа-
ру, Вс. Мейєрхольд прибрав під час показу сцену, яка викликала супе-
речки. Деякі подробиці показу знаходимо в листі З. Райх: «“Список
благодіянь” має більший успіх, ніж в Москві. Доходять багато деталей:
вихід Боголюбова викликав аплодисменти, мій — після того, як розір-
вала запрошення на бал — також аплодисменти. Преса ж тут стра-
шенно худосочна и все повторювала те, що говорилось в Москві…»

Аналізуючи ж російську пресу на цю виставу, маємо відзначити,
що відгуків безпосередньо на виставу майже немає. Більша частина
рецензій присвячена п’єсі. Здебільшого, переходячи до вистави в са -
мо му кінці відгуку, автор присвячував їй буквально кілька рядків.
Так, скажімо, з рецензії історика та театрального критика І. Круті діз-
наємося, що така очікувана вистава «Список благодіянь» «принесла
деяке розчарування». Автор хоч і говорить про те, що вистава принес-
ла багато «принципово нового для майстерності Мейєрхольда», але
вона «все ще не відповідає тим суспільно-політичним вимогам, які ми
маємо право нині пред’являти до його революційного театру».

Ймовірно, причиною такої ситуації могла стати поступова зміна
ставлення до Вс. Мейєрхольда та його театру. Наростання вимог нової
ідеології не могло не позначитися і на відгуках провідних критиків.
Окрім того, невисоку художню цінність п’єси визнавали майже всі,
як і той факт, що цих вад у своїй виставі режисер приховувати не став.

Зрештою, можемо зробити висновок, що гастролі пройшли дово-
лі плідно і мали великий успіх у публіки. Харків’яни побачили нову
виставу, а спектаклі проходили з неодмінними аншлагами. Глядачі
мали змогу також ознайомитись з пересувною виставкою Театру
ім. Вс. Мейєрхольда, поспілкуватися з акторами та режисерами.
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що за 7 спектаклів обслуговано понад 2100 осіб. Побіжно зазначено
і те, що «мейєрхольдівці», як і в минулий свій приїзд, присвятять бага-
то часу громадсько-політичній роботі.

Особливо цікавою з точки зору реакції на прем’єрну виставу хар-
ківських критиків та глядачів стає для нас рецензія на «Список благо-
діянь» М. Романовського, яка з’явилася на сторінках газети
«Харківський пролетар». Рецензія дещо іронічна. Вона написана
радше стихійно, як перше враження, аніж у властивій М. Рома нов -
ському аналітичній та аргументованій манері. Вже на початку кри-
тик стверджує: це вистава «не стільки про інтелігенцію, скільки спек-
такль, що в ньому пишно цвіте букет суто-інтелігентського, погорд-
ливого ставлення до власної тонкої душі. Це — вистава старо-інтелі-
гентського психологічного чванства й кокетування, “красивой жерт-
венности”, естетичного егоцентризму й безідейності».

Високо оцінюючи, немов поміж іншим, виставу Вс. Мейєрхольда
(«тонку й ніжну гру звуків та слів, інтимне театральне “чарівництво”
великих майстрів-співавторів»), критик закидає їй безідейність та не -
відповідність чинній ідеології. Основні ж претензії до вистави, зреш-
тою, виявляються претензіями до літературного матеріалу, які
Вс. Мей єр хольд у своїй виставі не приховав, а посилив завдяки «музи-
ці переживань і настроїв, що так сильно й чарівно звучать». Левову
частину рецензії автор присвятив детальному розбору «безідейних»
елементів: «Трагедія героїні неясна і неглибока. Але й <…> інші образи
— теж неясні і якщо вже глибокі, то або патологічною глибиною <…>,
або фантастичні й самодостатньо-театральні <…>. В цих останніх коли
й є задум соціальної символіки, то він не вдався. Радянські персонажі
<…> бліді. Отже, ідеї та носії цих ідей — не вдалися». Зрештою, М. Ро ма -
нов ський наголошує на тому, що вистава стала носієм «старих» ідей,
а не нових. І, якщо це зіграно талановито, — «тим гірше».

Втім, харківські глядачі приймали спектакль добре. Нам це дово-
дить лист самого Вс. Мейєрхольда до Ю. Олеші: «Не посилали Вам
телеграми про успіх “Списку”, вважаючи, що, можливо, прилетите
на другу чи третю виставу». Відзначає і те, що місцевому репертуар-
ному комітету спектакль показали напередодні прем’єри, і деякі
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Фільми українського поетичного кіно 1960–1970-х, навпаки, від-
верто покликаються на циклічну часову структуру, притаманну мі -
фу — і виходять при цьому на відображення ритмів природи, тим
самим виводячи оповідь на рівень «космічного» («Тіні забутих пред -
ків» С. Па раджанова, «Білий птах з чорною ознакою» Ю. Іллєнка).
Характерним є обігрування у кінокартинах поетичного напряму моти-
вів світоруйнування і світонародження, що цілком відповідало настро-
ям суспільства, яке переживало руйнацію ідей «сталінської» доби і вод-
ночас — вибух молодої культури шістдесятництва. Важливим момен-
том стало й прагнення донести через твір важливу суспільну
інформацію, що та кож визначило дивовижну насиченість простору
кінотексту. Так, «Тіні забутих предків» показові зокрема високим рів-
нем автентики: фільм став мистецьким конденсатом етнічної культу-
ри. Функцію часового конденсату виконували кінокартини історичної
тематики — чи «історичного звучання». Так, Юрій Іллєнко визначив
«Вечір на Івана Ку пала» як «міфологічну історію України». Леонід
Осика у «Камінному хресті» і «Захарі Беркуті» хотів зобразити пере-
ламний для суспільства момент; причому особливо важливим було
відображення того, як сприймав його сам соціум. Характерно, що не -
здійснений фільм С. Па раджанова «Київські фрески», принаймні
за сценарієм і кінопробами, покликався на структуру пам’яті: це й орі-
єнтація на відображення знакових об’єктів, що закарбувалися в колек-
тивній свідомості, і підкреслена дискретність, фрагментарність
фільмового плину (події, об рази ніби «зринали в пам’яті»).

Якщо кіно 1920–1930-х вибудовувало нове світобачення, а 1960–
1970-х — прагнуло зберегти й транслювати традиційне (що стало фор-
мою опору державній машині та її версії української історії), для філь-
мів 1990–2000-х характерним є вже своєрідне переосмислення попе-
реднього історичного досвіду. Звідси любов до історичних тем, особли-
во заборонених раніше, й експерименти з часовою структурою кіност-
річки, що мала передати нові уявлення про плин історичного часу
(наприклад, ідея «спіралеподібної» структури історії в «Юденкрайз»
В. Дом бровського). Характерним стало і представлення фільмового
простору як свого роду «перехідного», де відбувається «ініціація» героя
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Визначальною рисою кіно, відомого як «авторське», є наявність
лише для нього характерного світу, специфічної картини світу. Прик -
метно, що при цьому частим є використання часопросторових струк-
тур, притаманних міфу, причому як архаїчному (циклічна часова
струк тура), так і новітньому (християнському та похідним від нього
державним міфам). На їхній основі можуть виникати й авторські міфо-
логеми, що визначають притаманний конкретному режисеру кінохро-
нотоп. Покликання на міфологічні структури дає широкий простір для
авторського перетворення простору, оскільки подає сконденсований
символістський погляд на світ, вільний від законів реалістичного відоб-
раження — і водночас зрозумілий загалу як певний інформаційний код. 

Яскравим прикладом авторського кіно, будованого на міфі —
і архаїчному, і державницькому — є українське поетичне кіно. При
цьому поетичний кінематограф 1920–1930-х ґрунтується на поєднанні
українського національного і радянського державницького міфу; точ-
ніше, міф національний стає іншою, «глибинною» стороною держав-
ницького радянського. Так, у фільмах О. Довженка («Звенигора», «Зем -
ля») й І. Кавалерідзе («Злива») за начебто лінійною схемою наближен-
ня до щасливого комуністичного майбутнього вбачається циклічна
структура «одвічного повернення». Таким чином, кінострічка здійс-
нювала подвійну функцію, одночасно відображаючи картину світу
нового радянського суспільства та зберігаючи код традиційного ук -
раїнського соціуму. 

Анастасія ПАЩЕНКО
аспірантка КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого

«КАРТИНА СВІТУ» В «АВТОРСЬКОМУ» КІНО
Суспільний вимір
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(«Фуч жоу» Ю. Іллєнка, «Голос трави» Н. Мотузко, «Мамай» О. Саніна) —
яскравий зразок мистецького відображення атмосфери структурних
культурних змін у соціумі.

Суспільний вимір авторського фільмового часопростору в радян-
ський час визначався передусім двома чинниками: з одного боку, дер-
жавна політика розглядала кіно як транслятора своєї картини світу,
з іншого — митці у своїх творах пропонували альтернативу їй. У кіне-
матографі незалежної України, можливо, за традицією, зберігається
високий статус «соціального» кіно. Більше того: помітна тенденція
«прочитання» авторського кіно передусім в соціальному вимірі.
Яскравим прикладом стало «Плем’я» М. Слабошпицького: підкреслено
закрите, маргіналізоване середовище дії фільму одразу зчиталося як ві -
дображення «українського світу». З іншого боку, не втрачає свого зна-
чення і кіно, що позиціонує себе як зберігач і транслятор українського
етнічного коду за виразного авторського почерку (М. Іллєнко, Л. Санін).
Таким чином, можна говорити про різні форми суспільного виміру сві-
тів авторського кіно.

А н а с т а с і я  П а щ е н к о

Перетворення сучасного простору на поліекран з полікадровою
організацією зумовлено розвитком технологічного прогресу, який вті-
люється у металі. Виробництво електронних ґаджетів із вбудованими
додатками також змодельовані полікадрово. Соціальні мережі, про-
грами смартфонів та інтерфейси веб-сайтів будуються за принципом
полікадру. Тобто використовується прийом розподілу площини екра-
ну на кілька кадрів паралельно, коли часом об’єднується кілька про-
сторів і дій. Або, навпаки, демонструється одна дія з кількох ракурсів
та в різних масштабах. Також це явище називають «мультикадром»,
«мультипланом» або «полікомпозицією». Глядач отримує можливість
одночасно спостерігати за кількома учасниками дії, що характерно
для постмодерністського кінематографа та телевізійних жанрів: реа-
літі-шоу та телевізійного дійства. 

Постмодерністська концепція організації поліекранного простору
перетворює всі пласкі поверхні на екран із полікадровою структурою.
Тобто віртуальна реальність максимально адаптована під стиль ре -
ального життя. При цьому постійно підвищується якість звуку та зоб-
раження, в геометричній прогресії зростає кількість потоків інформа-
ції, швидкість їхнього поширення та передачі даних. Зростає обсяг
інформації, яку потрібно зберігати за рахунок віртуального архівного
простору, хмарних обчислень. Кількість інформації та каналів її по -
ширення вже якісно змінила постмодерністську культуру.

Ми — свідки, учасники та автори еволюції новітнього поліекран-

Ірина ПЕРВИШЕВА
аспірантка ХДАК

ПОЛІЕКРАННИЙ ПРОСТІР
З ПОЛІКАДРОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

ЯК ОЗНАКА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
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ного простру. Система online-створення та online-споживання медіа-
добутку надає можливість постійної трансляції будь-якої події у пря-
мому ефірі в будь-якій точці земної кулі. Тобто кореспондентська
мережа користувачів Інтернету вже змінила систему творення, поши-
рення, ретрансляції інформації. 

Щільність інформації стала такою агресивною в межах однієї
площини, що вже можна спрогнозувати, яким шляхом розвивати-
меться віртуальна гіперреальність надалі. Швидкість розгортання
подій, збільшення кількості сюжетних ліній, відмова від лінійної архі-
тектоніки твору, насиченість та розгойданість драматургічної кон-
струкції, паралельний монтаж, відсутність логіки у поєднанні інфор-
мації в межах однієї Інтернет-сторінки, спецефект заради спецефекту.
Подальші варіанти насиченості, тобто прискорення часу і ущільнення
простору — шлях до повної втрати уваги і концентрації (наприклад,
музичний кліп гурту «Pure» на пісню «Blackbird», 2010), тобто простір
без головного об’єкта спостереження. 
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І р и н а  П е р в и ш е в а

Нині в українській кінематографічній освіті спостерігається
сумна ситуація — здобути диплом кінорежисера і залишитись у про-
фесії вдається небагатьом випускникам. Дехто з початківців ще
в сту дентські роки, намагаючись реалізуватись як фахівець, робить
спроби створити власну кінематографічну модель авторства (що на
теренах сучасних пошукових форм українського кіно набуло особли-
вої актуальності) й презентує власні роботи на кінофестивалях.
Однак дивним є той факт, що при абсолютній незатребуваності в на -
шій країні кінорежисерів майже чверть століття тільки столичні
виші масово випускають кінопостановників «в нікуди», в ту галузь
народного господарства, що, на жаль, не забезпечує їх належною
роботою. 

Сьогодні можна говорити, що вітчизняний кінематограф пере-
важно животіє у форматі авторського кіно із незначним бюджетом,
обмеженим прокатом, нечисленною (фестивальною) аудиторією.
Інколи необхідність змушує поєднувати деякі кінопрофесії в одній
особі постановника, як то: режисер-продюсер, режисер-сценарист,
режисер-оператор, режисер-актор, щоправда, часом лише імітуючи
універсальну модель авторства. Свого часу С. Герасимов, зауважу-
вав, що «кінематограф завжди має бути авторським. Як і будь-яке
мистецтво, авторське кіно — це не обов’язково писати сценарій, ста-
вити кінокартину, грати головну роль. Авторський фільм — той,
що розкриває особистість автора-режисера» [1, с. 4]. 

Галина ПОГРЕБНЯК
кандидат мистецтвознавства, доцент

РЕЖИСЕР-АВТОР
У СУЧАСНОМУ МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ



і тактику спілкування з творчими партнерами, вони амбіційно
поспішають робити передчасні висновки за відсутності достатніх
фактів на користь фільму. Крім того, через неспроможність кон-
центрувати увагу й виявляти належний інтерес, молоді фахівці
не можуть порозумітись з не менш талановитими колегами. За над -
то замкнуті, егоцентричні, зосереджені на собі, власній «не пов тор -
нос ті» режисери-початківці часом схильні безапеляційно відкидати
все, що хоч якось суперечить власним поглядам, несилі розрахувати
власний потенціал на певну перспективу, неспроможні працювати
над великими проектами.

Так, приміром, ще студентською роботою «Подорожні» І. Стрем -
біцкий здійснив прорив українських кінематографістів в офіційну
конкурсну програму короткометражних фільмів Канського кінофо-
руму. Стрічка підкорила журі своєю щирістю, неупередженістю й от -
римала Золоту пальмову гілку, хоч і була далекою від художньої-
естетичної й технічної досконалості. Презентуючи коротку й жор-
стоку оповідь про жахливі умови принизливого існування пацієнтів
психоневрологічного диспансеру, молодий автор відкрито демон-
стрував свою громадянську позицію, сміливо оголював проблему
соціального захисту неповноцінних людей, перетворених суспіль-
ством на паріїв. Показово, що метри світового кіномистецтва відда-
ли перевагу скромним «Подорожнім» І. Стрембіцкого оцінивши його
вміння тонко зобразити непримітну і всепоглинаючу сферу сірої
буденності, страхітливу у своїй неприкритості. Однак прикрим є той
факт, що за наступні майже 10 років І. Стрембіцький так і не реалі-
зував того кредиту віри в його творчий потенціал, який надала йому
світова кіногромадськість. Молодий митець ніби забув про те, що
«режисер завжди продає свої якості, заявляючи про себе: я вмію
робити фільми якісні, я представляю собою специфічний світ, я є но -
сієм певного менталітету чи уявлень про реальність» [3, с. 22].

Тож логічно напрошується запитання: а чи варто щороку
вищим навчальним закладам робити набори із такої кількості сту-
дентів (бо ж студенти навчаються ще й на контрактній основі)
на режисерські спеціальності? Звісно, від цього страждатиме педа-
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Часом молоді режисери не можуть реалізуватись у професії ще й
тому, що насправді уповні нею не володіють, оскільки ще в студент-
ські роки із них намагаються виховати таких собі «геніїв».
Приміром, однією з основних в режисерській професії є функція
організаційно-управлінська: режисер повинен уміти організовувати
творчий процес, керуючи великою кількістю креативних спеціаліс-
тів. Однак чи справді студентів навчають у вишах організовувати,
керувати колективом знімальної групи? Адже фільмовиробництво
передбачає колективний процес творчості, хоч і під управлінням
режисера-автора, який має бути неповторною індивідуальністю. 

Попри те, що заявлена в освітньо-кваліфікаційній характерис-
тиці комунікативна функція режисерського фаху вважається однією
з провідних, мало хто у вищій школі надає їй належної уваги при
викладанні ремесла. Тож така функція нібито повинна сформува-
тись сама по собі на якомусь примарному виробництві, бо ж, бачите,
головне для режисера (тим більше для режисера-автора) — вміти
виражати власну індивідуальність, бажано би ще й унікальну.
Однак у переважній більшості випадків «харизматичні» особистості
не володіють елементарними професійними навичками, хоч і вияв-
ляють неабияку фантазію і уяву (добре, коли не хворобливу), пред-
ставляючи в епатажній формі теми та ідеї, цікаві лише їм самим,
презентуючи їх як «авторські». 

Прикро, але майбутніх кінорежисерів не вчать й елементарно-
го в професії — доброзичливості й порядності, толерантності й пова-
ги при роботі з творчим колективом, не викладають хоча б основ
стратегії відкритого, діалогічного, рольового, міжособистісного спіл-
кування, що передбачає вміння слухати і виявляти готовність вра-
ховувати позиції інших заради спільної справи — якісного худож-
нього кінотвору. Адже «режисерові не потрібно бути генієм, котрий
нікого і нічого не помічає. Не слід стояти осторонь колективу, а тим
більше над ним. Кінорежисеру слід користуватися усіма способами
зближення зі знімальною групою» [2, с. 155].

Як наслідок, креативні харизматичні кінорежисери часом
не здатні в роботі над кінопроектом обирати правильну стратегію
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На сучасному етапі розбудови української держави освітня систе-
ма стала інструментом забезпечення соціальної гармонії, духовного
й економічного прогресу. Важливу роль у розвитку культурного й ін -
телектуального потенціалу особистості відіграє система музичної,
зокрема фортепіанної освіти, в якій (як специфічній освітній галузі)
формується творча еліта нації.

Сучасна система національної професійної фортепіанної освіти
є важливим надбанням вітчизняної культури. Апробована протягом
десятків років, вона має певні досягнення і безумовні переваги порів-
няно з багатьма іншими зарубіжними системами, про що свідчить
конкурентоспроможність вітчизняних фахівців у світовому музично-
му просторі.

Приєднання України до Болонської декларації унеможливило
подальший самостійний розвиток національної системи освіти і зу -
мо вило необхідність її реформування. Тривалі дискусії в наукових
колах з приводу відповідного реформування музичної освіти з пи -
тань міри інтеграції в європейську освітню систему, загрози уніфі-
кації вітчизняної освіти, збереження її унікальних національних
особливостей переконують, що успішність реформування неможли-
ва без урахування багатого історичного досвіду вітчизняного освіт-
нього будівництва.

Сучасний стан вітчизняної фортепіанної освіти — результат
напрацювань спільноти професійних фахівців. Успадкування найкра-
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гогічне навантаження викладачів. Однак навіщо штучно утримува-
ти викладацький склад вишу, який готує чи то недієздатних, чи то
незатребуваних спеціалістів? 
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Історичний процес розвитку вітчизняної професійної фортепіан-
ної освіти, який триває вже третє століття, можна умовно поділити
на кілька стадій, для яких спадкоємність була головною закономірніс-
тю. Кожному періоду притаманні також інноваційні тенденції й запо-
чаткування, які визначали специфіку і піднімали рівень його розвит-
ку на вищий ступінь еволюції. 

Так, прогресивні методичні настанови, педагогічні принципи
та традиції професійної фортепіанної освіти, започатковані в україн-
ських фортепіанних школах Києва, Харкова, Одеси наприкінці ХІХ —
початку ХХ сторіччя успішно використовуються й сьогодні. Ево лю цій -
ному розвитку національної фортепіанної освіти сприяли також
запроваджені в 1920–1930-х всесоюзні та всеукраїнські конкурси, на -
уково-методичні конференції та семінари, декади-звіти. Стратегія
на інтенсифікацію практичної компоненти професійної фортепіанної
освіти, популяризація та поширення піаністичної культури в 1950–
1970-ті зумовили масовість початкової фортепіанної освіти й появу
високопрофесійних спеціалістів, які нині успішно репрезентують
українську фортепіанну школу у світовому музичному просторі.

Отже, розвиток професійної фортепіанної освіти — це динамічний
процес самооновлення, який детермінується діалектичною взаємодією
традицій і новацій. Основу цього процесу становить найважливіша
закономірність — спадкоємність, а його результатом є еволюція. 

Сучасний стан національної фортепіанної освіти, який підготува-
ли напрацювання представників фортепіанних шкіл України протя-
гом багатьох десятиріч, свідчить про інтегрування і упевнене утверд-
ження її у світовому музичному просторі. Українську фортепіанну
школу успішно репрезентують у Німеччині, США, Канаді, Австралії,
Ізраїлі й інших країнах світу найкращі представники вітчизняної піа-
ністичної культури.
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щих традицій попередників у формі збереження раніше сформульо-
ваних методичних настанов завжди здійснювалося не через просте
запозичення надбань минулого, а завдяки їхньому ретельному відбо-
ру, критичному переосмисленню, переробці, зміні, а також повторен-
ню, збереженню і використанню.

Спадкоємність як специфічна закономірність розвитку професій-
ної фортепіанної освіти передбачає необхідність селективного підходу
до спадщини попередників з позицій заперечення застарілого, збере-
ження і оновлення апробованих стереотипів діяльності. Головну роль
у цьому процесі посідає традиція, яка виявляє момент усталеності
в оновленому змісті й одночасно передбачає можливість корегування
та новацій. Сутність традиції полягає у фіксації та подальшій трансля-
ції оптимальних усталених положень фортепіанної педагогіки, що ви -
тримали випробування часом, передаються від покоління до поко лін -
ня й залишаються актуальними в нових історичних умовах. 

Акумуляторами певних традицій в піаністичному мистецтві
є фортепіанні школи, в яких здійснюється процес сприйняття, збере-
ження, акумуляції та трансляції педагогічних принципів. Згодом
випробувані часом надбання національних шкіл інтегруються у сві-
тову виконавську і педагогічну практику, збагачуючи її специфічни-
ми прогресивними положеннями. 

Новація у професійній фортепіанній освіті завжди пов’язана
з творчим розвитком традиційних педагогічних принципів, з їхнім
продовженням та збагаченням у педагогічній і виконавській практи-
ці. Новація припускає перетворювальну творчу діяльність, головним
критерієм якої є вихід за межі традиційного і створення нового. 

Розвиток професійної фортепіанної освіти — це творчий процес,
у якому інновації виникають і утверджуються, перемагаючи консер-
вативний опір традицій. Алгоритм взаємодії двох альтернатив — тра-
дицій і новацій — детермінує динамічний розвиток фортепіанної осві-
ти. А подолання протиріччя у взаємодії між традиціями і новаціями
свідчить про прогрес, який є результатом суперечливого процесу син-
тезу тези (традицій) та антитези (новацій). Прогрес у розвитку профе-
сійної фортепіанної освіти є критерієм еволюції.
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тів музики в їхньому взаємозв’язку («звук — тон — нота») та розши-
рення їхніх смислових параметрів. Композитор як «провідник універ-
сального космічного Духу» (А. Шенберг), музики сфер та світової гар-
монії почав по-новому «мислити звуками» у розширеному просторі
дванадцятитонової системи. Через звук був заданий шлях до «нової
музики», бо у ньому, як вважав А. Веберн, самою природою дана вся
сфера звукових можливостей світу. Істинна сутність музики як мис-
тецтва «організованого звуку» (Е. Варез) полягає у її звучанні, у кож-
ному окремому звуці, який набуває онтологічного осмислення і стає
сполучною ланкою між мікро- та мікропроцесами композиції. 

Звукообразне мислення композиторів другої половини ХХ сторіч-
чя розвивалося у множинності напрямів та стилів — це сонорна, конк-
ретна та електронна музика. Серіалізм як тотальний принцип компо-
зиторського мислення (наприклад, у творчості П. Булеза, К. Шток га -
узена) поглибив процес індивідуалізації звука, який розумівся у кіль-
кох значеннях: як мікроструктура (атом), повноцінний виражальний
засіб, рівноправний самій музиці; як смисловий концепт, що характе-
ризується просторовою та психологічною об’ємністю; як художньо-
генетичний код (маркер) культури, що відбиває звуковий образ
як смислову модель світу — концепцію інтонованого звуковідчуття
епохи. Звук як духовно-матеріальна субстанція музики, багатомірний
феномен і джерело звукообразних ідей сучасних композиторів (таких,
як Е. Денісов, Е. Артем’єв, С. Губайдуліна, В. Сильвестров) стає смисло-
вим концептом, що репрезентує сонологічну (лат. sonos — звук) пара-
дигму звукообразного мислення. 

Трансформація звукообразного мислення сучасних митців зумов-
лена такими факторами, як поява нових технік письма, що призвели
до переосмислення функціональної ролі гармонії та поліфонії, а та -
кож принципів звукової організації фактури; повернення докласич-
них типів музичної комунікації (сакральної, синергійної); інтелекту-
альне розширення звукового простору внаслідок зміни установок
слуху-сприйняття, що пов’язані зі специфікою композиторського сві-
товідчування та онтологічним змістом музики. 

Глобальний «гіперіндивідуалізм» (Ю. Холопов) звуковідчуття
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Трансформаційні процеси звукообразного мислення, які розпоча-
лися на початку ХХ сторіччя саме з усвідомлення нового етапу еволю-
ції «музики новітніх митців звука» (Ю. Холопов), зумовлені законами
внутрішнього світу людини, що призвели до зміни смислових пара-
метрів і слухових орієнтирів сприйняття. Музика «пішла у новий ви -
мір» (Ю. Холопов), і цей процес супроводжувався глибинними зміна-
ми у розумінні її суті як абстрактного, абсолютного музичного смислу,
що увиразнює звукомузичну свідомість сучасної культури. 

У музичному творі як у «документі епохи» індивідуально-стильо-
вими засобами передається «поезія думки» автора та звуковідчуття
часу. Минула класико-романтична парадигма звуковідчуття ґрунту-
ється на чуттєво-емоційному відтворенні логіки та краси музичної
думки як «мистецтва інтонованого смислу» (Б. Асаф’єв), що спиралася
на романтичне гасло — «розум помиляється, почуття — ніколи»
(Р. Шу ман). Переконлива апологія нової музичної мови, художньо-
естетичні принципи якої були сформульовані А. Шенбергом, А. Ве бер -
ном, Е. Варезом та розвинуті в музичній творчості П. Булеза, К. Шток -
гаузена, Д. Лігеті, Л. Ноно та ін., довела, що парадигма звукообразного
мислення в авангардній музиці має зовсім інші критерії звуковідчут-
тя, що віддзеркалюють новизну й радикальність експериментального
творчого пошуку.

Одним із перших та важливих кроків трансформації звукового
образу світу на початку ХХ сторіччя був перегляд первинних елемен-
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сучасної картини світу спрямовує композитора до створення «індиві-
дуального проекту» музичного твору, до якого обираються специфічні
звукові структури (звукотембри, звукотони, «звукові плями», класте-
ри), між якими вибудовуються певні звуковисотні, метроритмічні,
динамічні, артикуляційні, часопрострові відношення. Але першочер-
гове місце у створенні образно-смислової моделі твору посідають зву-
кобарвисті аспекти звучання, що позначилися у сонорності та темб-
ровості. Завдяки їм «сонорний простір» (І. Тукова) набуває більшої ба -
гатовимірності, об’ємності та щільності. 

Звукообразне мислення митців призвело до розширення часоп-
росторових закономірностей у музиці, що пов’язано з фоноцетричним
принципом розташування звукових параметрів (по вертикалі, гори-
зонталі та глибині). В результаті розширюється ритмічне, динамічне,
темброво-акустичне трактування звуку, що контролюється «слуховою
свідомістю» (Ю. Холопов) композитора, виконавця й слухача. Таким
чином, еволюція звукообразного мислення — від серіальності першої
половини ХХ сторіччя до сонорності та тембровості наприкінці ХХ сто-
річчя — відбиває тенденцію ціннісного переосмислення онтологічної
сутності звуку-смислу, що, у свою чергу, призводить до трансформації
звукової картини світу.

Трансформація звукообразного мислення в музичній творчості ХХ століття

Почнемо з того, що італійська художня мегавиставка орієнтува-
лася на творчість митців загальновизнаних, солідних, отже, літніх
за ві ком. Річ не у дискримінації арт-молодняку — яка таки мала побу-
тування — а у відсутності «культу молодості», який народжується
у 1920-х та входить в активний ужиток на зламі двох тисячоліть.
Реальність кінця ХІХ сторіччя, за якої на світ виникає І Венеційська
бієнале (1895), є суворо консервативною.

Це не означає, що у фокусі бієнального схвалення завжди опиня-
лися адепти академізму, хоча як мінімум два десятиріччя лідерство
належало саме їм. Адже навіть перша експозиційна едиція вшанува-
ла (щоправда, другоплановою) премією Мурано такого за репутацією
сумнівного автора, як Джеймс Вістлер, якому на той час виповнився…
61 рік. Помітно далі від нього відійшли 42-річний Макс Клінґер (лау-
реат 1899 року), 41-річний Джеймс Енсор (1901), 40-річний Френк
Бренгвін (1907), 48-річний Густав Клімт (1910). Ще більше виділяються
на цьому тлі 33-річні Паоло Трубецькой (лауреат 1899), Ігнасіо Зулоага
(1903) та 29-річний Борис Кустодієв (1907), проте «презумпція поваж-
ності» лишається нескасовною. Зауважу, що ці митці на той час випа-
дали із західного мейнстриму, втілюючи своєю творчістю хоч і не най-
радикальніші, але «пошуки».

Навіть якщо учасником виставки стає митець, котрий «епатує
буржуа» (розкіш, нині нечувана), він може бути лише умовно зарахо-
ваний до «молодого мистецтва», оскільки навіть для арт-революціо-
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яких у суспільстві було на той час двозначним. Більшості учасників
українського павільйону 2001 року — «під» чи «за 40» (Арсен Савадов,
Олег Тістол, Юрій Соломко, Сергій Панич), що не применшує значу-
щості їхнього доробку, однак переводить його презентацію в іншу
площину. Нещодавні «молоді» артикулюються як цілком визнані, що
дійсному стану справ не зовсім відповідало (ще й на сьогодні: відсут-
ність офіційних звань, національних премій, навіть окремих моног-
рафій). Сама справа повномасштабної бієнальної участі була новою,
тож і ставки на молодь не робили. Як мінімум ще тричі на бієнале від
України (і з різним успіхом) виступатимуть автори безумовно зрілі —
причому так відбуватиметься і за участі такої недержавної інституції,
як ПінчукАртЦентр.

«Поема про внутрішнє море», реалізована ПАЦ 2007 року, залучи-
ла до участі вісім авторів середнього і дуже похилого (Борис
Михайлов) віку. За одним винятком: співавторами чикажця Дзайна
стануть учорашні студенти, учасники гурту РЕП. «Для цієї роботи
(шрифтової інсталяції на Гранде Канале) вони просто підсилили
національний аспект самої ідеї павільйону», — констатує Клер
Стаблер. Однак у каталозі їхні імена і біографії відсутні, інформацію
про гурт подано мінімальну, наче їхня участь — напівпідпільна. Стан
справ зміниться 2013 року, коли той-таки центр покаже в одному з ве -
неційських палаццо претендентів премії «Генерація майбутнього»,
серед них — і РЕПівців (інсталяція Микити Кадана прикрашатиме двір
палаццо, а інтер’єрній інсталяції навіть припишуть сатиру на урядове
«покращення життя»), але загальний характер експозиції буде ознай-
омлювально-представницьким, а не концептуальним.

Натомість принциповий акцент на творчій молоді буде зроблено
2013 року в українському проекті «Пам’ятник пам’ятнику», організо-
ваному працівниками Інституту проблем сучасного мистецтва.
За сло вами Віктора Сидоренка: «Культурна традиція… найкраще пере-
ломлюється і проявляється в очах молодого покоління, адже вони і є
справжніми носіями і спадкоємцями культурного досвіду… саме
на прик ладі творчості молодих найпростіше відстежити механізм
подачі культурного досвіду». Учасниками проекту стали троє мало
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нерів значну долю біографії займає виснажливий процес професійно-
го навчання, початкової апробації «пошуків» тощо. Так, на ХІІ Ве не -
цій ській бієнале 1920 року скандальний розголос отримала виставка
Олександра Архипенка, який на той час досяг «віку Христа», тож за ра -
дянськими мірками (загалом до його постаті не прийнятними) міг
лише два роки перебувати у молодіжній філії Спілки художників —
якби така на той момент існувала. Але його слава тільки й почина-
ється із цієї позначки; митець минулих часів дозріває довго, за виз -
нанням, на відміну від наших сучасників, не женеться — принаймні,
робить вигляд, що воно йому байдуже. Парадокс, але за меншої три-
валості життя художник жити (і пожинати плоди життя, аж до вис-
тавкових тріумфів) не квапиться.

У творчому вимірі — попри зростання престижу спортивного
штибу життя, невід’ємного від молодого віку, сам той вік ще довго
не усвідомлюється як самодостатня цінність. Ще в середині ХХ сторіч-
чя майстрів авангардних течій визнають не одразу, хоча і не в пен-
сійному віці. Серед найбільших скандалів цього періоду — вшануван-
ня гран-прі 39-річного поп-артиста Роберта Раушенберга, коли причи-
ною скандалу стає не вік митця і навіть не стилістичні новації, ним
запроваджені, а принцип американської арт-експансії, яка змінює
експансію власне європейську. Але за 20 років — у 1986 — стан справ
кардинально змінюється: гран-прі, скасовані 1968 року, якраз на хвилі
студентських революцій, переформатовуються на Золотих Левів,
з гур ту яких 2001 року виокремлюються спеціальні призи для моло-
дих артистів — якими того року стають 24-річний костариканець
Федеріко Гереро, 27-річний албанець Анрі Сала, 33-річний америка-
нець Джон Пільсон, 37-річний гватемалець А-153167. (Вікові «ножиці»
широкі, але 2003 року з’явиться Золотий Лев для тих, кому «до 35»).
На той час усі вони були порівняно маловідомі мистецькому загалу —
та знаменно, що 2011 року Анрі Сала отримав одного з «дорослих»
Левів за твір у жанрі відеоарту — і в національному павільйоні.

Практика українських офіційних представлень на Бієнале розпо-
чинається саме з легалізації учорашнього «молодого мистецтва» —
представників вітчизняної «нової хвилі» кінця 1980-х, становище
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пов’язаних між собою митців трьох різних мистецьких осередків —
член київського РЕПу Жанна Кадирова, лідер харківської СОСКи
Микола Рідний та харків’янин-маргінал Гамлет Зіньковський. У жан-
ровому плані були представлені відео (два твори Рідного, один фільм
Кадирової) та інсталяція (Гамлет, Кадирова). Стилістично, попри різко
індивідуальну спрямованість кожного автора, вони створили міцну
цілісність, співвіднесену із основною темою (і, як можна було пере-
свідчитися з експозиції італійського павільйону, і виставковою прак-
тикою) 53-ої Бієнале: «Енциклопедичний палац». Особливо кореспон-
дувався із цією темою похмурий компендіум персон та «межових
ситуацій», створений 27-річним Гамлетом Зіньковським, натомість
Кадирова з Рідним віддали перевагу соціальним аспектам українсько-
го життя (артефакт Кадирової дав назву українському національному
проекту). Вдала стратегія організації проекту цілком виправдала орі-
єнтацію на творчість представників «молодого мистецтва» ще й тому,
що обрано їх було не за «віковим цензом», а за рівнем молодого талан-
ту, який дозволив кожному з них торкнутися «незручних питань»,
порушити болючі проблеми сьогодення, до яких такими чутливими
є митці саме цього покоління.

О л е г  С и д о р

На початку ХХ сторіччя в український мистецький простір прони-
кають, з певним запізненням, європейські стилі та течії. Зокрема,
вплив імпресіонізму та модерну сприяє збагаченню живописної па -
літри, поглиблення інтересу до невичерпного багатства народної деко-
ративної мови. Але водночас як ніколи раніше постала проблема націо-
нального мистецтва, пошук українського стилю в мистецтві, яку (ко -
жен по-своєму) вирішували В. Кричевський, М. Бойчук, П. Хо лод ний,
Г. Нарбут, П. Ковжун. Художники України опиняються перед складним
вибором — йти в ногу з європейським мистецтвом чи спробувати поєд-
нати нові форми з українськими традиціями, «щоб тим способом ево-
люційно влучити нові мистецькі надбання в організм української куль-
тури» [1]. Петро Холодний, який поставив собі за мету відродження
самобутності українського мистецтва, обрав другий варіант. На цьому
шляху Холодний звернувся до фольклору, що найглибше віддзеркалює
сутність народного духу та візантійської традиції, яка в українському
мистецтві «формально досконало поєднана з українським народним
мистецтвом» [2], і сполучив їх зі стилістикою мо дерну. 

Зацікавлення візантизмом не є випадковим для українського
мистецтва у ХХ сторіччі, початок якого був ознаменований формуван-
ням європейських націй та усвідомлення ними своїх національних
традицій як витоків формування національних культур. Нео візан -
тизм у 1920-х сприймається основою для пошуку «нового українсько-
го стилю» [3]. П. Холодний, як і М. Сосенко, М. Бойчук, Ю. Буцманюк,
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звертається до східнохристиянської традиції, привносячи в традицій-
не церковне малярство ознаки новітніх мистецьких течій початку
ХХ сторіччя. В його вітражах бачимо синтез культурної традиції мис-
тецтва візантійського та модерну, який визначали як «модерний
візантизм» [4]. 

Імпресіоністичні тенденції також мали вплив на творчість П. Хо -
лодного. С. Гординський зазначає, що з «прагнення надати розплив-
частому імпресіонізмові якихось окресленіших і триваліших форм
виріс у результаті його неовізантизм…» [5]. Імпресіоністичні рефлексії
бачимо у станкових творах, особливо пейзажах та портретах 1920-х.
Якщо говорити про портрет, то в ранніх творах відчутний сильний
вплив реалістичної школи М. Мурашка, який згодом доповнюється
модерними рисами (поєднання різних напрямів і течій є закономір-
ним для того часу). Стилістика модерну знаходить віддзеркалення
у символіко-алегоричних композиціях за фольклорними мотивами
(єдиний збережений твір «Дівчина і пава»).

Тож Петро Холодний йшов шляхом створення власного стилю
і малярської техніки, синтетично поєднавши стильові напрями по -
чатку ХХ сторіччя з національними традиціями малярства. 
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Репетитивная техника сформировалась и получила широкое рас-
пространение в американском постминимализме. Ее применение в ев -
ропейской музыке, в зависимости от национально-ментальной специ-
фики, рождает весьма далекие от первичных концепций композитор-
ские и исполнительские решения. П. Поспелов, анализируя пьесу Т. Рай -
ли «In C», выявляет сущностные различия в европейской и американ-
ской трактовке музыкального времени: «Минималисти чес кая процессу-
альность не имеет ничего общего с европейским «развитием» и его
«финальной» логикой. Она отторгает формулу «от — че рез — к», ей более
свойственно «всегда в». Такой же эффект созерцания бесконечной измен-
чивости всего сущего характерен для других пьес композитора: напол-
ненной мистическим хрустальным звоном «Desert of Ice» из цикла «Shri
Camel», психоделической «A Rainbow in the Curved Air» на основе джазо-
вых гармоний, праздничной «Happy Ending» — в quasi-пасторальных
зовах-призывах разнообразных духовых инструментов и в архаическом
звучании органа.

Знаменитая пьеса С. Райха «Piano Phase», в которой апробирована
техника фазового сдвига на основе репетитивного метода, рождает визу-
ально-геометрический эффект движения безупречных центростреми-
тельных кругов.

Шведские композиторы и исполнители из широкого образного спек-
тра, присущего репетитивной музыке, выбирают то, что резонирует
их мировосприятию. Образный строй произведений преимущественно
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творческого переосмысления автором огромного количества компози-
ционных техник (от средневековья до ХХ века) как культурных артефак-
тов, привносящих в сочинение аромат истории.

Специфическая реализация А. Пяртом репетитивной техники
во «Fratres» (аддиция как интонационное разрастание изнутри паттер-
на) создает все предпосылки для насыщения исполнительской интер-
претации экспрессией, пассионарностью, которые не свойственны зву-
чанию минималистических произведений американской и шведской
ветвей. Интерпретация Кремера — Джаррета будто «высвобождает» пас-
сионарный потенциал, скрытый внутри паттерна. Исполнители изби-
рают тип интонирования, основанный на максимальном интонацион-
ном сопряжении, на взаимодействии центробежных (в интонировании)
и центростремительных (в формообразовании) интенций. Этот процесс
«усугубляется» тем, что голоса (бурдон, Tintinnabuli, vox principalis, vox
organalis) не закрепляются за отдельной партией, а «кочуют» от скрипа-
ча к пианисту (и наоборот), часто совмещаясь у одного исполнителя.
Поэтому интонационно-драматургический сюжет преимущественно
«раскручивается» вокруг концептуальной оси внутри каждой партии,
что сообщает исполнению дополнительную напряженность. В образно-
ассоциативной плоскости этот принцип словно олицетворяет ветер вре-
мени, вздымающий пыль ушедших веков. И ритурнели — как тяжелый
шелест перевернутой страницы судьбы…

Сходным образом применяет репетитивную технику В. Мартынов.
В его произведениях («Страстные песни», «Осенний бал эльфов», «После -
полу ден ный отдых Баха») паттерн вырастает до размеров периода, что
позволяет композитору в качестве исходного материала композиции
использовать определенную стилистическую модель, оперировать язы-
ковыми и семантическими категориями прошлого и настоящего.
Исполнители, реализуя замысел композитора, должны подключить весь
свой профессиональный опыт, чтобы не только вместить свое представ-
ление о том или ином стиле в лаконичную и емкую стилистическую
модель, но отдельным приемом, характерным оборотом разбудить ассо-
циативную память слушателя, приоткрыть перед ним завесу времени.

Национально-образные трансформации репетитивной техники

выдержан в рамках присущей шведам «охранительной тенденции»,
лишенной урбанистических примет (которые неизменно — явно или
подспудно — присутствуют в американской традиции). Как правило, слу-
шатели ассоциируют звучание с плеском волн, атмосферной вибрацией,
птичьим щебетом. В хоровой секвенции «Villarosa Sarialdi» шведского
композитора Т. Еннефельта репетитивная техника органично сочетается
с обертоновым слышанием и фонематическим (квазиитальянский язык)
подходом к словесному тексту, акустически обогащающим звучание.

Спектр исполнительских приемов включает: 1) «качание» гармоний
мажоро-минора в микродинамических градациях рр<р; 2) унификацию
способа звукоизвлечения, единство артикуляционного приема, эмоцио-
нальную ровность, безукоризненный баланс голосов; 3) со четание
микродинамики с обширными волнами динамических нарастаний
и спа дов; 4) единство артикуляционного комплекса внутри паттерна
и контраст его моделей, принадлежащих различным паттернам; 5) тех-
нику разрастания унисона до кластера. Сочетание этих приемов обусло-
вливает «естественность дыхания», «натуральность», «природность» зву-
чания, которое символизирует целостность, эманирующую миллиарда-
ми жизненных пульсаров, и отражает специфику шведской националь-
ной ментальности, в которой любовь к природе занимает приоритетную
позицию.

Среди наиболее значительных представителей «венгерской ветви»
минималистов, работающих в репетитивной технике, — композитор
Ласло Шари. Национальный колорит в его инструментальной пьесе
«Kotyog-k egy korsban» создается благодаря венгерскому «обратному пун-
ктиру» (характерному для жанра чардаша), который тщательно акцен-
тируется каждым из исполнителей.

Еще более разительны образные трансформации репетитивной тех-
ники в композиторской и исполнительской практике музыкантов
постсоветского пространства. Крупнейшими композиторами, обратив-
шимися к рассматриваемому методу, являются А. Пярт и В. Мар тынов.
«Внеиндивидуальность» в творчестве А. Пярта исследователи (В. Грачев,
М. Катунян, К. Заморникова и др.) связывают с проявлением религиозно-
го начала. Устойчивое ощущение «культурной глубины» — результат
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пільними реаліями, священного титулу музею й іронічного тону
сучасного мистецтва, меж високого мистецтва і «не мистецтва».
Одним із найвідоміших музеїв, що зайняв територію вокзалу, є Музей
сучасного мистецтва Берліна. Колишні платформи, депо, зал очіку-
вання стали експозиційним простором. Пріоритет індустріальній
архітектурі надало відділення галереї Тейт — Модерн Тейт, яке зай-
няло будівлю теплової електростанції Бенксайд. Зовнішньо фасад
майже не змінювали, а всередині вся будівля — це поєднання про-
мислового дизайну та мінімалістської естетики, але дуже великих
розмірів. У Києві прикладом такого поєднання мистецтва та промис-
лової архітектури є Арт-завод Видубичі, де відбувається фестиваль
сучасного мистецтва «Гогольфест». 

Демократичне суспільство робить все можливе для того, щоб
мистецтво належало народові. На розвиток культури виділяють ко -
ло сальні кошти. Загальні інтереси і, зокрема, увага до мистецтва ста-
білізують суспільство, а доступність мистецтва — демократизує.
Більше того, у свідомість людей впроваджується думка, що не можна
бути сучасною людиною, не знаючи мистецтва. Мистецький простір
постає інтегрованою цілісністю, завершеною і автономною. Він не до -
пускає жодної альтернативи крім тієї, яка через експозицію повідом-
ляється глядачеві. Метою ж є регуляція ідентичності, її «адаптація»
до внутрішньої логіки експозиції, формування способу сприйняття
світу відповідно до принципів і критеріїв, нав’язаних виставками.

На позитивні тенденції трансформацій мистецького простору
помітно впливають сучасні види практик, які провокуються новими
технічними ресурсами. В результаті нові форми стимулюють осмис-
лення віртуальних образів мистецтва, не виходячи з дому, надають
змогу купляти і замовляти копії предметів мистецтва та створювати
власні міні-колекції. Відвідувач виставки перетворюється на клієнта.
Маніпуляції з образами та знаками перетворюються на повсякденну
практику. Це проявляється через порушення зв’язку між символами,
які транслюються мистецтвом і реальністю, між реальністю і вимис-
лом, між істиною та хибою. 

Ми бачимо, що відмінність між традиційним та сучасним мис-
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У сучасному світі відбуваються глобальні зміни в соціальному
і куль турному середовищі. Місцем концентрації соціокультурних
трансформацій і виразником цього процесу стає місто. У містах темп
життя стає дедалі стрімкішим, активніше розвивається суспільна сві-
домість, більш інтенсивно відбувається трансформація архітек тур -
них форм. Ін дустріальні пам’ятки як породження міської культури
перейняли цю історичну динаміку: новий образ і ритм життя, нові
зв’язки між архітек турним і культурним простором задають нові век-
тори розвитку індустріальних пам’яток і дають імпульс до змін їхніх
просторових і структурних характеристик.

Процес переходу до суспільства споживання починається і най-
більш помітний у мегаполісах. Мегаполіс — це об’єднання міст-супут-
ників навколо центрального міста. Населення в таких містах може
налічувати десятки мільйонів людей, через що відбувається змішу-
вання різних типів культур і ментальностей. Процес трансформації
міст уплинув на індустріальні пам’ятки. Ми можемо спостерігати
освоєння нових міських об’єктів та територій у мегаполісах.
Проблеми капіталістичного суспільства, масового виробництва,
інтенсивного інформаційного потоку, пріоритету ринкових відносин
викликали реакцію мистецтва і частково відобразилися в активному
освоєнні музеями споруд, що традиційно мали зовсім інше призна-
чення. Це будівлі заводів, фабрик, залізничних вокзалів, складів, суд-
нобудівельних доків. Тут можна побачити певну гру мистецтва із сус-

Олександра ХАЛЕПА
аспірантка ІПСМ

ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАМ’ЯТКИ
ЯК ПРОСТІР ВЗАЄМОДІЇ ТРАДИЦІЙНОГО
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Творче об’єднання «Дебют» почало функціонувати 1987 року, але
про його заснування було оголошено у квітні 1986 року на П’ятому
з’їзді кінематографістів УРСР. Художнім керівником нового об’єд на н -
ня став Олександр Ітигілов — радянський кінорежисер (оператор,
сценарист), який із 1970-х працював на Київській кіностудії худож-
ніх фільмів імені О. П. Довженка (сьогодні Національна кіностудія
художніх фільмів імені Олександра Довженка). Олександр Ітигілов:
«Мета на шого “Дебюту”, що створений за ініціативою Спілки кіне-
матографістів України і Держкіно УРСР, виявити в республіці найта-
лановитіших, найобдарованіших молодих митців, які й стануть в не -
далекому майбутньому новим кінематографічним поколінням»
(«Екран і життя», 13.04.1987).

Українське об’єднання «Дебют» було сформовано за прикладом
грузинського та найпершого всесоюзного експериментального мо -
ло діжного творчого об’єднання «Дебют», яке було засноване 1977 ро -
ку на базі «Мосфільму». Як і всесоюзне ЕМТО, так і українське об’єд -
нання «Дебют» створювалося як плацдарм для молодих кінематогра-
фістів — режисерів, операторів, сценаристів. Метою об’єднання було
виявити молоді таланти і допомогти їм у реалізації творчого проек-
ту, запуску першого фільму (переважно йшлося про короткометраж-
ні стрічки) тощо. 

Очевидно, після знакових з’їздів кінематографістів 1986 року
великі надії покладалися на молодь. Як реакція на ліберальну полі-

Ганна ЦИБА
аспірантка ІПСМ

ДОСВІД ПЕРЕБУДОВИ.
МОЛОДІЖНЕ ТВОРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ДЕБЮТ»

тецтвом така ж велика, як між індустріальним суспільством та сус-
пільством споживання. Прискорення темпу життя, масове вироб-
ництво, виникнення мегаполісів уплинуло на розвиток та трансфор-
мацію мистецького простору. Мистецтво змінюється так швидко,
як цього від нього вимагає суспільство, а мистецький простір захоп-
лює території індустріальних пам’яток. Роль індустріальних пам’яток
у культурному просторі мегаполісів постійно зростає, адже вони
мають великий культурний потенціал і процес їхнього пристосуван-
ня до потреб життя сучасного міста може стати каталізатором ради-
кальних перетворень.

О л е к с а н д р а  Х а л е п а



Галини Шигаєвої був удостоєний гран-прі як найкращий коротко-
метражний фільм.

До кінця 1987 року на Київській кіностудії ім. Довженка вийшло
ще три короткометражні фільми «Дебюту»: «Чорна яма» Анатолія
Матешко та «Квартирант» Олександра Візира; а також один фільм на
Одеській кіностудії — «Осінні поїзди» О. Амеліна. 

1988 року 8 «дебютних» фільмів виходить на кіностудії ім. Дов -
женка: «Циклон» (В. Волошин), «Протяг» (О. Міхєєв), «Ордань» (О. Іг -
на туша), «Загибель богів» (А. Дончик), «Коник, що тягне з хворостом
віз» (В. Шнипар), «Кордон на замку» (С. Лисенко), «Що записано
в кни гу життя» (реж. О. Денисенко), повнометражний «Поклик ро -
динного томління» (В. Сивак); та 2 — на Одеській кіностудії: «Слони»
(В. Феоктістов) та «Легка робота» (С. Попов).

Тоді ж було засновано щорічний кінофестиваль-звіт «Дебюту» —
приз здобували найкращі за визначенням глядачів фільми. 1988 ро -
ку приз «Золоте яблуко» здобув фільм Сергія Лисенка «Кордон
на замку», «Срібне яблуко» — стрічка Андрія Дончика «Загибель бо -
гів», а «Бронзове яблуко» — «Легка робота» С. Попова. Крім того,
фільм «Кордон на замку» здобув визнання та нагороди на кінофести-
валях «Молодість ’89», ВКФ «Дебют» в Москві 1990 року. Тогорічні
фільми «Дебюту», зокрема «Кордон на замку» та «Загибель богів»,
запрошували на кінофестивалі закордоном. 

1989 року виходить 10 фільмів українського ТО «Дебют». На Київ -
ській кіностудії ім. Довженка: режисерський дебют Олеся Янчука
«В да леку дорогу», «Друге Я» (В. Бажай), «Старий та Моня» (Л. Карпов),
«Транзит» (І. Шкурін), «Вихід» («Исход», реж. К. Степанков-молод-
ший), повнометражні фільми «Тихий жах» (В. Приходько), «Химери
зеленого літа» (В. Фесенко) та «Відвідини. Сон» («Посещение», В. Тка -
чов). На Одеській кіностудії: «Приют невинний» (О. Гусєв) та «Знаки
на білому» (О. Єремєєв).

1990 року на базі Одеської кіностудії звично виходять два філь-
ми ТО «Дебют»: «Генка, брате мій» (О. Бурко) і «Одна ніч» (О. Стецюк).
На кіностудії ім. Довженка — шість стрічок: «Панове, врятуймо
місяць» (Д. Томашпольський), «Псалом» (А. Гураль), «Відлуння»
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тику «Перебудови» на п’ятому з’їзді кінематографістів СРСР вперше
відбулась критика «знизу» — старе правління союзу критикували за
по турання владі, перешкоджання творчому процесу, заборону філь-
мів, створення стрічок на партійне замовлення. Йде у відставку пер-
ший секретар Союзу кінематографістів Лев Куліджанов, на його
місце обирають режисера Елема Клімова, в якому вбачали лідера
нового, перебудовного кіно. Скидають і критикують перших секре-
тарів союзу кінематографістів РССР (Сергія Бондарчука) та УРСР (Ти -
мофія Лев чу ка). Ди ректор кіностудії ім. Довженка Микола Мащенко
так коментує створення українського об’єднання «Дебют», завдан-
ням якого було сприяння самореалізації молодих митців: «Мені ясно
одне: революцію в кіно зроблять молоді... Я — за молодих...» (з архіву
кіностудії ім. Дов женка).

Першим фільмом «Дебюту» став короткометражний дебют
режисерки Галини Шигаєвої «Голий» (1987 рік). Дотепна комедія
вивела на екран в буквальному сенсі голого героя, чим спровокувала
шквал нищівної критики від вітчизняних кінознавців не тільки
щодо самої стрічки, але і щодо всього «Дебюту» та його керівника
Олександра Ітигілова. Не сприйняли «Голого» і на київському кіно-
фестивалі «Молодість». (Кінофестиваль «Молодість» було запо чат ко -
вано 1970 ро ку в Києві викладачами та студентами кінофакультету
КДІТМ імені І. К. Кар  пенка-Карого саме як платформу для молодих.
У вигляді дводенного перегляду місцевих студентських короткомет-
ражних фільмів фестиваль існував до 1980-х, коли набув міжнарод-
ної популярності і розширив програму за рахунок дебютів авторів
з інших радянських республік та країн співдружності. З часів
Перебудови «Молодість» перетворюється вже на повноцінний між-
народний кінофестиваль, з 1991 ро ку входить до рейтингів FIAPF.
Завданням фестивалю було сприяння розвитку молодого професій-
ного кіно. Сьогодні, як і сорок років тому, конкурсна програма пред-
ставляє професійні та аматорські фільми дебютантів. Головні секції:
студентський, перший короткометражний (ігровий, анімаційний,
документальний) та перший повнометражний ігровий фільм.)
Проте на міжнародному кінофестивалі в Турині 1988 ро ку фільм
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Освіта належить до однієї з фундаментальних проблем у нашій
країні, де «культурна революція», як у деяких провідних художніх ака-
деміях країн колишнього соціалістичного табору, — все ще не від -
булася. Попри нагальні проблеми в реформуванні, система художньої
освіти в Україні не зазнала жодних якісних змін, хіба що додався курс
арт-менеджерів. Чи відповідають сьогодні наші неповороткі, бюрок-
ратичні та самодостатні освітні образотворчі інституції викликам
часу? Чи мають вони волю до оновлення, концептуального та худож-
нього розвитку? Здається, відповідь відома і не викликає сумнівів. 

Суттєвою вадою нашої нинішньої художньої школи є прірва,
що відділяє її від сучасного мистецтва. Мистецькі інститути замкне-
ні на собі і або взагалі не взаємодіють з актуальною практикою, або
роблять це вкрай упереджено. Сучасне мистецтво не існує поза кон-
текстом, взаємодія мистецтва з економікою, політикою, комуніка-
ціями, екологією, виробництвом є визначальною в його розвитку.
Сама ж ос віта у сфері сучасного мистецтва спрямована на освоєння
системи причинно-наслідкових схем (що уможливлює вільне сприй-
няття, продукування думок і дій, вписаних в умови виробництва
сучасного мистецтва) та на освоєння механізмів проблематизації
всіх системних елементів арт-світу. Проблематизація проявляється
передусім через розширення традиційних дисциплінарних меж,
через вторгнення в ін ші сфери гуманітарного знання з теорією новіт-
ніх технологій, включно. Підтримка критичної здатності до артику-

Оксана ЧЕПЕЛИК
кандидат архітектури, старший науковий співробітник

ТЕХНОЛОГІЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
ТА ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРАКТИКИ МОЛОДІ

У СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

(О. Шев ченко), «Історія пані Ївги» (М. Іванов), «Добрий бог» (О. Єр -
шова), повнометражний фільм «Я той, хто є» (О. Володіна).

1991 року на Одеській кіностудії — повнометражний фільм
Миколи Сєднєва «Прокинутися в Шанхаї». На Київській кіностудії
імені ОлександраДовженка — п’ять короткометражних фільмів:
«Пудель» (Т. Чер ка шина), «Постскриптум» (В. Бойко), «Суржик»
(С. Шевченко), «Мана» («Наваждение», Б. Михайлов), «Родимка»
(Л. Дроздовська-Галатіна), «Постскриптум» (В. Бойко).
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Наші викладачі, зазвичай, планують теми, матеріали, техніки
або заходи замість концепцій, які потрібно донести. Постановка
ж проблеми дозволяє викладачам згуртуватися навколо таких стан-
дартів і значень, щоб інтегрувати зміст і розбудувати роботу один
одного, базуючись на взаємозв’язках та взаємодії. Концептуальний
підхід дозволяє викладачам поєднувати навчання через навчальний
план (міждисциплінарний погляд) і через бали («спіральний нав -
чальний план», в якому задіяна проблематика, що переглядається
з більшою глибиною упродовж усієї шкільної кар’єри студента).
Можна запропонувати нові основи, аби допомогти студентам відпо-
вісти на критичні запитання: 

– вибір життєвого шляху (Хто я і куди я йду?);
– питання ідентичності і мети; 
– багатожанровість і комунікативні засоби (Що є для мене голов-

ним, і як я спілкуюся зі світом?);
– активне громадянство (Які у мене права і обов’язки в суспіль-

стві, культурі й економіці?);
– середовище і технології (Як я описую, аналізую і формую світ

навколо себе?).
Такі підходи гарантують експерименти на нових основах,

що ма тимуть конкретні, інноваційні та виразні результати.
В Україні відсутня освіта медіа-арту та новітніх технологій.

Цю функцію свого часу виконували альтернативні студії в «Сорос
Центрі» із його системою майстерень, теоретичні основи можна
отримати в Києво-Могилянській Академії та Університеті ім. Дра го -
манова, адже там викладається курс нових медіа, певні навички
можна здобути в рамках «Культурного проекту» та «Нової Медіа
Школи», але всі згадані заходи не передбачають системної практич-
ної освіти. 

Усе зазначене дає змогу зробити такі висновки: 
1. Парадигматичні суспільні та культурні зміни призвели

до фундаментального переосмислення, визначення та організації
освітнього процесу. 

2. Розроблені нові принципи освітнього процесу: контекстуаль-
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льованих актів вирізнення та точність в роботі з інтелектуальним
інструментарієм є завданням художньої освіти. 

У постіндустріальному світі радикальних процесів міграції
населення, ідентичностей та культур, масивної кількості змін, гіпер-
лінкової інформації, і повсюдного поширення мас-медіа нашим
навчальним системам потрібно вчити студентів стати глобальними
мислителями, що «вільно мандрують різноманітними культурами,
досліджуючи їхні спільні та відмінні риси» та розвивають широкий
діапазон можливостей, яких наші нинішні підходи до навчання про-
сто не підтримують. У сьогоднішньому світі виклики життя вимага-
ють від викладача концептуального навчального плану, а від сту-
дента — синтезованої цілісної ідеї в навчанні і дослідженні (концеп-
ції, що проблематизує) і розуміння когнітивної естетики (краси кри-
тичного погляду). Аби наші викладачі мистецької освіти реалізували
це, залишається один шлях — визнати, що в мистецтві йдеться не
лише про віртуозність виконання і набуття навичок, а також і про
спосіб мислення. Мистецтво виробляє емоційні відповіді, але мис-
тецтво діє також і як пізнавальні практики. Потрібно навчати сту-
дентів мати справу з великою кількістю інформації, бути самокеро-
ваними, розуміти, як організовувати своє подальше безупинне
навчання, навичок глобальної комунікації.

Окрім знання професії, технічних прийомів, відчуття матеріалу,
на Заході заохочується не тільки новаторський пошук, притаман-
ний модернізму, але найбільше — адекватність сучасному дискурсу. 

Концепція — генеральна ідея, яка об’єднує, надихає і резонує з
устремліннями учнів, багата можливостями, що дозволяє виклада-
чам і студентам працювати разом у різних напрямах. Вона є рефлек-
сією на суспільні процеси і, зазвичай, має як метафоричний, так
і кон кретні елементи. Коли навчальний план організовано навколо
концепцій, є простір для постановки багатьох питань, для багатьох
підходів до навчання і для багатьох результатів в межах студент-
ської роботи в різних дисциплінах і матеріалах. Концепція — це по -
за часова, універсальна, абстрактна ментальна конструкція, що пере-
буває на вищому рівні абстракції, ніж теми або факти.

• 112 •

О к с а н а  Ч е п е л и к



• 115 •

Кожне суспільство має свої звички, цінності, накопичені знання,
котрі закладаються в техніку маніпуляцій рухами, в обряди, танці,
без посередньо пов’язані з технікою руху тіла. Будь-яка техніка «вби-
рається» в свою особливу форму. Таким чином можна побачити від-
мінності між суспільствами.

Відомо, що ставлення різних світових культур до простору і ха -
рактеру кодових знаків у спілкуванні відрізняється один від одного.
Є мова тіла, зрозуміла в усіх країнах світу. Культура є головним чин-
ником, що визначає зміст мови тіла та особливе ставлення до етніч-
них традицій.

Мова тіла в певній ситуації або етнографічній спільноті може
не означати того самого в іншій. Тому єдиний сигнал мови тіла не
такий надійний, як декілька схожих сигналів. Як і з будь-якою систе-
мою свідчень, «групи» сигналів мови тіла забезпечують надійнішу
вказівку значення, ніж один або два ізольовані сигнали. Тому потріб-
но уникати інтерпретації поодиноких сигналів, а знаходити їхні ком-
бінації, що підтримують те чи інше трактування, особливо якщо вони
містять різні ознаки.

Усвідомлення можливих культурних відмінностей мови тіла осо -
бливо важливе в сучасному змішаному суспільстві. Неадекватна реак-
ція на сигнали мови тіла від людей різних етнічних груп частіше
трапляється на тлі підвищеної емоційності спілкування або суспіль-
них конфліктів. 

Наталія ЧІЛІКІНА
старший викладач ХДАК

МОВА ТІЛА В КОНТЕСТІ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ СУЧАСНОСТІ

ність, концептуальність, дослідницький підхід, критичний аналіз
і синтез, громадянська позиція, міждисциплінарна креативність,
комунікативність, інновація з використанням новітніх технологій,
гнучкість, здатність до роботи в команді. 

3. Виникли інноваційні моделі освітніх шкіл з низкою нововве-
день як у навчальному процесі, так і в художніх практиках, що ста-
ють каталізаторами соціальних і культурних трансформацій.
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Стандартні словникові визначення не завжди описують тілесні
практики в повному обсязі та належним чином. Хоча саме вони є не -
свідомою та свідомою передачею та інтерпретацією почуттів, стосун-
ків і настроїв за допомогою положень тіла, рухів, фізичного стану,
а та кож взаємин з іншими органами, об’єктами, виразу обличчя і руху
очей. Ця передача й інтерпретація можуть бути дуже відмінними від
вимовлених слів. Тільки на словах — особливо емоційних (чи словах,
використаних в емоційних ситуаціях) — рідко відбивається повний
або істинний сенс і мотив тілесних практик.

Мову тіла нині вивчають антропологи, лінгвісти, психологи та со -
ціологи, які культивують наукову галузь кінесику, вивчаючи таким
чином невербальну комунікацію та комунікативні рухи тіла, вико-
ристовувані в різних культурних та соціальних групах. 

Тілесні практики є основною формою вираження при спілкуван-
ні і водночас частиною дуже складної системи закодованих сигналів,
в яких тілесні вирази та міміка обличчя замінюють словесні вислов-
лювання. Очевидно, що мова тіла не є точною наукою. Жоден знак
мови тіла не є надійним індикатором. Розуміння мови тіла включає
розкриття декількох послідовно сигналів для підтримки конкретного
висновку або вказівки на нього. Проте мова тіла є потужним понят-
тям, яке люди, як правило, добре розуміють. 

Таким чином, хореографію можна розцінювати як динамічну сис-
тему, яка в художній формі адаптує мову людського тіла для розпіз-
нання вартісності та вагомості життєвих проявів.

М о в а  т і л а  в  к о н т е с т і  х о р е о г р а ф і ч н о ї  с у ч а с н о с т і

Почуття, переживання, вірування людей проявляються в особли-
вих формах — позах, жестах, манерах; ці форми за своєю суттю двоїс-
ті: вони водночас є частиною самого переживання, почуття, віруван-
ня (але до деякої міри відчуженою його частиною, що стала суто тра-
диційною) та його зовнішнім проявом, що може бути його знаком.

Інтерпретуючи мову тіла, важливо навчитися відрізняти жести,
що мають біологічне походження, від жестів, засвоєних у межах пев-
ної культурної традиції. Інколи буває життєво необхідно розуміти міс-
цеву систему значень жестів. Жести також визначають манери пове-
дінки, прийняті в соціумі, загальні коди та ритуали, які передають
культурні норми. Мова тіла, таким чином, також є ключем до деяких
фундаментальних цінностей, які лежать в основі менталітету будь-
якого суспільства. До того ж вона відбиває ґендерні, а також класові
та національні відмінності.

Використовуючи досвід тілесних практик, хореографи також зна-
ходять ключі до додаткового або істинного сенсу мови тіла. Тому здат-
ність «читати» мову тіла значною мірою допомагає їм: знати, що люди
відчувають і краще зрозуміти, як вони можуть сприймати власні невер-
бальні сигнали, та (що часто лишається поза увагою) краще зрозуміти
самого себе. Види танців, а також мета, з якою люди танцюють, можуть
багато розповісти про спосіб життя, якщо розглядати танець як само-
вираження тіла через ритмічні рухи. Вивчення різнобічної картини
процесів людської комунікації в танці є сенс проводити за за конами
лінгвістики, тобто за образом і подобою людської мови. Саме так,
у звичному полі невербальних значень, пластика тіла підводить до ус -
ві домлюваних сенсів. Пошуки позамовних технік комунікації призво-
дять до порушення звичних форм закритого вербального спілкування
та сприяють розумінню реальності через пластичні форми тіла.

Численні спроби, що спровоковані лінгвоцентричною установ-
кою і мають на меті створити дискретний алфавіт мови невербальної
комунікації, були безуспішними. Труднощі, що виникають при вті-
ленні симультанних динамічних смислових систем особи в дискрет-
них значеннях передрікають невдачу пошуку дискретних формалізо-
ваних «словників» жестів і рухів тіла.
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ставлення до дійсності, спосіб її пізнання і відображення, формує саму
художню домінанту, що організовує поетику твору загалом. Будь-яка
концепція художньої творчості виникає у річищі широкого соціо-
культурного контексту, що склався в рамках певної картини світу,
і опосередковується низкою різноманітних факторів [4, с. 294].

Індивідуальне ставлення митця до світу опосередковане соціаль-
ним знанням, тобто поєднує в собі індивідуальний та соціальний ас -
пекти, відображає спосіб, за допомогою якого культура тієї чи іншої
епохи сприймає реальність. Втілена у художньому творі авторська
картина світу синтезує в собі всі знання митця про дійсність, однак
під певним кутом зору, виявляючи в індивідуальному загальне уяв-
лення про світ, закладене в підтексті. Ця своєрідність точки зору від-
різняє твори митців однієї епохи, стилю, напряму, течії, навіть твор-
чого об’єднання, виявляє мовну варіативність авторських засобів
відображення однієї і тієї ж дійсності. Через це характер відображен-
ня знання про довколишній світ обумовлений не тільки особистим
досвідом митця, а й особливостями соціуму та культури, в яких він
живе і творить. Тому в авторській картині світу соціокультурне сере-
довище певною мірою впливає на ту дійсність, яку створює митець,
оскільки у просторі художнього твору він вибудовує модель світу, що
не існує сама по собі і не є повністю продуктом суб’єктивного сприй-
няття, а зумовлена концептуальною картиною світу. 

Українське мистецтво у своїй ґенезі формувалося з урахуванням
впливів різних культур, традиції яких органічно впліталися у стиліс-
тику творів ремісників, згодом професійних художників: це скіфська,
антична, візантійська, римська, азійська, західноєвропейська та інші
культури. Така поліфонія не приглушила національних особливостей,
а навпаки модернізувала художню систему й освіту України.
Прикладом цього можуть бути твори визначних вітчизняних митців
ХІХ–ХХ сторіч, у творчих інтенціях яких проявляються риси напрямів
і течій мистецтва Нового часу, що є свіченням зміни світобачення, сві-
товідчуття, світогляду.

Саме в мистецтві стало можливим співіснування різних точок
зору, позицій, цінностей, які втілилися у плюралізмі художніх мето-
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На сучасному етапі розвитку суспільства важливою стає пробле-
ма духовної саморегуляції людини та її адаптація у світі. Відтак,
на пер ше місце виходить поняття «картини світу» — внутрішнє
бачення дійсності, засноване на сукупності усіх накопичених знань
та уявлень про світ [1]. Картина світу має історично обумовлений
характер і формується в суспільстві в межах визначених світоглядних
позицій щодо внутрішньої і зовнішньої структури світу. Тому карти-
на світу є складно структурованою цілісністю, що включає три голов-
ні компоненти — світогляд, світосприйняття і світовідчуття [2]. Тер -
мін «картина світу» у науковий обіг ввів у 1950-х Р. Редфілд, але
до нього зверталися учені різних галузей знань, розширивши його
значення відповідно сфери застосування. У мистецтвознавстві вико-
ристовують поняття «художня картина світу», яку розуміють як ціліс-
ну систему художньо-образних уявлень про реальну дійсність, вста-
новлених художньою практикою [3]. 

Мистецтво є своєрідною формою відображення життя, у ньому
найраніше сформувалася тенденція до цілісного сприйняття об’єктив -
ної дійсності, а її трансформація в образах, починаючи від первісних
наскальних рисунків і до сучасних творів й об’єктів, репрезентує авто-
рську картину світу. Авторська картина світу митця є концептуаль-
ним відображенням його світосприйняття, емоційної сфери та цінніс-
них орієнтирів, репрезентованих у художньому творі засобами мис-
тецтва. Художня свідомість автора вибудовує особливе естетичне
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Г. Валійова у своїй картині «Садово-паркова скульптура» зачіпає
тему вільної людини у цьому швидкоплинному світі. Кожна людина
може зайняти близьку їй позицію, адже люди народжені бути вільни-
ми. Але щоб бути вільним, потрібно бути свідомим, а свідомість —
це висока культура. На жаль, у нас висока культура представлена
в му зейних колекціях, галереях, художніх салонах. Проста людина
цьо го не бачить. Дипломниця, розкриваючи ідею картини, прагнула
«винести» мистецтво з приміщень до людей, створити щось мистець-
ке на природі, адже мистецтво є своєрідним засобом психічної розра-
ди. Ганна трансформувала садово-паркової скульптури у молодих
жінок, що розташувалися зручно на різних підвищеннях. Така алюзія
репрезентує світовідчуття мисткині, динамічність її світогляду. 

Репрезентація фіксованих моментів у медіа-просторі сьогодні
формує уявлення глядача про світ, залишаючи поза кадром цілісне
сприйняття реальної дійсності. Це закладає дуалістичний підхід
до сприйняття репрезентованого медіа візуального ряду. Ця дуаль-
ність присутня і в роботі К. Гнилицької «Парад незалежності», яка зав-
дяки постмедійному підходу з фіксованою фрагментарністю процесії
(урочисте проходження військ по головній вулиці столиці на День
Перемоги) намагалася створити узагальнений образ свята з його яв -
ним позитивним імпульсом, але і надати можливість глядачеві відчу-
ти і певний негатив, тобто реальний стан української армії. 

Сергій Дегтярьов у роботі «Вершники. Апокаліпсис» у гротескній,
і водночас алегоричній формі зобразив вершників, психологічні
характеристики яких є уособленням проблем сучасного суспільства.
Ці проблеми породжені діями людей, що призводять до катаклізмів,
конфліктів, воєн, голоду, за які вони попри все не відчувають за ніякої
відповідальності. Тому саме аморальність стала основною психологіч-
ною характеристикою чотирьох вершників, запряжених в одну вузду
замість коней. Їхній вантаж — польова військова кухня — символ
життя. Драматизм сцени розгортається на фронтальному плані,
де най більш виразно прочитуються образи, прототипами яким стали
відомі типажі українського суспільства — міліціонер, п’яниця, огряд-
на жінка, парубок-забіяка, доповнені в окремих випадках образами
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дів, маргінальності жанрів, нівелюванні стилів. Тому мистецтво може
бути розцінене як модель неповторності буття, що творчо репрезентує
нам чуттєво-раціональне осягнення світу [4, с. 295]. У сучасному мис-
тецтві, змістом якого є конкретне ставлення людини до світу і її діяль-
ність, простежується прагнення до експліцитної відкритості.
«Відкритість» у творах мистецтва складає враження «всеохопної ціліс-
ності». 

Нове бачення і розуміння сучасного динамічного соціокультурно-
го процесу репрезентоване в авторській картині світу молодих укра-
їнських художників. У ній поєднується універсальне і національне,
унікальність творчого суб’єкта і динамічність його світобачення.
Можна сказати, що авторська картина світу є суб’єктивним образом
об’єктивного світу, в якому відображено не лише світоглядний і емо-
ційний компоненти особистості, а й духовний стан епохи. Про це
красномовно свідчать твори талановитих українських художників,
котрі закінчили Національну академію мистецтв та архітектури. Це
К. Акіменкова, Г. Валійова, К. Гнилицька, С. Дегтярьов, М. Домбров -
ська, Ю. Істратова, Н. Михайлова, І. Черненков та ін. Кожен із них по-
своєму передав власні світовідчуття у живописних полотнах.

К. Акіменкова створила картину «Новий Едем», звернувшись
до цього вічного і актуального біблійного сюжету, але привнесла свою
інтерпретацію, прагнучи донести до нас його сучасне прочитання.
Основні дійові особи Адам і Єва в її роботі були збережені, змінилося
їхнє оточення, що вплинуло на емоційне наповнення та іншу іконог-
рафію сюжету, що відповідає уявленням про сьогоднішній мульти-
культурний світ, об’єднавчими характеристиками якого стала не при-
рода, а простір супермаркету як невід’ємної частини життя сучасної
людини у будь-якому куточку світу. Самі образи Адама і Єви художни-
ця вирішила представити у монголоїдній расі, однієї з найпоширені-
ших сьогодні. Емоційною стороною картини є й те, що образи єднає не
яблуко як елемент пізнання світу, символ кохання, сім’ї і продовжен-
ня роду, а кошик із продуктами, що своєрідно поєднує двох осіб.
На цьому протиставленні побудований колорит роботи — світлі фігу-
ри на тлі яскравої насиченої гами штучного товару у супермаркеті.
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у листопаді–грудні 2013 та січні–лютому 2014 року, а дати їй ширше
тлумачення, показати, що зміни у свідомості людини, зміни у її сві-
тосприйнятті залежать від подолання вибудуваних нею ж внутрішніх
барикад. Тунель у центрі композиції — вихід у новий світ, нове життя.

Отже, авторська картина світу як складова художньої картини —
це синтетична панорамна репрезентація дійсності в різних просторо-
во-часових діапазонах, що демонструють охарактеризовані твори
молодих українських художників. 
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з античної міфології. Архетипом сьогодення є й дорога,якою рухають-
ся вершники, позаду видно обрій землі як символ життя. Образи мо -
рального занепаду суспільства сьогодні яскраво демонструють при-
чини, що призведуть до занепаду цивілізації, апокаліпсису, а їхнє реа-
лістичне трактування надало дипломнику можливість більш гостро
відобразити ці проблеми і спонукати глядача задуматися над їхнім
вирішенням. 

У певний критичний для людини час відбуваються зміни в її сві-
тогляді, поглядах, естетичних уявлення, критеріях оцінок. Такою кри-
тичною або кризовою для багатьох українців стала ситуація в держа-
ві, що призвела до «Революції гідності». У центрі Києва постали бари-
кади, що стали тим форпостом, який окреслював межу неповернення
до минулого, і який став трампліном для майбутніх змін у державі,
свідомості людей, ставленні до України усього світу. Ці зміни немож-
ливі без ментальної та духовної трансформації, без усвідомлення
належності до культури і історії України, а отже — без переродження
у новому образі і виходу на інший рівень мислення, дій та життя. Саме
процес змін у людині став темою картини О. Домбровської «Люди —
Барикади», яка на яскравому прикладі подій, що відбувалися і відбу-
ваються в Україні, створила монументальне за формою і змістом
полотно, оперуючи абстрактними і абстрагованими формами. В лівій
і правій частині композиції зображено людей серед символів
Майдану — протигаз, полиці з ліками, шини, дерев’яні конструкції
барикад, захисні щити, а також пюпітри з нотами, що символізують
важливу роль мистецтва у цьому процесі. Якщо у лівій частині
це початок змін, де лунає заклик, маніфестований не лише сурмою,
а й червоним кольором, то у правій ці зміни відбулися, і наслідок —
це оновлені чи скаліченні життя, а також ті, що пішли з життя. Тому
образотворчий простір у цій частині наповнений деформованими
тілами, полишеними фрагментами рук і ніг, вирізаним і обмотаним
колючим дротом серцем, реальними та ідейними атрибутами бороть-
би — щитом та стовпом, що визначає державний кордон, георгіїв-
ською стрічкою. Олена, уніфіковуючи образи, прагнула розкрити
тему, не лише пов’язану із подіями на Майдані Незалежності у Києві
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чувствие хризантем — удивительнее их данности, слепящий слепок
их (в) памяти — острее их нервного запаха. Цветут ни для кого, не «пото-
му что», и по сути — невозможны, поскольку их действительность все-
цело «здесь-сейчас» во всей полноте. Даже не присутствие, а пред-суть-
ствие, пред-от-суть-ствие, когда механически отмечаешь: «здесь» одна-
жды (и всегда) цвели хризантемы. Не археология, не реставрация,
не моделирование. Восстановление, возрождение. Может быть, всего
этого у предшественников нет, и мы, как говорил Гегель, «вчитываем»
и жизнь, и слезы, и любовь. Если бы не было Мандельштама, Шуберта
любили бы меньше, и он был бы неполон: «И Шуберта в шубе застыл
талисман — движенье, движенье, движенье». «И Шуберт на воде, и Мо -
царт в птичьем гаме, и Гёте, свищущий на…», «Он Шуберта наверчивал
как чистый бриллиант», «Нам пела Шуберта родная колыбель..», «Когда-
нибудь где-нибудь в зале концертной, мне Брамса сыграют, тоской изой-
ду…». Брамс с некоторых пор тоже немыслим без поэзии. Как любой
артефакт истории немыслим не только без поэзии, музыки, философии,
и не только существующей, но и будущей, но и чувств, от которых изба-
вляются ради вящей научности, а на самом деле они должны входить
в предмет, как чувства еще и предмета, хотя и мои, как будто существу-
ет какая-то объективная жизнь. Вне человечества — нет, но вне меня —
да, и естественно, как атмосфера, нет — как природа. 

Так что Л. Ю. Лукомский, который не стесняется своих личных при-
страстий, и А. Ф. Лосев, который сразу принимает поправку, что мы,
в принципе, наверное, знаем, что было оно так-то и так-то, и Платон
имел ввиду именно эти смыслы, но, даже точно определенные, они все
равно — как в гравитационной ловушке (а это не ловушка, а вполне
природное явление), все равно становятся относительными, вечно по -
рождая то, чего в них не может быть, руководствуясь только своей
любовью к предмету и самим своим вниманием, объективируя его. Так,
и Платон, и Прокл, и Дамаский и все, все, все — не могут быть без чувств,
воображения и «знания», к которым нужно стремиться — вообщем
(в едином) оставляют нас на месте (они указывают нам место), и все уче-
ные и не ученые, при всех нечеловеческих усилиях, все равно остана-
вливаются перед незнанием и ложной осведомленностью, как своим
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Собственно, это не повод, не возможность, не гипотеза, — гипотеза
со временем, пропитавшись им во времени, превращается в теорему,
доказывается и решается, как это случилось с теоремой Пуанкаре, что
ровным счетом ничего не меняет, — работала и так. Тем более это не
проблема, не аксиома — это описание/сочинение, выдумывание, вывер-
тывание и продумывания (как дуновения, навеивания) возможных
ходов, которые просматриваются, прослеживаются и ос ваиваются, безо
всякой задней мысли, без гуссерлевских интенций (айн, цвай, драй…. —
уне колоне марширт) с тайной целью, и безо всякой причины — только
как эстетическое воображенное созерцание/зрение просто так. Тем
более, что ходов нет, а передвижение/веяние вдоль них есть, как вдоль-
ность — доля, судьба и влекомость, и следующая дальность, раздо-
льность, которая распахивается сразу, в разы умножая просторы. 

Они создаются ни для чего, никуда не ведут, но началом им —
«вдруг» (которое стремится к началу, и потому все никак не начинает-
ся). А если это «вдруг» на самом деле неведомо, вернее, именно в самом
деле ведомо, и является поводом, который ни к чему не обязывает,
не спутывает, а если и путает, то — как лабиринт, создаваемый нарочно,
нарочито, безо всякой цели, и заранее, на времени, которое раннее
и еще себя не осознает. 

Не обязательно суетливо делать салат из хризантем, достаточно
того, что они цветут, даже если мы на них не глядим и не видим, и это
невидение, неведение о них — едва ли не важнее предъявления; пред-
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рона истории. Хотя очень похоже на строки из халдейского оракула:
«Умом объемлет умопостигаемое, а ощущение обращает на космос», то -
лько в современности (это пока не заметно) современный «философ»
пытается выработать и обратить на космос чувства — создать их, как
и ощущения при помощи деяния, которое тотально, даже когда частич-
но, иначе бы не было «профессионального кретинизма». И это чувство
самого универсума, когда любая малость превращается в чувства, даже
если это будет книга, строчка, картина или музыкальное произведение,
отдельный аккорд, линия или пятно плесени на стене. Только это — чув-
ство восприятия/ощущения/представления: оно не само по себе.
По край ней мере, так должно быть. Но это «должно» всегда чревато при-
нуждением, а оно свободно, и потому беспричинно.

И то, что строчка, книга, произведение, интонация могут быть чув-
ствами — странно, но никого не удивляет. Они бывают, живут чувства-
ми, которые, хотя и безразличны к предметности, поскольку сами и есть
различение, но эта фрагментарность стремится к единству не только
самосознания, но и самочувствия. То есть, предметность — не сами чув-
ства, но снимаются в чувствовании — чувства-почти, как будто — отъе -
диненности не чувствилища, они, как нервные окончания, «возбухают»
(шучу), — становятся сверхпроводимыми. Они реперезентируют, пред-
ставляют чувства по своему образу и подобию, но чувство к ним не сво-
дится, они «подключены» и сняты, они — не намек, они представляют
действительное отношение, которое не в них самих. Они, скорее — срыв
отношения, скатывание, исчезновение, разрыв, катастрофа, беда, в кото-
рой «единятся» и главная трагедия, что начинается в противоречии
представления и восприятия, и ощущения (исключенного и исключи-
тельного) третьего, который смотрит на это бессильным зрителем, когда
чувства уже ни при чем и обречены. То есть от чувств — к предметно-
сти, и — обратным движением, отраженной волной.

Чувство любви постигается только теми, кто его уже потерял. Что
ка сается отрицательных и положительных чувств — это очень условно.
Я испытывал радость от ненависти, по крайней мере, полноту бытия
и сознание собственной правоты, которое было бесспорно и избавлено
сомнений. Но и от любви я натерпелся: ни с какой ненавистью не срав-
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волнующим и вдохновляющим простором, который только предстоит,
как бытие-возможность и бытие-невозможность, во всей своей неопре-
деленности. Ничто — конечная и имманентная цель — поскорее разгре-
сти весь хлам и остаться наедине с тем, имени чему нет, и оно не опо-
знано как Ничто. Но, собственно, так происходит всегда — всегда на пре-
деле и знаемое — легкий флер, дымка, пелена, которая не выдерживает
малейшего сомнения. Плерома, хрупкая и неверная. Всеприсутсвующая
и окружающая со всех сторон. Нельзя быть уверенным не только в буду-
щем, но и в прошлом, и окружающем, прошлом окружающем. Так что
хочется воспринимать на слух и впадать в каданс, и доверчиво слышать
гармонию в греческом утверждении, что «апофатические определения
гармонируют с первой причиной», что отрицание (а «апофатическое»
и «отрицательное» — не одно и то же, даже не синонимы) — ничто нео-
пределенное. Истинная цель — разгрести всю эту ряску и в восхищении
оказаться не перед собственным частным невежеством, а в ситуации,
когда открывшемуся — нет имени. Неведение — это волнующая маска
Ничто. Маска, я тебя знаю. 

Кроме того, все незнаемое — «кроме того». Складывается впе-
чатление, что современное мышление наталкивается на собственную
логику, которая, пока вслепую и наощупь, целью ставит уже не поиски
истины и познание, а вырабатывание опыта создания из ничего, пред-
варительно создав это самое «ничего», делая это в основном аподикти-
чески, презрев так называемые три функции диалектики: выявление
истинного, определения ложного, и действие, направленное на дости-
жение этих целей. Это какое-то новое образование, которое позволяет
себе все. И цели, которые не обусловлены нуждой настоящего, даже
нищетой скуки и пресыщенности — это от избытка и через край, чрез-
мерно и прихотливо. Нет, такой способ мышления, а еще более — способ
действия позволяет себе все, основываясь на адаптации и превращении
уже однажды написанного (в конце концов, и язык мы не создаем,
а, пользуясь, преобразуем), но эта ассимиляция прошлого ничего обще-
го с античностью или любым известным (а есть ведь неизвестные)
периодом истории не имеет. И с той реактивной, отработанной, изна-
ночной, подоплечной и заплечной стороной истории тоже — третья сто-
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синтетичны, в смысле искусственны, сделаны, созданы и предста-
вляют отрицание отрицания, которое тоже одно отрицание, но прео-
долевшее свою определенность. Они не естественны, они преобразо-
ваны, потому вдруг, в превращении, они могут быть порочными, как
и любая превращенная форма, но суть их не в том, какие они, а, к со -
жалению, в том, какие они должны быть или не быть. Поэтому они
всегда противоречивы.

Я ведь любовь эту тираню, только ввиду очевидности — очень удоб-
но. Нет отдельных «любвей», все это — стадии ее развития, где она не
теряет себя, а доразвивает даже реакцию-раздражитель, ощущение
и аффекты со страстями, до самой себя. Прежде всего ты начинаешь не
«испытывать» любовь, пытая ее, а чувствовать любовью: «И море и Го -
мер — все движется любовью» — вот эту движимость она сначала
и представляет, а потом она «есть и не есть в один и тот же момент»,
когда не важно — любовь ли это. Она не «этость» и «чтойность» с «яйно-
стью», тут нет «я», «мне», «себе», нет «вот», нет качеств и количеств,
она — не предикат. Любовь все снимает в своем потоке во всесокру-
шающем и всесозидающем единстве. И это — то единое, о котором
Прокл говорил, что, произнося это имя, «единое», в собственном смысле
слова мы ссылаемся на единство, свойственное нам самим. Так любая
неподвижная скульптура развивается не только в своем физическом
бытии, как кусок мрамора, старея, разрушаясь, порою дотла, и суще-
ствует в своем небытии (в котором боле реальна, чем самая кондовая
незыблемость куска железобетона), не существовании, которое много
реальней данности налицо, наяву, но настоящее ее развитие — в отно-
шении. (Записки О. Фрейденберг: «Будто мрамор из самолюбия недово-
лен, что время вырубает из него статую, а он может только сопроти-
вляться, — и начинает рубить себя сам, да еще и кричит» [1, с. 117]).
Венера Медицейская в бане — голая баба, ее можно пережечь на из -
весть — бордюры белить. Или истолочь в щебень, но суть ее — в чело-
веческом отношении к ней. Тут вся вечность — до, и вся — после, и веч-
ность — помимо: вся история становления от большого взрыва до иде-
альности духа, и души, и чувств, восходящих к единому, и при этом —
вся боль сотворения сразу, «вдруг». То же с Бахом. Можно из Баха сделать
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нится. Чувства вообще никакие, чистая энергейя, рознятся только
по предмету страсти, и эти страсти грандиознее, чем Страсти Баха, и не
важно, что там испытывал Бах, даже полное его бесчувствие ни о чем
не говорит, точно так же, как слабоумие и педагогическая запущен-
ность Моцарта, как и то, что там воображает и вещает о себе художник,
утверждаясь в кажимости, в полной уверенности, что он испытывает
именно эти, а не иные чувства (равно ощущения, эмоции). Так ему
кажется, и она — кажимость/видимость — для него несомненна, он этим
живет, но чувства — они уже эстетизированы, а действительные часто
даже не рефлектируют, они ослепляют, не имея ни прошлого, ни настоя-
щего, ни будущего. Они поразительны и поражают насмерть, по край-
ней мере, претендуют, чтобы быть до смерти и после. Они всецело здесь,
сейчас, они есть, «вдруг», и едины. В той же любви больше ненависти,
но ненависть для любви — как смерть для жизни. (Анализ — одинок.
Синтез снимает и свою противоположность. Так жизнь предполагает
смерть в снятии, а не «тогда–потом». А смерть только аналитична и оди-
нока. Она исключительно «вниз», даже возвышенная смерть. Смерть
исключительна).

Хотя сказать, по аналогии с известным выражением «Жить значит
умирать», «Любить значит ненавидеть» — слишком, но потому, что
любовь — абсолютна в каждое мгновение. Она исторична, она — разви-
тие, то есть, развитие в каждый момент, но не в пространстве и во вре-
мени, со временем сообразуясь, вынося его вовне. Когда говорят, что
любовь вечна, то лукавят. Банальное «счастливые часов не наблюдают»
точнее — в любви мы в стороне от времени, хотя сохраняем бесконе-
чную возможность «вечной весны». Всякая попытка это описать срыва-
ется на банальности. Так что любовь вечномгновенна. Даже если вели-
кие образы станут предметом культа, поклонения и молитвы —
Образами, а потом образцами, и будут смешны — это еще не смерть
любви, — она пребывает «во вдруг» и от моего желания не зависит, а вот
когда ты смиряешься и полагаешь, что все чувства — это излишество,
и от этого следует избавляться как от химеры и рудиментов прошлого —
вот это позорный финал, здесь гибель всерьез. Негативные чувства, мне
кажется, представляют голое отрицание, тогда как чувства вроде любви
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проблемой познания. Тут даже не любопытство, которое якобы является
извечным для человека, а чистое бытие чувства в развитии, где оно
отказывается от себя, пройдя стадию-период чувства чувства (где все
едино: чувствую я само чувство или чувство чувствует самое себя
и вчувствуется в меня), и не пребывает в единичности субъектно-объек-
тных отношений. Как изгаляются мистики: «Субъект и объект не равно-
душны друг другу, а испытывают влечение и страсть». (Но стремятся
к исчезновению и действительно исчезают в дальнейшем развитии,
происходя в иное, если оно конечно будет).

Кстати, искусство точно так же не справляется с категорией «сня-
тия», представляя этот процесс в виде матрешки, даже имплицитно
в античности ничего подобного нет, скорее мы — подобия, и объединя-
ет нас только то, что мы связаны одним, по сути, движением раз -
вития, — не более, о и не менее. Искусство всеми силами и имеющими-
ся средствами стремится не прийти в сознание, предпочитая наивный
деланный обморок и бессознательность якобы наития, но с какими-то
неясными (а ввиду принципиального отказа от мышления, бессмыслен-
ными немыслимыми) намеками на мудрость без понятия и глубину.

И впрямь, сказанное много раз может быть индульгенцией: да,
искусство не познает, оно создает, и действительно — из ничего, кото-
рое, как противопоставленное, покинутое и определенное основание,
есть все. Оно не считается с вечностью, проистекающей до, и ничто
будущего превращает своим «вселением» во вселенную, которая с этой
поры не безразлична, она вращается вокруг да около (суета вокруг
искусства), около искусства — круг, коловращение, хоро, хоровод видят-
ся ее маскарадной, карнавальной лицевой стороной, которая не имеет
изнаночной, обратной. Только освещенность другая. Искусство односто-
ронне, другой стороны не имеет. Другая сторона искусства — реальный
мир. (Противоречие? Да: мир, как минимум, плоский, а искусство всегда
обращено лицом). Действительность. Все это — оправдание, но не убо-
гости, хотя и здесь можно вывернуться: у-богость не унизительна, это
своего рода юродивость, легитимная, разрешенная, культивируемая
и почитаемая. Она оправдывает «возвышенную, святую похабень»
(Г. А. Иванов). Искусство искусствоведов, специалистов, критиков, мене-
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шлягер или позывной для мобильника. В Бухенвальде и Освенциме осо-
бые утонченные падлюки, загоняя людей в газовые камеры, играли
Баха. Баха можно превратить в пытку, но суть его — не в этом. Простой
пример: можно сказать, что автомат Калашникова создан, чтобы колоть
орехи, но логика его — в другом. И Бах — о другом, но он весь — Бах,
со всеми своими последствиями. Думаю, что об истории любви говорить
можно, но об истории ненависти нет — она однозначна. Правда, если
честно, любовь тоже не останавливается, как только она определена,
она умирает. Любовь должна постоянно находиться в движении, при-
чем порождая и движение, и пространство, и время этого движения
любви и это — «втора». «Секунда» времени, — не обязательно в ансам-
бле, в кадансе, резонансе с бытовым временем, — которая пытается кор-
чить из себя «приму». Этих времен бесконечное множество, и, по сути,
времена различаются (те же «кайрос», хронос» «стерезис» — у греков,
но и прошедшее будущее, прошлое настоящее, и весь перечень «опера-
тивных времен», которыми пользуются филологи, весь спектр, хрома-
тизм и сплошность времен, которые следует понимать буквально, а не
в переносном смысле), то есть суть в развитии не только «всегда», но и
везде, и во все стороны, сторон не имея. (Хорошее сентиментальное
название для книги: «Та сторона, где любовь».) В конечном итоге любовь
исторична, преходяща, но всегда «вдруг» и «внезапно», «не чаяно» —
«нун», как говорят греки. 

Все это интересно, но напрашивается вопрос: «Ну и что?», и это гово-
рит о том, что мы дошли до предела, где власть причинно-следственных
связей кончается, и кончается, как бесконечно малые у Лейбница, — бес-
конечно, приближаясь асимптотически к оси координат, представляю-
щих якобы истину. А дальше, перед ничто, никаких координат не пред-
видится, а если предвидится, то мы сами их создаем, но там заканчи-
ваются не только причинно-следственные связи, которые все в про-
шлом, как «потом» проецируются в будущее, которого еще нет, его сле-
дует (или не следует) создать, но нет и меры, необходимости. Переход
возможен только вдруг, как перерыв постепенности в свободе-основа-
нии и свободе основания, свободе основанием. Тогда пустые вопросы
«почему», «зачем», «почем», «сколько» уходят напрочь и не задаются

• 130 •

А л е к с е й  Б о с е н к о



Ничего обычно не ждут и надеются на «вдруг» при полной безна-
дежности и холодном знании своих возможностей — да, но и невоз-
можностей. Собственно творят ведь невозможное. Зачем усложнять?
Зачем к началу прилагать еще и «вдруг», а вместе с категорией необхо-
димости припечатывать еще и судьбу, и какую-то любовь, например,
к живописи, философии? Зачем умножать сущности? 

Все человеческое это создание, а не мультипликация сущностей,
творение из ничего предмета, чувств, особенно чувств, и просто меха-
нически или эволюционно они не рождаются — всегда вдруг — это мо -
мент одушевления не только чувства. Но любой противоположности.
Подобно антагонизму, который не просто неразрешимое противоречие,
и потому не диалектическое, а, как антиномия, упрямо формальное,
но показывает границы рассудка и пределы формальной логики, анта-
гонизм есть моментом разрешения всякого противоречия, и тоже явля-
ется вдруг, и, самое интересное, что неразрешимое противоречие разре-
шается. Несмотря ни на что. Так что то, что «вдруг» — прежде всякого
начала, и конца, и возвращения, позволяет ему быть подобным первому
удару сердца. «Вдруг» — биение, сдвоенный удар, отрицание отрицания.

Я сравнивал его с биением сердца? Это замирание сердца. Это то,
что в любом противоречии; как чудо, только естественное. Оно ничего
не объясняет, не обещает. Все позволено, но ответственность за «все
позволено» лежит исключительно на мне. Стремится к тотальному
индивидуализму, во всей его античеловечности, но он же единственно
оказывает сопротивление серой массе (отсюда один шаг до «сверх-чело-
века», ну и один шаг к совлечению с себя личины эгоистической твар-
ности, пресловутая свобода выбора только здесь и единожды), отсюда
возрожденный интерес к Айн Ренд, и складывается ситуация, когда при-
нятие неверных решений предпочтительнее, чем следование истине,
даже в том случае, когда он знаема. Это и отказ от свободы, и псевдоэ-
моции, наведенные галлюцинации, психоз и психоделические чув ст -
ва — они заведомо заменители, они по существу ложны. Но истина
не прекрасна, она страшна и без-образна. Если задела тебя хоть краем,
просто осенила, то ничего делать ты уже не сможешь, это отнимает спо-
собность думать, говорить, писать. Ошеломляет. И тогда крайняя объек-
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джеров — никакого отношения к сущности исскуства, где нет оправда-
ния, не имеет. Во времени и в вечности — это искусство поэтов, музы-
кантов, живописцев и вообще всех, кто на свой страх и риск обрекает
себя на самое противоестественное человеческой сущности (оно все еще
— ансамбль общественных отношений, даже если имеет дело с полным
отсутствием человеческого), нетость, лишенность. Искусство порождае-
мо своей преходящестью, гибелью всерьез — тотальное время, когда
не объяснишь, каким усилием и какой волей рождается любая строка,
питаясь кровью, и это — не гарантия гениальности или просто удачи.
Воля — сопротивление предмета. А тут мало того, что этот предмет надо
создать, — его требуется одушевить, продав душу. Хорошо бы дьяволу:
тут возможны варианты, некий торг, который дьявол чтит. Но ты про-
валиваешься в Ничто как среду обитания.

Но самое сильное сопротивление оказывает ничто, когда воля уже
не вольна ни в себе, ни в действии, уже не вольному воля, а воление как
волнение, и строчка, да что там — слово превращается в поступок,
не ограничиваясь жестом. И здесь трусость может быть мужеством, иду-
щим на уступки, и я точно знаю, что художники ненавидят свои произ-
ведения, а поэты, не говорю философы, испытывают физические муче-
ния, которые могут и к смерти привести, да, собственно, рано или
поздно приводят. Испытывают враждебность языка, который имеет
свою волю (хотя и здесь вспоминаются инвективы против самого суще-
ства поэзии от Платона до Гомбровича «Против поэтов», да и я грешил
этим. «Философия как предательство поэзии» — это я, чтобы в хорошей
компании побыть). Речь, конечно, о настоящих, а не прохиндеях, иду-
щих на компромисс. В истории бывают и компромиссы, и измены,
и предательства — сплошь и рядом, но, по сути, только не в настоящем
истинном искусстве, которое, даже предавая, делает это по истине и оп -
равдания не имеет. Животворящие комплексом полноценности не стра-
дают, хотя испытывают всю полноту бытия, творя не по нужде (хотя
приходится и такое переживать), а от избытка. Проливаяются через
край и режутся этим краем, который для них не предел, но некое зами-
рание между жизнью и смертью. Так что творчество всегда на грани,
хотя грань эта — переход, превращение. 
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нены на ощущения, реакцию-раздражитель, на «чипы чувств». И этого
достаточно. Чувства превращены в атавизмы человеческого: оно и по -
нятно, если человек устремился к простейшим, как к своему идеалу.
Я не сетую, не возмущаюсь, и даже понимаю, что так проще, и только
так можно выжить — особенно, когда вижу «счастье» ныне живущих.
Но я, поскольку сохраняю рудиментарную способность мыслить, и сам
чувствую, как у меня вырастают жабры, и от этого дышать как будто
легче, как появляется рыбья кровь, и мне уже менее противно. Меня
мутит от всего этого, потому что нехотя, тратя огромные усилия, чтобы
еще что-то чувствовать, вижу, как с брезгливостью от меня и таких, как
я, уходит философия и музыка, поэзия с живописью. Когда ты разочаро-
вываешься в музыке и философии — это пустяки, а вот когда философия
и музыка в тебе разочаровываются, и живопись видеть тебя не хочет —
это смертельно, ты помрачаешься в себе. Главное — это неизбежно,
неотвратимо. Амеба этого не поймет — для нее настал золотой век. А что
делать мне? Эмигрировать, как А. Ф. Лосев, в Античность, им самим
выдуманную? Или, как физики, думать о черных дырах, — да все воз-
можные способы не спасут, когда ты понимаешь, что слабоумие эпохи
просто окутает тебя сетью и парализует, чтобы оставался свежим. А ту -
петь будешь вместе со всеми, только в отличие от остальных — созна-
тельно, то есть свободно.

Мы — «раскавыченная» история, которая при этом не является пла-
гиатом и копированием. Кроме того, вопрос репродуцирования не ме нее
захватывающ и до потери сознания волнующ, тем более, вопрос ритма и
сердцебиения. Речь сугубо о воспроизведении в одной и той же опреде-
ленности, так что «беспокойство сердца» — это всего лишь форма покоя.
Можно было бы сказать о «профилях времени», но это уже ход. Дело в
том, что Парменида от Платона отделяет изрядный отрезок времени,
Прокла от Парменида и Платона с его последователями — огромное
время, которое течет и плещется само по себе, и одновременно в бе регах
Парменида и Прокла (и дано все сразу в своей незаконченности), неоп-
латоников, с архипелагом Платон. Дамаския от Платона отделяет черто-
ва уйма лет, которые невозможно даже точно определить, остановить,
поскольку они «дышат» в себе и сами собою «происходят», и всё — навер-
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тивация субъективности в действии, страсть к воплощению прикрыва-
ет то, что это всего лишь бегство от себя, а не проявление свободы. Свои
частные возможности проецируем, экстраполируем на универсум,
только бы не оглядываться на настоящие чувства, не оглядываться
на весь этот ужас, отнюдь не метафизический. Поэтому все можно. «Нет
ничего, чтобы нельзя». И на некоторое время — в этом спасение.
Особенно в паническом творчестве.

Интернет и впрямь отнимает память. Кажется, что наконец-то
человек может перестать складировать тысячи подробностей — теперь
можно освободить время для чистого мышления. Но нет, интернет похи-
щает память, вносит дезинформацию: мысли незачем и негде шеве-
литься. Сеть делает нас чистыми потребителями. Некоторое время
отсутствие эрудиции, но знание, где и что искать, спасает, но потом
мышление затухает, как на необитаемом острове, потому что интернет
копирует абсолютное одиночество. «Атомарность» и «монадность»
индивида абстрактно противостоят всеобщему, но не единому, которое
ни всеобще, ни единично. Единством Интернет не обладает. Он убивает
желание писать и подменяет желание жить бесконечным поиском гото-
вых ответов, как можно более лаконичных и кратких. Я не противник
этого удивительного создания — просто он копирует те общественные
отношения, которые его породили: изменятся отношения — изменится
функция Интернета. Все это кажется глупым. Интернет может копиро-
вать только формальное мышление, освобождать от рутины формаль-
ной логики при помощи формальной же логики. Он подменяет собой
искусство во всех видах и порождает новые. Это просто нужно принять
к сведению — сражаться с этим бесполезно. Но я о другом: все человече-
ское, по-настоящему — не функционально в сущности — оно может
выполнять несвойственные себе роли, и очень успешно, но даже музы-
ка трапезных сонат создана в конечном счете не за тем, чтобы ублажать
жрущих, так же, как живопись или философия не для развлечения —
нет, все это выглядит жалко, и в конце концов начинаешь сомневаться,
что человечество разбудило такие сущностные силы для посредствен-
ных целей. Так и человеческие чувства. У одного поколения они ампу-
тированы вместе с воображением, а у тех, кто будет жить дальше, заме-
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живет, и хотя такое бесцеремонное обращение с бывшим и коробит
своим неловким, — не мультиплицированием или копированием, —
а действительным ростом, хотя он ничего не прибавляет. (В свое время
так коробил фильм «Андрей Рублев» Тарковского, неловко было смо-
треть, как современники изображали собственное просветление и свои
представления о вере). Мы вносим в прошлое себя, и в его кривом зер-
кале любуемся только собой. Проблемы, которые не волновали Платона,
слова, которых не было, плюс переводчик, влюбленный в свое дело
и потому пристрастный. Л. Ю. Лукомский фантазирует, фантазирует
(«фанатазирует», фанатея — не потому, что проверить нельзя, а потому,
что любая самая современная идея, немедленно явленная, обладает
изначально неопределенностью, пребывая, как говорят современные
физики, в сингулярности — она никогда не бывает сингулярностью,
являясь, как и мы в своей жизни, перерывом постепенности, скачком,
разрывом, синтезом, происходя пределом и завершением, концом
истекшей вечности и началом, вдруг-предтечей вечности последующей,
грядущей. Но вечность не линейна, она не предстоит и не кончается —
она вокруг, как океан, космос, вселенная. Часть вселенной так же вечна
и неизбывна, как сама вечность и бесконечность, являясь простран-
ством и временем — они не обладают самостоятельной сущностью,
атрибутами движения — его «здесь-сейчас», и не являются ими как
самоочевидная сущность. По крайней мере, бытие и ничто — становле-
ние- развитие и пребывание, и все было бы ущербным на целое мое
самосознание, бытие, мгновение жизни) напропалую, и я вслед
за Л. Ю. Лу комским (невероятен, впрочем, как и все, кто имеет дело
с древнегреческим языком, просто потрясает до онемения своими ком-
ментариями к Проклу и Дамаскию, и хотя понимаешь, что это Лу ком -
ский, вернее названные персонажи в исполнении Лукомского, все же
радуешься тому, что видишь в этом оправдание нашего пошлого време-
ни. Это приличнее, чем раздоры на фоне фрагментов Гераклита в святом
семействе классических филологов вроде Муравьева и Лебедева).

Вообще, смотришь на распри Лебедева и Муравьева «в эфире»
Интернета, и диву даешься, когда они грызутся из-за «истинности» трак-
товок, да еще публично, не стесняясь в выражениях, как будто это имеет
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ное. А если учесть особенности перевода и утраты, несмотря на которые
эти зияния еще более красноречивы, чем те обрывки текста, которые
даже в своей данности воспринимаются современностью, как восприя-
тие восприятия, то ничего определенного и сказать нельзя, да и не в этом
дело. Точность — в дальнейшем развитии, в непонятной потере такого
изощренного языка, который и нормы-то не имеет, и единство, как древ-
негреческий, получает посмертно, и продолжает жить, а смысл —
в чисто эстетическом просторе воображения. И в этих произвольных
и смешных штудиях не намного больше импровизаций, чем во всей
«научной», серьезной до смешного, кропотливой сумасшедшей работе
светочей лингвистики, филологии, философии, которые успешно
выдают желаемое за действительное. И это действительно действитель-
ное (как действительна видимость в живописи и слышимость в му зыке,
даже если ничего не изображено и не звучит. Точно так же с молчанием
в философии, отказывающейся от мышления, как от свободы и сути, или
с искусством, отрекающемся от себя, и идеи, и отречения его в смысл). 

Не хочу утруждать святцами и мартирологами, хотя доставляет удо-
вольствие перебирать славные времена и имена, где — все, кто явно, кто
как само собой разумеющееся попадает в ситуации принципиальной
эстетики мертвого языка, которому дают жизнь свою, прямым перели-
ванием времени и пересадкой своего сердца. Более живой язык, чем
древнегреческий, трудно себе представить, хотя, наверное, латынь,
шумеро-аккадский, древнекитайский и любой другой вызвали бы тот
же бескорыстный восторг. 

Когда Хайдеггер с современными и будущими комментаторами
(которые по-прежнему старательствуют на копях, приисках и рудниках
вместо того, чтобы просто прогуливаться без всякой заданной и позна-
вательной цели, купаясь попутно в Гераклитовом потоке — пусть
себе — не убудет, намывая драгметаллы звонкого языка — не всегда
из него чеканится чистая монета) вторгается через века от Дамаския в те
же тексты, наглядно видно, как комментатор вписывает и переписыва-
ет Платона, чего не было в оригинале, но есть в помине. Виртуозное
исполнение Платона с украшениями. Я не о Хайдеггере, а о вторжении.
Но оставить в покое, как в забвении, прошлое невозможно, оно нами
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моей биографии, моего искреннего восхищения, и, может быть, это
неверно, однако они питались моей мыслью, временем, и, в сущности,
приросли на целое восприятие длиною в жизнь, и чувство, которого не
было прежде. Точно так же смешно спорить (но спорить надо — эта бес-
полезность и суета тоже участвуют в жизни), были они компиляторами
или вполне самостоятельными мыслителями, привнесли что-то или
вынесли — праздные и ненужные вопросы. Никто не измерит чувства,
которые возникают при восприятии этих персонажей, а они — едва ли
не средоточие и причина того, что я беру какие-то фолианты и читаю их,
разменивая на время жизни (то же относится и к музыке с поэзией.
Ну к чему современному человеку Илиада и Одиссея, к чему Божест вен -
ная комедия или «Десять книг о согласии Орфея, Пифагора и Платона
с “Халдейскими оракулами”»? Тем более, что они утеряны, и, быть
может, навсегда, но ведь были написаны, и тревожат). 

С одной стороны, нету знания языка. И даже если бы десять жизней
положить (а их положены сотни, тысячи) на изучение, например,
Гераклита — это ничего не прибавит и не убавит от Гераклита, хотя без
читателя он исчезнет, по крайней мере, до лучших времен. Но, навер-
ное, в этом и суть, что не прибавит не убавит — константность в исто-
рии заключена в современности, стоит потерять интерес, и все, — нико-
му неведомым станут и Пушкин с Моцартом (кстати, они и являются
неведомыми для большинства. Именно неупотребимость придает оча-
рование и создает своеобразный принцип неопределенности, который
не позволяет однозначно относиться к событию, хотя оно всегда одно-
сторонне. История может быть и пакостной штукой, — зависит от того,
как посмотреть, — и мы отвергали взгляд как субъективность, но эсте-
тизация ее и оправдание — мы сами, хотя за «мы» не ручаюсь.

Речь не об очередном комментарии восхищающего произведения
и не об оправдании, что если все давно написано, изображено, то нам
остаются только аллюзии («Нам остаются только поцелуи, мохнатые, как
маленькие пчелы, что умирают, вылетев из улья»), и последнее «прости»
от классиков, которые при жизни таковыми не являлись (старая хохма,
что Древние Греки не знали, что они Древние Греки). Мы же не инкри-
минируем Ницше или Хайдеггеру их, мягко говоря, своеобразное про-
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значение. То же самое — фантазии А. Ф. Лосева (так и не понятого, хотя
и признанного) и А. А. Тахо-Годи, а прежде А. О. Маковельского, Теодора
и Георга Гомперцев, В. Виндельбанда, Г. В. Ф. Гегеля и многих других.
И смысл именно в вариациях на темы, которые потом встраиваются —
«встариваются» в Платона или любого другого персонажа. Кроме того,
каждый видит, при всей эрудиции и многогранности, только одну
грань, один штришок, и даже все они вместе не составляют физию
объективного духа (как будто речь идет о том, чтобы в истории соста-
вить фоторобот неуловимого и достаточно ехидного субъекта). Но без
всех именитых и безымянных персонажей тот же Платон будет непол-
ным, как неполон он без меня и последующих, — не обязательно иссле-
дователей, терзающих и уродующих текст, — а просто бескорыстных
читателей. Которые вовсе не гонятся за мифической мудростью. Быть
может, сохранись наследие Гераклита поподробнее, мы были бы разо-
чарованы, а так, ввиду краткости, в его текстах очень вольно дышится.
Хотя меня всегда мучают сожженные библиотеки той же Александрии,
или утерянные — Ивана Грозного и Ярослава Мудрого, утраченные про-
изведения искусства, например, Боттичелли (сколько их было: на моей
памяти горела и библиотека Академии наук в Петербурге, древнейшее
собрание, и, недавно, библиотека ИНИОНа, и заливало в свою бытность
киевские библиотеки, а погибшие картины Ван-Гога, Рембранта,
Рубенса? Да не перечесть, и все — не в веках, а недавно. Вот и сейчас
взорвали Пальмиру, убили хранителя. То же и с фанатиками, громив-
шими выставку Сидура. Одичание налицо), и люди, с которыми уже не
поговоришь, как, впрочем, и люди, которые существуют, будут рож-
даться, но я о них ничего не узнаю. До сих пор корю себя, что мог трид-
цать лет, находясь в одном городе, ходя одними путями, слушать удиви-
тельного поэта Вадима Клеваева, посещать его лекции в Художест -
венном институте и слушать о Караваджо, и, может быть, разговари-
вать, если бы он снизошел, но не судьба, узнал я о нем после смерти.
Ну и что — его слушатели плохо учились и тоже его не заметили.
А сколько безвестных сейчас. 

Но суть не в этом, без меня Прокл, и Дамаский, и Платон, и Пар ме -
нид, конечно, обошлись бы, но ведь открылись, и теперь они — факт
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можности рассудка, оно, одновременно — граница Разума, но с той сто-
роны, поэтому и для Рассудка, и для Разума воображение по-ту-сторон-
но. Оно всегда приходит из ниоткуда, и проходит стороной, оно сторон-
нее, как чужой, ле-транже, посторонний… Границы между макрокосмо-
сом и микрокосмосом нет — ее роль выполняет «переход», который вос-
принимается как «вдруг». Воображение — своего рода бог межи, оно —
междумирье, и относится к способностям рассудка. Воображение стра-
дательно, оно — воспринимающая способность восприятия и граница
единства самосознания, но воспринимает не только выраженное в по -
нятии, но и непосредственно. Я просто всегда воспринимаю, и уже пас-
сивно, только то, что поражает воображение. Поражение — синоним,
вернее «свое-другое» воображения. Пораженное восприятие. Вооб -
ражение не может не быть не пораженным или быть не пораженным,
а если и может, то эта возможность — не данность, а процесс, становя-
щаяся вторичность другого (как цель, идеал), которая не знает, что она
такое, не знает «что» «я», «оно» — определенности, в сущности,
в явлении, в бытии — возможности — она единое произрастание, кото-
рое не может быть без предшествующей вечности. И основание, и ее
предикат, и ее предвосхищение не могут не воспринимать все предше-
ствующее движение как путь к самому себе, по крайней мере, так оно,
воображение, себя воображает, в том числе и крайней мерой, живя так,
как будто оно «вдруг-сейчас-навсегда-в мгновении». И если я скажу, что
есть специальное слово в древнегреческом, которое выражает этот
момент движения, то не удивлюсь, если кто-то на него надыбает. 

Воображение и есть поражение насмерть, но оно — и поражение
смерти. Поразительное — исток воображения. Сейчас воображение,
ампутированное потреблением готовых форм, упраздняется в музейное
пространство, где эстетизируется и превращается в музейные экспона-
ты с номерами хранении, раритеты, артефакты некогда живой жизни.
Это прекрасно (прекрасное — вещь в своем роде совершенная, поэтому
оно против красоты, оно — вещевание, как волхвование-речение-заго-
варивание вещи заканчивает историю вещей, и освобождает место для
человеческой истории). Музеефикация, как мумификация — естествен-
ный процесс культурной утилизации. 
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чтение Греков, или вольное толкование их же. Мы не обвиняем последо-
вателей в плагиате, и совсем не потому, что изыскиваем себе «алиби».
(Известное хайдеггеровское: «Есть только Платон — все остальные ком-
ментаторы». И Платон тоже комментатор). Нас действительно в то время
и в том месте не было, как и здесь. Нет ни в «прежде», ни в «потом»,
ни «здесь-сейчас», все около и рядом, и иногда впадаем во «вдруг», ори-
ентируясь на здесь-вчера и завтра как гипотетические координаты, при-
вязываясь как к неподвижным звездам, понарошку, прекрасно зная, что
они не неподвижные. Привлекают нас, в сущности, Мы и Греки. Я и
греки, теперь только Греки. Опять же, когда Ильин пишет «Учение Гегеля
о конкретности бога и человека» или В. Кожев — свое довольно плоское
понимание «Феноменологии духа», на котором взросла вся философ-
ствующая поросль того времени, хотя произведение так себе, — все зави-
сит от прочтения и степени образованности или эрудиции читателя.

Тут вообще происходит нечто такое же тупое (помимо всего проче-
го, и буйства страстей) как, например, при расчесывании кудели, пряжи,
из которой кустарным образом вьется нить, потом ткется холст, нити,
которая — из ассоциаций, склублений образов и прочей пыли слов
вытягивает нить мысли, прихотливо свитую из многих волокон, то есть
текст, ткется основой и утком, снующим туда сюда, и потом этот холст-
текст идет либо на хламиду, «бруки» у интеллигенции, чтобы срам при-
крыть, либо натягивается на подрамник книги и по нему живописуют
нечто невразумительное, и потому вся дальнейшая жизнь — в коммен-
тарии, который еще надо спровоцировать; или превращают в плащани-
цу, или вышивают, а может, размахиваются в стиле Го Хуа по мокрому…
кто во что горазд. Суть одна — мы сами в лучшем случае вплетены в дей-
ство, не зависимо от того, участвуем или нет, и особенно гордиться
не стоит (хотя никто не возбраняет), потому что дело не в авторстве и не
в первенстве, а в этом коллективном творении, которое ткется и распу-
скается. Так что я не претендую на авторство, не пытаюсь реабилитиро-
вать те или иные концепции. Я утверждаю, что дело не в интерпрета-
ции, она — дело десятое, а в воображении, которое объективно в своей
кажущейся субъективности, и восприимчиво; все приемлемое «было».
Воображение поразительно. Оно — поражение. Будучи границей воз-
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Речь идет о преодолении воображения, как предела рассудка и пе -
рехода к самому переходу (такой онтологической метафоре или способу
дела и онтологии самого воображения, надеюсь уже никто бытие
не мыслит как вещественность, а то начнут искать ген воображения
или «энергии с волнами»), потому, что оно — не только предел рассудка,
но и предел разума, однако это не самое поразительное, — но предел-
основание, с которого начинаются чувства, а они всегда начинаются
с «вдруг», — по-ту-сторонний предел — потому в пограничье воображе-
ния, на нейтральной территории так неспокойно. Перейдя Рубикон,
Рубеж — вот эту сверхтекучесть предела-воображения — мы никуда
не попадем, только с ним. Пассивное воспринимающее воображение
превращается в созидание воображения воображения. Дело уже не в
силе воображения, а в деятельности. Это отражается на природе чувств.
Пока что в мире форм они были страдательны, страсти пассивны, пас-
сионы всепримлющи, но наступает время, когда они не просто происхо-
дят — творят из ничего, сначала превратив в ничтойность все конечные
и убогие формы, или, по крайней мере, допустив их сосуществование —
страсти идут в рост и чувства становятся экспансивны, захватывающи
и да же агрессивны. Эта агрессия — болезнь роста, их воля как иноформа
свободы к интенсивности — очень скоро они начнут расти в себя,
к единству, и в попытках произойти в единое избавятся от количе-
ственно-качественных отношений, как и от субъектно-объектных. 

В какой-то степени чувства только тогда сами по себе, когда не су -
ществуют. Чувства не ищут предметность, на которую им приходится
случайно опираться, они вообще не стремятся к определенности; чув-
ства сами становятся сущностными силами, создавая из ничего соб-
ственную предметность, идут дальше, создавая видимость и тысячи
таких универсалий, как зрение, слух, осязание, вкус: существующих
объективно вне нашего сознания и ощущения. От того, что вы не знае-
те, простите за банальность, «Сотворения мира» Гайдна, — кстати,
некогда Шостакович говорил, что если бы до смерти оставалось час и его
спросили, что бы он хотел услышать на прощание, он бы попросил
сыграть «Сотворение мира» Гайдна, — так вот, оттого, что по молодо-
сти или по неведению кто-то не знает это произведение или не видел,
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Но это не значит, что предстоит отдаться конвейерной штамповке
производства готовых форм, используемых в качестве искусственного
сердца и протезов заменителей, обрести навсегда. Как и не значит, что
всегда предстоит жить по чужим лекалам, восставать против техники
с ее предметностью и ее культа только на том основании, что сами по -
зволяем порабощать себя и потому вновь пользуемся ветхими пронаф-
талиненными лозунгами «Назад к природе».

Это — очередной обман. В том числе, бессмысленно игнорировать,
и тем паче протестовать против употреблений технологий и их разви-
тия в музыке, живописи, театре, в скульптуре, поэзии, кино… Наивно
сетовать, что вот раньше было время: художники сами сочиняли
и растирали краски, и потому так расцветала живопись. И в философии:
требовать, чтобы я сам изготавливал чернила и писал гусиным пером
можно, но глупо. Сейчас следует ввести «постоянную скорости» в так
называемое творчество. Стремительность и скорость, в том числе вос-
приятия, оказываются решающими. Конечно, не играет роли, создается
ли произведение сиюминутно или растягивается на долгие годы, оно
даже не соразмерно человеческой жизни, и растягивается на целые
поколения. К тому же творит не индивид — это все равно творение чело-
вечества, а художник присваивает себе только момент «вдруг», он —
другорядный, другой, вторичный. И, образно говоря, творит он со скоро-
стью света, он происходит. И момент разрешения противоречия всегда
мгновенен, даже если тянется тысячи лет, как, например, происхожде-
ние жизни из неживой материи. Говорят, что, приближаясь к скорости
света, время замедляется и исчезает. Хороший образ. Хотя на самом деле
это не так. Технология — не просто набор приемов и правил, это в целом,
форма движения материи, поставленная в качестве «органона», в каче-
стве опосредующего орудия между человеком и природой, с одной сто-
роны «апофатически»: ни человек, ни природа, ни субъект, ни объект,
и в то же время катафатически: и то и другое — в превращении. Нужно
различать (хотя нужно ли? Бывают моменты, когда наступает момент
неразличенности, — различение было необходимо, но теперь в нем ну -
жды нет), когда технология — даже не симбиоз, а взаимное паразитиро-
вание и поедание друг друга.
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песчинку в раковину, когда выращивается искусственный жемчуг,
только вместо песчинки — квант времени или обломок истории, выр-
ванное и пересаженное слово, например, «Метанойя», или внешний
хитиновый экзоскелет: «Пейзаж», «Парадный портрет», «Композиция
№ …» (придумайте сами), которые удерживают рамкой содержимое. Это
может быть заданное направление, тенденция — серии. Логика склады-
вается по ту сторону изображаемого. То же и в музыке, и в философии.

Время, отделяющее нас от Дамаския и Платона, мы воспринимаем
отдельно, как даль, которую удалось изъять, развернув дление, показав
всецело, а движение — в обозримом предстоянии, и в профиль, да еще
смазано, потому что схватываем только его след в смещении к красно-
му спектру, вдогонку. Время в профиль, а не в фас и не в затылок, со всех
ракурсов, сторон, направлений и даже изнутри. Оно пластично — сна-
ружи живописно, скульптурно и музыкально в длительности, ко мне
и мимо, ко мне и в сердце, и дальше, или впиваясь в настоящее. А не
только живописно и музыкально, о чем я не раз говорил, поэтому, когда
обходим поэзией его изъян вокруг, нам нет никакого дела ни до Пла -
тона, ни до его комментаторов, я его вижу не в разрезе, не приготовлен-
ным к препарированию и наблюдению, а просто наслаждаясь самим
фактом зрения, которое обретает смысл истечения — οτόμωσις — влия-
ния, которые оказывают на события в нашем мире, причем астрологи-
ческие влияния — и вызевание-зрения. Приблизительно как в схола-
стических представлениях о видении, когда лучи, исходящие из глаз,
осязают и освещают предмет, в нашем случае формируют само видение
и создают видимое — зрение проистекает, и, я бы сказал, впадает в пред-
мет, делая его видимым. Вот это на самом деле «вдруг» — которое прео-
долевает мертвую точку в движении, являясь во всех направлениях
(и в обратном тоже) одновременно. 

Давно, — каждому младенцу, — известно, что время не линейно.
Я сам рьяно топтался на этом представлении, упиваясь собственной
осведомленность. Но оно и не роза времен, не ветвится, не клубится,
а потому может быть и линейным, и всяким, принимая оттенки
от наличного бытия, которое его порождает своим прехождением. Оно
всякое: и горькое, и цвета свои имеет, и ни к одному моменту своему
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не слышал, не понимал, не читал любое другое, не испытывал чувс т -
ва — это не значит, что его нет и нет чувств, его питающих. Учение
об «эйдосах» очень проникновенно и вполне приемлемо, особенно
когда речь идет о чувствах (хотя эйдосы не об этом). И меньше всего
чувства зависят от психологизма и могут быть объектом и предметом
психологии. Даже такой «продвинутой», как у Л. С. Выготского, а выше
этот образец буквально не-до-мыслия в сверхчеловеческом раже
не про двинулся. 

Попросту говоря, от пассивных воображения и чувств в развитии
к самопорождающимся — своего рода автодзоон (τό αύτοξώον) — чувства
что ни миг на себя не похожи — они другие, иные. И эта инаковость
(ή έτερότης) не инодвижна, а та же, не-иная. Проблема в том, что в усло-
виях эклектики и недоразвитости, с такой же страстью и так же «вдруг»
будут рождаться извращенные и пакостные образования, которые про-
должат узурпировать статус чувств, оккупировав приуготовленное им
пространство, тогда как они не только статуса, иерархии, но и меры
не знают и знать не хотят. Однако, вся эта «борьба» нанайских мальчи-
ков (хорошо, хоть не «Майн Кампф») с обыдленными представлениями,
мнениями, обыденным сознанием радости не доставляет. Ликбез необ-
ходим, но невозможен, утомляет объяснять что-то тому, кто не желает
ничего понимать. 

Так, современная философия — что угодно (кому?): она — модель-
ный бизнес, дефиле каждой бросовой идеи как мисс вселенной, только
с дурным вкусом и перегаром, по подиуму «науки» и признания (но не
признательности, которая бесконечна в рамках разумного, по принци-
пу «что бы не случилось — держи фасон»), но при чем здесь философия?
В искусстве те же проблемы — это торговля на вынос, когда выносят
мозг, и жаргон вполне соответствует действию. Безмозглость современ-
ного искусства настолько очевидна, что даже не обсуждается — прини-
мается по умолчанию. Мозг искусству заменяют опилки бурной дея-
тельности менеджеров среднего звена и агентов по продажам.
Искусствоведы подводят базу. Современное произведение зачастую
состоит из названия, которое не играло никакой роли в относительно
классических формах. Название очерчивает, а то и вносит смысл, как
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А ищет безнадежно что пропало

Становится чем было и вокруг

Из-за меня, стремительно удаляющегося, в какой-то мере исчезаю-
щего до артефакта, события, картины, скульптуры, персонажа, даль
начинает вибрировать всем существом, когда попадает в тон и настрое-
ние. История настраивается по современности и свертывается в совре-
менности как феномен настоящей культуры. Своего рода «теория
струн», только для истории. А ведь еще может быть меняющаяся мензу-
ра, как на старинных японских инструментах Като или их китайских
прототипах, которые меняют расстояния и длину, удаленность в нашем
случае. История накручивается. Есть своего рода усилие, натяжение
истории. Наматывается на колки современности из его сколов, враща-
ясь против часовой (или по часовой, заставляя ее струны глухо шлепать
по декам того, что считается в данный момент плоскостью времени,
но вечностью. Вечность-в-данное мгновение. Мгновенное время. Время
в профиль в своей стремительности не к настоящему, не ко мне, позво-
ляет стать осторонь и увидеть его не просто со стороны, но «мимо» в его
преходящести. Это не короткометражка, разобранная по кадрам,
не кинематическая схема, а скорость прехождения и потерь.
(Скорость — еще одна трансценденталия, которая, к сожалению, вторга-
ется в существо нашего мира и изменяет его, преобразует). Причем и в
метафизическом смысле тоже. Здесь речь не только о скорости пред-
ставления и восприятия, скорости реакции, не только о скорости освое-
ния, превращения и преобразования, но и о скорости производства сво-
бодного времени, борьба за которое составляет сущность человеческой
истории. Экономия времени — скорость человеческого развития.

Все многообразие современности превращается в однообразие,
поскольку каждый фрагмент смертельно болен индивидуализмом.
Такова природа нео-капитализма. Каждый человек атомарен, монадо-
подобен (что противоречит его природе), и к тому же еще расщеплен
и связан множественностью, противостоящей ему вопреки всякой логи-
ке. Атом не потому атом, что его нельзя расщепить, а потому, что
он атом, так что даже единое или всеобщее — атом. Это тот паскудный
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не сводится. В линейности оно — как струны, наматываемые на колки
современности в определенном строе, пока это напряжение не начнет
резонировать, резонировать-ся с современностью. Не я со-временник,
а время — со-звучно, живописно-пластично-размерно и т. д. к моему я,
которое не собрано воедино даже единством самосознания, оно —
не точка, а представляет собой тот же поток, не иной природы, но, бла-
годаря и вопреки ограниченности, обретает дополнительную «турбу-
лентность» безмятежных смыслов, которые тоже не самодостаточны,
а представляют собой переливы и переходы, превращения. (То есть
«вдруг» обретает хорошо знакомые, вернее, незнакомые, не знаемые,
но узнаваемые черты «скачков», «переходов», «разрывов», «перерывов
постепенности», «внезапности», «рекреации», «лакуны», «каверны»,
«транскреации», «метанойи», трансгрессии, «универсалии» и так далее,
но не «тому подобное» в своем бесподобии. «Вдруг» и его ипостаси, соо-
тветствия, не бывают подобными, они бесподобны. Все, что касается
«вдруг», дано сразу. Так резонируют уже освобожденные от футляров,
для того, чтобы адаптировались к температуре, хорошие инструменты
в аудиториях консерватории. Ты заходишь молча, а они резонируют
на твое появление звуком, отзываются, звучат. Тот поток, который
и имени своего не знает, и так безымянный и происходит: то как исто-
рия философии, то как история искусства, то вообще как история
в целом и в каждом, каждым фрагментом отзывается так же прихотли-
во, артефактами или сбывшестью, а может, и несбывшестью, принимая
возвращение за происхождение — этот поток и ты сам. Возвращение
понимается как «возврати», «разврат» (ст. русс.) к истокам. Может ли
быть возвращение в иное? Возвращение имеет начало и свое «вдруг»,
которое знает, если захочет, «внешнее» и «внутреннее», но одновремен-
но с этим все же может «забыть» (вот эта «вдруг-проблема»), и быть
в своем нерасчлененном единстве, когда «вдруг» порождает начало,
снимается в нем и тут же остается самим собой. Когда начинается
«вдруг»? Когда кончается? Вдруг бесконечно? В себе и для себя.
(Намеренно не артикулирую знаками запинания).

И здесь внезапно умирает «вдруг»

И больше не летит куда попало
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Поэтому и начинаешь с того времени, когда «наша Земля была еще теп-
ленькая и по ней ходили мамонты, а потом слоны», хотя стоит вопрос
об устройстве радиолампочки (М. М. Жванецкий).

Так и с философией: грандиозные картины ее истории начинают
раздражать своей непостижимостью, необъятностью, давят массой.
Понимаешь, что, может, так и следует: гнилому времени — гнилая фило-
софия. И сверхусилия ни к чему. Все происходит в течении одной жизни,
которая — как перерыв постепенности, как «вдруг», только малый про-
черк между двумя бесконечностями, и не особо требуется вся история
философии для того, чтобы ущучить, что жизнь коротка и смерть все
спишет, если о тебе кто-нибудь вообще вспомнит. (Как говорит мой зна-
комый: «Твоя смерть — событие на полчаса, чтобы добежать до бли-
жайшего винно-водочного отдела. На второй день тебя забудут». Такие
настроение очень популярны. Навскидку: книга В. И. Красикова
«Конструирование онтологий. Эфемериды» (М., 2007). Талантливая ред-
кая пакость, когда авто видит свой субъективный взгляд, липкий, как
плевок, который не отодрать, — только выморозить, — и знает, что
попал, и радуется этому, но то, что он видит и как — ложь от начала и до
конца, кроме истинности, что так он видит. И никакие контраргументы
невозможны. Роскошный пример современного видения, торжествую-
щего в своей объективности, злорадствующего: «Ага, а человек смертен!
Он бабочка-однодневка. Все мы эфемериды!»). Сейчас мыслить не надо.
Даже вредно. Достаточно знать две-три новомодные фамилии, а при
наличии интернета даже не читать, и можно не только прослыть про-
свещенным, но и действительно блистать, использовав нехитрый
прием комбинаторики — что-то вроде гадальной машины. В механиче-
ском обществе этот механизм будет работать и давать результат, что
в политике, что в оболванивании масс, что в менеджменте или выра-
ботке критериев в философии и искусстве — механизм один и тот же,
и для сиюминутного успеха длиною в жизнь вполне приемлем. (В этом
отношении особенно умиляют нормы, критерии, эталоны, образцы
и прочая дребедень, когда разные темы исследования загоняют в один
формат, подгоняют под один образец. Как же, «там», «наверху» не пой-
мут, сразу спросят про «паспорт специальности». О многих институтах
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случай, когда ложная теория индивидности, унифицированности, одно-
мерности и уникальности делает невозможной истинную теорию уни-
версальности и всесторонности не только сущности человека, но и его
бытия (не бытования с существованием), и самое страшное, что в этих
условиях — почти единственный способ выживания, как во втором
законе термодинамики, «почти для большинства случаев» — человек
таким случаем и выступает — он случаен даже для себя, но вот «почти»
— это «вдруг», «нежданно-негадано», «внезапно». Поэтому ни о какой
всеобщности речь не идет. (И мои пассажи о снятии убогой формы «я»
и преодолении «личности», снятии «личины», хари, образины, совлече-
ния тварности — преждевременны. Хождение в народ и опрощение —
примитив и ритуальное самоубийство, которое не ко времени — обой-
демся без жертвоприношений). Эклектика становится образом мышле-
ния, многоумением, господством одномерных технологий, которые про-
тиворечат самому понятию технологии. Кроме того, каждый, выходя
из себя, становится не развивающимся, а подражающим существом,
«техноидом». Это отражается и в работе художника, когда он не может
даже формально быть многообразным, и не в силах отойти от творения,
растрачивая себя в серийности, и в работе музыканта (именно в работе,
каторжной и убийственной), и в опусах философов, литераторов, поэтов,
архитекторов, скульпторов, которые никому не нужны, и не порожден-
ные нуждой, но необходимы миру как смертельная болезнь свободы.
(Только идиоты в этом случае страдают от невостребованности, те, кто
провалился в случайную свободу, хотят только одного: не стать нужны-
ми и не дай бог популярными). Освоив один прием, пишут всю жизнь об
одном и том же (в этом есть некоторое формальное единство — якобы
верность одной теме, тем более, мы же знаем, что все взаимосвязано,
и все во всем), но на самом деле, по себе знаю это, очень трудно изба-
виться от необходимости повторяться и не забывать упомянуть то, что
является для меня если не категориями, то аксиомами, леммами: и пото-
му, что жаль оставить и перейти к очень неуютному незнаемому,
и потому, что понимаешь, что если не упомянешь предыдущие «этапы»
развития, то твой такой многозначительный вывод будет воспринят
неверно и предвзято, или безразлично: «Как скажете — воля ваша».
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времени, пространства, их восприятия и представления о них, а не толь-
ко отношения. 

Конечно, Эли Фор (и все, кто что-нибудь осмелился высказать), охва-
ченный энтузиазмом и возбуждением, имел в виду другое: а именно,
что благодаря этому мы можем преодолеть «старческую дряхлость»,
достигнуть, наконец, всемирного искомого духовного единства и покон-
чить хоть на время с «хмельным разбродом», а надо полагать, и с по х -
мельным синдромом роста. (Как гениально заметил в своем дневнике
его соплеменник Эрик Сати: «Самая большая неожиданность в жизни —
это вдруг старость». Так что все попытки писания и попытки передать
удивление или записать открывшееся, распахнувшееся, как окно в гро -
зу — это «прелюдии дряблой собаки» — пустое, для мебели, даже Дан -
товское хрестоматийное, истрепанное порою издевательскими коммен-
тариями, как у Гомбровича:

Per me si va ne la citta dolente

Per me si va nel’eterno dolore

Per mt si va tra la perduta gente

Я увожу к отверженным селеньям

Я увожу сквозь вековечный стон

Я увожу к погибшим поколеньям

(пер. М. Л. ЛОЗИНСКОГО)

Гомбрович впадает в откровенную сознательную пошлость (это по -
шесть — интенция современной развязной мысли), обвиняя в этом Ад.
Огромное многословное количество смешных, жалких, назидательных
слов, которые мастерски лепит Гомбрович, только оттеняют грандиоз-
ность замысла, — его не было у Данте, он утверждает свою недосягае-
мость — это и завораживает. Скажем, если я вслед за Гомбровичем
начну видеть в «Божественной комедии» (название тоже не авторское)
всего лишь злобную клевету на своих соплеменников, пустопорожний
политический памфлет, где Беатриче прилеплена как простой связую-
щий сквозной, проходной ход, то не только все, но я сам себя не пойму.
Но вот, если я без остатка принимаю все от себя сказанные тропы Ман -
дельштама в «Разговоре о Данте», то это будет превосходить все напи-
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или очень ученых советах напишут: «Они не занимались проблемами
вечности и бесконечности, жизни и смерти, пространства и времени,
так как это не соответствовало паспорту специальности». Я думаю,
Платон не защитил бы диссертацию по Платону. Не защитил бы и маги-
стерскую, да и на курсовой его бы пожурили и заставили переделать
«как положено», поскольку никто так не пишет, «низзя»).

Радоваться или горевать по поводу того, что философия стала невоз-
можной, поверхностной и мгновенной, как и любые проявления чело-
веческого духа — об этом уже задумывался Эли Фор — гениальный диле-
тант, со своими предрассудками, но который сказал: «Критический дух
стал всемирным поэтом» или как-то так. И при этом ключом к понима-
нию его книги «Дух форм» поставлены слова Монтеня: «Я рисую не
бытие, а переход». В сущности, он удивленно подвел итог предшествую-
щему развитию, где форма была статична и завершалась формой форм,
тогда как на самом деле форма — процесс и отношение, и как раз имен-
но развитию принадлежит, но в становлении она отделена «вдруг» —
здесь форма наличного бытия случайна и внешнеприложима, вернее,
несущественна для становления, поскольку и является становлением,
самовоспроизводящимся в одной и той же определенности, и опреде-
ленность эта апофатическая как единое-не-сущее (τό έν μή όν) — люби-
мая тема Н. Бердяева и великолепного С. Булгакова (особенно — «Свет
невечерний»). То есть последовательность классических категорий
может меняться как угодно, она обратима и в некотором смысле еди-
новременна, за исключением того случая, когда время запаздывает
и отстает от бытия. И тогда волочится, выстраивая некую траекторию.
Это кажется нелепым и я это говорю вовсе не в защиту эклектики,
да еще построенной на связующей иронии: допускаю, что кто угодно
может утверждать, что это не так, и все как раз с точностью наоборот,
например, что становление есть единство времени пространства,
жизни и смерти, и будет совершенно прав (как в анекдоте про раввина:
«И ты, Циля, права, и ты, Абрам, прав, и я прав). Нет, не об этом сосуще-
ствовании форм речь, — дескать, у каждого свое видение, своя правда, —
а о том, что все формы — не только различные формы, явления одного
и того же, но и являются его способами развития, в том числе и развития
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“Всевышняя Любовь…” И эта его “Всевышняя Любовь” вдруг вытаскива-
ет на свет всю монструозность этого представления. И его подлость» [2,
с. 667–668]. Можно понять Гомбровича, потому как оправдания ныне-
шнему времени нет, а прошедшие достижения унижают. Но это как ска-
зать. Тут скорее унижение написанным, что хочется повторить, но это
плагиат. Он злорадствует на правах позже живущего. Может быть,
он даже видел телевизор. Современное время не нуждается в оправда-
нии, как и время Данте. Невозможно сравнивать — ничто не лучше.
Зачумленная Флоренция, изгнавшая Данте, или печи Освенцима, и спа-
сительное бегство Гомбровича из полыхающей Европы. (Кстати, он то -
же умер, как и все предшественники. «Однако для того, чтобы я мог
о ком-то сказать, что он “был” (удивительное слово, нечто вроде “есть”,
но какое-то ослабленное), передо мною этот самый “был” дожжен пока-
заться на современном горизонте в качестве странной точки пересече-
ния двух лучей: одного, который исходит из меня, из моего реконструи-
рующего усилия, и второго, который родился вне меня, на самом пере-
сечении прошлого с будущим в самой точке перехода, и позволяет
почувствовать что-то, что было, все еще “есть”, и есть в качестве того,
что “было”» [2, с. 662].

Ну и так далее. Кокетничающий и втайне надеющийся, что его
самоирония не сбудется, что она на всякий случай, Гомбрович не заду-
мывается, что Данте абсолютно все равно, что через шестьсот лет най-
дется некто, кто будет предъявлять ему претензии и обвиняя в недо-
мыслии. Данте тоже Гомбрович бы не понравился — слишком суетно.
Попробуйте договориться с современником, что уж тут говорить, расс-
матривая прошлое, которого нет, оно — прошлое настоящего, настоящее
и будущее, как ни крути. Поэтому, вопрошая его, мы, в сущности, не быв-
шее спрашиваем, а вопрошаем пребывающее. Только и всего — измеря-
ем степень нашего воображения, которая в любой момент может быть
утрачена, заменена предрассудками или наведенной галлюцинацией.
Вот как у нынешних. И практика тут — не критерий, и способ дела
может подвести, если не будет соответствовать своему понятию. Но это
распространенное заблуждение, что кто-то в истории, бывший — за -
блуждался. Совершал ошибки — возможно — но не заблуждался: про-
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санное о Возрождении, хотя и не будет отменять его. То же и в совре-
менности, когда сочинение обретает зримую реальность. Умножают
сущ ности, причем «вдруг», ни с того, ни с сего, без основания, — которое
в отсутствии оснований, условий, — безусловно и не детерминировано
по свободной необходимости. Это никак не оправдано, только самим
действием. Конечно, у Данте были причины писать, хотя бы чтобы зара-
ботать на кусок хлеба, но то, что это свободно и по наитию (хотя наитие
несвободно), от души (хотя душа, согласно Проклу: «…способна до беско-
нечности нисходить в становление и вновь восходить из становления к
сущему» (Прокл, Первооосновы теологии, § 206) — миф. Хотя ее сущ-
ность — становление и есть. Это свободное произведение пространств
из ничего, а, в сущности, из времени, заимствованного у вечности,
из сво бодного времени — достояние современности. По крайней мере,
мы у истоков (ή πηγή) — потом это станет общим местом и банально-
стью. «Я, общающийся с каким-то Данте через этот рой, круговорот этих
шестисот лет, заполненных существованием, я, погружающийся в ми -
нувшее время ради того, чтобы добраться до него, умершего, до какого-
то там “бывшего” Алигьери… В нашем общении с умершими лишь
то не нормально, что оно для нас норма. Мы говорим: жил, умер, напи-
сал “Божественную комедию”, я ее сейчас читаю…» (16.10.1966) [2, с. 661].
«Прошлое — это паноптикум, составленный из обрывков» — ой ли?
Тирания Прошлого. Податливость его. О враждебности книг. Не сложи-
лось у Гомбровича с Данте, не приняла его книга. «Уберите боль — и мир
станет равнодушным, безразличным» [2, с. 664]. «Ад — халтурное пред-
приятие» [2, с. 660]. «Ад — нечто плохо осуществленное». «Ничто иное,
лишь эта идея халтуры может раскрыть перед человечеством адскую
бездну. Образ Зла, вгрызающегося в себя, самого себя терзающего… вкус-
но, конечно»; «Не знал об этом флорентийский пилигрим, не хватило
его на такую мысль…» [2, с. 660]. «Сколько еще можно говорить в том же
духе, отмечая, что данное произведение — вульгарное, слабое, скучное,
жалкое! И из этого печальный вывод: что я никакими силами не могу
пробиться к этому человеку через его произведение» [2, с. 667]. «Ужас!
Бездарность! Только теперь вижу: это худшая из поэм мировой литера-
туры; страница за страницей — сплошная литания мук, список пыток.
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писание, даже чтение остается под вопросом. Зачем? К чему, если все
так изощренно и виртуозно написано. Нам здесь места нет. Не успева-
ешь освоить и миллионной доли того, что дух захватывает, и твое уча-
стие в этом процессе — как у планктона в пищевой цепочке: быть
потребленным текстом, и не своим, а тем, чужим, который питается вре-
менем твоей жизни. Пока я читаю Платона — он живет, питаясь моей
кровью, моими ударами сердца, моим мышлением. Что остается мне?
Только ощущение-переживание и превращение всего в сущее настоя-
щее меня. Вот почему я, ничем не греша, могу с чистой совестью раска-
вычить все бесчисленные цитаты, и использовать как свой уртекст,
среду обитания (не смущаясь обвинениями в философской лирике —
игра в мысль, демонстрация личного переживания общих мест, по вы -
ражению Гаспарова, который себе в этом удовольствии не отказывал).
Это плоть моя (хорошо, что не крайняя) и читаемый мной Дамаский
никакого отношения к нему не имеет. Это мое прочтение, и я сам зано-
во пишу. Одна умная читательница напомнила мне фразу Шкловского
о том, что жалко ненаписанных книг, оставшихся в конспектах. Прокл
и Дамаский переписали начисто диалог «Парменид» Платона, как он в
свою очередь самого Парменида, и это все — разные произведения. Как
и мое прочтение, которое живет само по себе, независимо от того, знаю
ли я о существовании утраченной истории, или нет. Она присутствует
и в своих отверженных фрагментах, и тем живет. 

Поэтому попытка избавиться от назидания истории вполне понят-
на, как и произвольный выбор какой-нибудь гипотезы, которая позво-
лит не молчать и даже писать, хотя все уже давно написано. Когда сам
додумывешься до категории «вдруг» (и видишь «вдруг» везде: так зани-
мающийся завороженным становлением не только видит и находит его
присутствие, но и с ужасом и восторгом ощущает, что сам плывет и пре-
вращается в становление, теряя определенность, но обретая взамен бес-
конечность. Если это проблема формы, то все предстанет в формальных
цветах, самое большее, до чего додумаешься в тщетных попытках осво-
бождения из железных объятий идеи — де-формация. Может, отсюда
и де-конструкция, как запоздалая реакция на конструктивизм, структу-
рализм и прочее, только все это — голое формальное отрицание. Ломка
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шлое не сосуществует с нами, оно снимается как всецело настоящее, все-
цело настоящим, которое — не просто точка перехода, перегиба и обра-
зования мифического «горизонта событий», который мнимый предел
настоящего, но настоящим не является, а способ и процесс перехода,
не разделительный принцип, а сама жизнь в ее чувствовании. Этот кто-
то может быть и бывает точкой отсчета, пределом, но, как способ разре-
шения противоречия, может разделять условно пространство и время,
прошлое и будущее, форму и содержание, красоту и прекрасное, добро
и зло, жизнь и смерть… останавливать на мгновение в антиномии
(которая, кстати, преодолевается антагонизмом как моментом разреше-
ния, где отрицание отрицания «вдруг», и это единый процесс, и потому
«нигде», и во все стороны, которых, собственно, нет. Здесь нет школьной
последовательности «бытие-ничто-становление-наличное, бытие-каче-
ство-количество, мера-пространство-время-движение», но все сразу,
и не в вариациях, не в комбинаторике — это всего лишь абстрактные
явления для я созерцающего, но, в сущности, единое сущее (τό έν όν),
хотя является τό φαινομένον έν тем, что кажется единым, но им не явля-
ется, тождественно единому не-сущему, оно может быть и единым-мно-
гим (το έν πολλά). Так что время, количество, мера, или наличное бытие,
отрицание, пространство и любое другое сочетание понятий категори-
ально по существу, «все во всем как сущее настоящее»). Так что прошлое
и будущее аннигилируют в превращении настоящего, которое не знает,
что оно становление, и потому всегда преждевременно. Все определе-
ния формы, наличного бытия, времени и пространства, все очертания
качества и количества — овнешнены, как и случайность с необходимо-
стью и свободой, отрешены в «прошлое», оставлены и отставлены
на «потом». (Я выбрал Витольда Гомбровича случайно, только потому,
что это распространенный, типичный случай, общее место, когда ме ря -
ются с историей. Конечно, у него это всего лишь литературный прием,
и он не так глуп, чтобы, говоря о примитивности Данте и его пошлости,
хотел с этого иметь какой-то интеллектуальный навар. Он, кстати, ни -
чем не рисковал, потому как занимался реальной проблемой, которая
гложет каждого, — нет, не величия и своей исторической значимости, —
тем, что, в сущности, история так однообразна, что дальнейшее твое
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приятия. Человек не схватывает доли секунды, скорость реакции у него
ориентирована на «все время» сразу, целиком в его данности, а не про -
исхождении — так что дальнейшее воспринимается делом времени,
а не самого дела. Восприятие опаздывает, представление прежде-вре-
менно, потому так формально категорично. Никаких «может быть». Все,
чем могу, и не больше. (А надо бы — «не может быть и невозможное»).
Очень консервативно и диктаторски «идеатично» (производное от схо-
ластического «идеатум», — я бы скаламбурил «идеатуум», где личность
как континуум длится и тащится, и очень нудно волочится, — то есть
свернутой микроидеологии упрямой персонифицированной идеи, кото-
рая принадлежит представлению, и потому довлеет, давит и диктует
необходимую силу тяжести). Этот «идеатизм», волочение, дление, тяго-
мотина восприятия, всегда опережают видение и слышание, осязание
как таковое (говорю в единственном числе, потому что, в сущности, это
одно и то же. Вопрос не в том, как колебания превращаются в музыку,
свет, цвет, друг в друга, во вкусовые отношения, создавая миксты (скоро
до запаха музыки дойдем), а в том, каким образом они вообще превра-
щаются. «Какого образа», как «какого черта». Так что черт и «вдруг» где-
то рядом. Не рискну говорить об этимологии (плоский прием филологов,
особенно в чванливом и самодовольном их варианте), но «вдругорядь»
«вдруг» просматривается, и это явно о другом, но втором. Да и само
«вдруг» основанием не является, и вторично. «Вдруг» — начало начал,
а где начало «вдруг»? Вдруг начинается в другом? Да, со всеми вариа-
циями, так виртуозно (не то слово), так тщательно, кропотливо выпо-
трошенное в комментариях к четвертой гипотезе «Парменида» у Да мас -
кия, где речь собственно и идет о «другом», причем со всем тщанием. Тут
и отношение единого и другого, где свойства другого при условии суще-
ствования единого состоят в изучении и декларации, догматизации
качеств самого единого. Другое, в отличии от единого, не является само-
становящимся и самодостаточным (самогипостазирующимся, суще-
ствующим вследствие внутреннего противоречия), сущее — лишь в со -
отнесенности с единым, поэтому, если единого нет, то нет и другого,
а если есть единое, то друге всегда множественно, то есть единое и мно-
гое, целое и части, ограниченное пределом и беспредельное. Противо ре -
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и попытка снять болевой синдром, чтобы не загнуться от болевого шока
распадающегося бытия. Понимаешь, что ничего этого нет и в помине
в античности, прекрасно понимаешь, что это просто слово, и слово лиш-
нее — без него можно обойтись, но многословие, — как листва на жи -
вом, как бессмысленное количество звезд и галактик, — просто есть.
Сло ва — не предмет познания, они в данном случае предмет не пости-
жения, а созидания, ваяния. Ровным счетом не объясняют, не проясняют
и не приближают к истине, не являются объектом созерцания, разве что
это созерцание, как в Средневековых представлениях, исходит из глаз,
как лучи, обнимающие предмет. В старину полагали, что субъект
и объект неравнодушны друг другу и испытывают страсть, вожделение.
И это не заблуждение. В этом — смысл собственно искусства.

А на деле получаем энтропию отдельных абстрактных качеств и по -
шлость, возведенную в принцип. Наивно, но имеет право на существо-
вание. И «вдруг» не спасет, даже если будет вдруг. Да, ложно понятое тор-
жество индивидуализма оставляет единственный выход для сопротив-
ления — культивировать личные качества, замуровывая себя в лично-
сти «изнутри». Похабное вынужденное отступление — мимикрия:
чтобы противостоять индивидуализму, требуется сверх-гипер-транс-
индивидуализм, а это тупик. Здесь все силы уходят на сопротивление
и поддержание не уровня развития, на воспроизведения «статуса-кво».
Индивидуализм казенного типа — что-то вроде противогаза или аппа-
рата для регенерации воздуха. Задыхаться в себе — участь тех, кто пони-
мает, что происходит на самом деле. А на самом деле не происходит
ничего. Это на уровне жизни и смерти, не физиологических понятий,
а единого процесса, в их истинной сущности, когда «вдруг», «это» смер-
ти — перерыв постепенности, разрыв (почти сердца). Но и любое произ-
ведение — остановленное в творении движение. От одного края карти-
ны до другого — немыслимая прорва длящейся вечности, если там есть
хоть капля истовости, и в то же время в своей длительности длящести
картина — мгновенна (то же — с музыкальным или любым другим про-
изведением). Она неопределенна и неограниченна, даже если имеет
обозримые границы. Есть вроде готовые и удавшиеся решения, но под-
ступиться к ним боязно. Тут еще вторгается скорость человеческого вос-
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многообразие, включая чувства, — не множество, а единое, которое
не схва тывается, хотя и приложимо во всех оттенках, ни античной
философией, ни последующей, ни той, которая будет, а, может быть.
«Мо жет быть», бытие, возможность тоже — дело прошлого, по ту сторо-
ну будущего. Странные, непривычные сентенции, что объект и субъект
испытывают влечение и страсть друг к другу не лишены основания
(впрочем, суть которого в превращении) и особенно естественны для
искусства. Причем независимо от видовой специфики — «война идущая
в становлении» — ό πόλεμος τής γενέσεως (хотя генезис и не становле-
ние — только похожее, подобие. Прокл использовал эту метафору, так
считает переводчик, хотя это никак не метафора, следует понимать все
это буквально, в Комментариях к «Тимею» и комментариях к «Алки -
виаду 1» — давать более подробную ссылку — чистейший выпендреж,
имитирующий научное рвение. В сущности, древнегреческого не знает
никто, а если быть точным, ни одного языка не знает никто — это так же
невозможно, как войти в один поток дважды, и даже однажды невоз-
можно, но вот погибнуть в нем, захлебнувшись — запросто).

Что касается оснований, то, учитывая всех (!?) предшественников,
все развитие, не вдаваясь в пересказ и обращаясь ко всему возможному
и невозможному опыту (я бы потратил, и историей потрачены, милли-
арды человеческих жизней на изложение только вялой сути проблемы,
не говоря уже о возможных решениях), замечу только, что основание
может быть только покинутым — таким, на котором ничего не зиждет-
ся. Снятое основание — не основание. Основание само — снятие. Ушед -
шее в основание, как, например свобода, превратившаяся в превраще-
ние, а потом и сняв форму в становление — ни свободой, ни основани-
ем, ни собственно становлением не является. Свобода вообще не являет-
ся, по крайней мере, она не феномен; не зрится — прозревает, как некая
пра-феноменальность. Здесь даже время теряет форму, спецификацию
через угасание самой временности исчерпания, являясь на миг в своем
инобытии, превращаясь, светится иной природой, что и при-родой
не является, а только пребывает чистым свечением, перед тем как
кануть — в никуда? В себя? В иное? Происхождение в какой-то мере
является возвращением в никуда и в само возвращение. Собственно,
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чие предела как перехода (этого уже нет в античности), предела как пре-
вращения, и все бесчисленные следствия исходящие из отношения еди-
ного и «своего-другого», как это будет впоследствии, уже входит в поня-
тие единого, как бы мы не пытались от него избавиться. Совершенно
неожиданные, вдруг-продолжения/происхождения врываются обрат-
нодвижением, «ракоходом», контр-субъектом, контртемой (как в фуге)
к любой частности, любому оттенку, который не случаен, но «здесь», как
средостение «вдруг». Другое не просто участвует в едином (которое
не состоит из многого), но может быть и его изображением, просто бро-
жением, сбраживаясь, очерчиваясь/описываясь предикатами «подоб-
ное/неподбное» (бесподобное, тождественное и иное, не-иное, движу-
щееся и покоящееся, становящееся, развивающееся, изменяющееся, воз-
никающее, исчезающее, рожденное, нерожденное и т. д.). Это как кра-
ски, которые ничего не знают о мастерстве живописца: они бесстраст-
ны. При этом не будет лишним напомнить, что становление и развитие,
ну и движение — не синонимы. Становление — вне пространства и вре-
мени, хотя и может быть ими, как и формой покоя и наличного бытия.
Оно может быть становлением чего-то, того же развития, но им не явля-
ется, а развитие — становление в пространстве и во времени, которое
само же и порождает прехождением форму наличного бытия, которое
есть самовоспроизведение становления в одной и той же определенно-
сти — форме, которая есть процесс и отношение — но своим исчезнове-
нием, освобождением, самоосвобождением, порождает развитие, кото-
рое — в самомнении, когда доходит в элементарной рефлексии, до схва-
тывания сути дела, видит себя как движение по формам движения,
их снятия, и отрицания, и превращения, но сущность свою может
постичь только с позиции становления и его скорости. И тут вторгают-
ся, впрочем, не нарушая развертывания, не сбивая дыхания, та же Эмпе -
доклова Любовь и Вражда, поскольку единое и другое, субъект и объект,
пространство и время не просто механически соотносятся друг другу
согласно закону притяжения (который, кстати, идеален, бессмысленно
искать «гравитон» — суть все равно не в этом любом материальном раз-
витии). Бытие не бывает без ничто, бытие и ничто — не две, а единая
сущность, материя и движение, материя и дух, не два, а одно. Все это
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ных науках, а в том, что, вчитываясь в самый малый фрагмент, мы его
сотворяем «по своему образу и подобию». Мы и в галактиках и туманно-
стях видим, — если видим, — только себя и свое видение. Так же, как
в картине или скульптуре мы видим только свое собственное видение
и слышим и видим в музыке слышание, а уж когда дело доходит до пре-
вращения, мы им чувствуем и происходим. 

Как в музыке, звуки стали равноправными, утеряна доминанта
и то ника, и любой, а не только мензурированный, отмерянный и отли-
тый звук имеет право быть, равно как и его отсутствие, так и в физике
и вообще науках, и в философии понятия потеряли иерархию, нет,
на нее оглядываются, она — постоянная (надо помнить, что все это об ис -
кусстве, поскольку речь идет не только о преодолении множественно-
сти, но о конечном единстве в становлении всех наук, искусств, и чувств
человеческих — к чему? Да ни к чему, само по себе эстетическое реше-
ние противоречия красоты и прекрасного, как последнего противоре-
чия диалектики и происхождения в иное на основаниях свободы и в
про странстве абсолютной красоты, хотя так и хочется съязвить «в ин -
терьерах»). Теперь нет проблем универсалий, трансценденталий, кате-
горий (которые — не «предельно широкие понятия», а способы дела, что
проблему не решает, а откладывает на время) понятия, термины (боги
межи в античности) знаки, символы, метафоры, все униженно до эле-
ментарности метафоры — переноса, на «после» в неопределенность
отрицания, но, к счастью, сведено не к унификации (такая попытка фор-
мализации существует и дает неплохие результаты, например в ком-
пьютерах с их двоичной системой формальной логики, спасибо
Лейбницу), но любой отточенный термин может быть использован как
метаформа, проброс, прорыв, мета-фора, даже оттенок, интонация,
пауза, заимствованный термин, буква, знак, жест и, — не ради кокетства
с естественными науками в поисках вящей научности и подтверждения
своей компетентности, — какие-нибудь: симультанности, флуктуации,
горизонты событий, черные и белые дыры, кварки, спины, кванты вре-
мени и (роскошное слово!) «сингулярность». Но и, напротив, физики
пользуются по бедности сугубыми метафорами и картинками, от стран-
ных частиц до цветности кварков и прочих разностей. Не следует пони-
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три эманации — пребывание, выход за пределы и возвращение — одна
эманация единства, которая и покидает, и не покинет. В ней — исчезно-
вение и возникновение, бытие и ничто, сущность и явление. Прост ран -
ство, и время, и все возможные и невозможные будущие парные кате-
гории и противоречия — суть одно и то же, даже в-себе и для-себя. Разве
не удивительно, что процессы во вселенной (куда мы неосторожно все-
лились) мы наследуем в индивидуальном бытии, как развитие материи
(читай «развитие движения») во всех формах без упрощения, в миниа-
тюре, и звездные процессы при всей грандиозности и непостижимости,
всей ошеломительной и умопомрачительной процессионности снима -
ются в самой сущности бытия как такового (хотя этого бытия как раз
и нет без «как такового»). Жизнь человека оправдана только тем, что все
эти туманности, квазары, пульсары, черные дыры, «драконы», джеты,
сверхновые и пожирающие друг друга галактики, в сущности — только
новая поэзия, музыка и живопись науки, которая движется «по орам».
Ровным счетом ничего не понятно, кроме детского восторга сопричаст-
ности этому движению и слабого осознания того, что человеческие чув-
ства куда грандиознее квазаров и черных дыр, которые вращаются с бе -
шенной скоростью, как времявороты, где время и вечность нераздели-
мы, неразличимы, и не неподвижны в вихре стихий, заставляют погло-
щаемое вещество светиться, и все процессы здесь в единстве, и все это —
слабое «возращенное подобие» нас. Я уверен, что, познавая человече-
ское бытие, мы больше узнаем о звездах и процессах движения превра-
щения. Живопись и музыка дает нам больше для понимания простран-
ства и времени, чем попытка заглянуть в начало за 14 миллиардов све-
товых лет, в прошлое. И смехотворные трактовки начала, «большого
взрыва» — только слабые потуги современников, которые сражаются
с собственной бестолковостью, толкуя о том, что уже давно антично-
стью пережито и, боюсь, умерло навсегда (нет, не античность, а мы для
нее, поэтому она, пугающе вненаходимая для нас, куда грандиознее
звездных процессов). Пока не найдется не гробокопатель или архивари-
ус, а просто не связанный предрассудками человек, который все напи-
тает своей кровью и обомлеет. Но не от зрелища того, что открылось,
а от зрения и того, что он создал. Дело не в астрономии или естествен-

• 160 •

А л е к с е й  Б о с е н к о



человеческая любовь. Бог становится банальностью. И именно это неве-
дение заставляет «рисовать» и старательно «исполнять» слова из неве-
домого, зная, что ни одного языка мы не знаем вполне — вся эта «плеро-
ма», полнота — представляет собой, в отличие от традиционного толко-
вания «о совокупности всех возможных эйдетических, самодовлеющих
сущих без какого-либо изъятия, организованных в строгий иерархиче-
ский или иной порядок», — сейчас завязну в плероме, — в данном слу-
чае — как раз трагическая недостача бытия истинно сущего, его отсут-
ствие (лишенность — ή στέρησις — порождающая время, являющееся его
истоком и потому не лишняя), которое есть изъян и разложение остав-
шегося. Поэтому всякое единое даже не тавтологично, или «тавтогорич-
но», как у Аверинцева, оно — как страсть к единому, поскольку не может
быть равным самому себе, и его непостижимость не есть следствие сла-
бости постигающего. В этом есть великий обыденный принцип для
любого времени — не имея основания, причин, необходимости и усло-
вий — действовать в любой ситуации свободно, а не по обстоятельствам,
которые всегда внешни, а не внешние. Тем более, когда мы стремимся
к Единому (έν — «включая густое придыхание соответствующего сущ-
ности не самого первого принципа, а всего того, что появляется от него),
«то ссылаемся тем самым на единство, свойственное нам самим»
(Прокл). В этом и тотальность философии, и страсть самого становления.
Воспроизвожу по: [3, с. 838–839].

Ну да пусть их. Я заставляю понятия двигаться по законам грече-
ской трагедии (хотя в ней-то, сердешной, никакой драмы и нет) и ургии,
теургии тоже, хотя последняя — обожествление, обожение, обожание
понятий — вполне участвующее причастное — τό μετέχον). Все это «фи -
гурирует», «фигуряет» — все вышеупомянутые и пропущенные мною
обломки и образования имеют такое же отношение к существу дела, как
маски древнегреческой трагедии к жизни, как сусло («трюга»; «трюге-
дия — песня винных дрожжей» до изобретения масок Фесписом, по Ди -
о меду) относится к современной музыке. (Хотя все в одночасье может
измениться, и все это окажется только «трюгой», прикрывающей истин-
ный лик, который мы обращаем к универсуму и тем преображаем его,
вглядываясь и создавая зрение). 
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мать буквально, но, когда я использую пресловутый второй закон тер-
модинамики — это чистой воды драматургия.

Черные дыры, «драконы» с двойной спиралью, выбрасываемые
и го нимые кварками размером с галактику, и спирали на многие све-
товые годы напоминают двойную спираль ДНК, силлурийские океа-
ны, сходные по составу с составом человеческой крови, и чувства,
похожие на силу тяжести, вернее, притяжения: тела притягиваются
друг к другу с силой прямо пропорциональной квадрату расстояния
между ними — на души это не действует. Впрочем, тело и душа, как
пространство и вре мя — едины, и не психосоматическим единством,
а единством развития вселенной, и не локальной нашей и всех воз-
можных и невозможных, не только здесь сейчас, но и в прошлой веч-
ности и будущей бесконечности. А самое интересное, что и будущее,
и прошлое рядом одновременны… Антропный принцип, слабый
и сильный, действующий на равных с законами квантовой физики.
И признание, что физики просто сознательно ограничили свои пред-
ставления, считая, что есть «начало» во вселенной, вселенная коне-
чна и прочее, только потому, что все остальное — вне опыта и не
может быть эмпирически проверено, а по тому их действия — как
у Халдейских оракулов: «Умом же объемлет умопостигаемое, а ощу-
щение обращает на космос». По-прежнему потихоньку почитывают
и пре зирают старинных философов. Или, как Хо кинг, — честь ему
и хва ла за личное мужество и героический энтузиазм, — все же позво-
ляют себе по поводу Канта сказать, что «Критика чистого разума» —
путаная и туманная книга. Не поняв ни рья в философии — да и кто
понял? Понимал ли сам Кант, что он написал? А Платон? А Ге раклит?
В этом вся суть, чтобы, оставаясь в постоянстве данности, эти миры
развивались в каждой букве. 

То же относится к заимствованиям в биологии, квантовой химии, и,
конечно, из языков, которых не знаешь, но догадываешься, потому что
точное знание приносит разочарование, как «открытие» вслед за Ман -
дель штамом, ковыряясь в тексте на языке оригинала, что «Любовь, что
движет солнца и светила» — это всего лишь о Боге, поскольку Amor —
это его имя собственное. Мужского рода. А я-то думал, что настоящая,
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ку «Комментариев к “Пармениду” Платона» Дамаския, и ты увидишь
в любом фрагменте такую бездну, что не отважишься бросить туда
камень, «дабы созерцать круги, им образуемые, иначе твои старания
будут пустой забавой» (Козьма Прутков). Ну, так вот я, забавы ради, как
ради бога, это делаю, потому как только вольная импровизация и не -
заинтересованное отношение к предмету, безо всякого желания его при-
способить и поиметь, имеет (все-таки имеет) смысл — все остальное
не от лукавого (если бы!), а от главного экономиста. Вообще сложилась
дурная традиция (а она всегда дурная) относиться к жизни «философ-
ски», читай — беспристрастно, безразлично, индифферентно. Это глупо-
сть, закрепившаяся в обыдленном сознании. Философия — страсть
и ярость, и средоточие поэзии и музыки, и ничего более, потому что
больше не надо и невозможно, но эта невозможность — тоже ее каче-
ство и входит в полное ее самоопределение. 

Философия есть это «вдруг», я бы сказал, что это ее истинное имя.
И способ дела. Поэтому она и не отвечает на вопрос «почему». Как искус-
ство, которое ничего не познает, но создает и тем, в сущности, нуждает-
ся во всем, даже в нужде (из жадности), так философия творит из ниче-
го — даже искусство. Разве недостаточно просто жить и не задаваться
вопросами, на которые изначально нет ответа? Как себе представить
(это, конечно, не дело представления) начало бесконечного движения?
Начало мира, начало вселенной, даже начало бога — да, но не начало
становления, если оно не приурочено к чему-то заведомому. Так и с
«вдруг». Как ни силился, не мог найти, почему оно меня так зацепило.
Самое удивительное в этом, что без «вдруг» и прочих нарощенных
сверхсущностных избыточных категорий, — трансценденталий, —
вполне можно обойтись. Без ущерба. Это «вдруг» — что-то вроде проре-
хи в отношении схоластов между категориями и осмысленными до ос -
нования «универсалиями», и те, и другие произрастают из «вдруг», кото-
рое не названо, имени настоящего, истинного не имеет, но это не зна-
чит, что его нет — оно странным образом безсущностно или многосущ-
ностно, принадлежа всем природам сразу, всецело и без остатка. Оно
похоже на становление от истока и до устья, хотя может длиться беско-
нечное время, оно прерывается и возникает по своей прихоти: «Однако
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Все дело действительно в превращении. Так, сила тяжести не знает,
что она закономерна, не сводится ни к полям, ни к веществу, и является
прообразом идеального, которое имеет материальный субстрат в виде
движения, но к нему не сводится и им не подменяется. Утрата вещества
еще не значит уничтожение материи, которая не присоединяется к дви-
жению, а им самим и есть. Но я не об этом, а о том, что наука в целом
программу минимум выполнила и сейчас пытается вылупиться из тис -
ков необходимости перестать быть прикладной, и ищет себя, рождая
свою философию, а вот философия, которая всегда была предметом
самой себя, напротив, постарев, очень хочет спрятаться от видения тех
перспектив, которые она же и нарисовала, даже путем лишения себя
зрения, вроде Демокрита и самоограничения, но, на самом деле, заку-
кливаясь, она участвует в превращении в иное, причем здесь нет необ-
ходимости, которая с неизбежностью из ползучей гусеницы приведет
к веселенькой пестренькой бабочке в репродуктивном процессе. Из не -
винных шалостей может родиться монстр, а может вообще — абсолют-
ное оружие. 

Здесь непременно будут свои издержки, они и были, но суть в том,
что невозможно превращение схватывать со стороны статики. Это все
трюизмы. Не трюизмом является то, что каждый раз сызнова создается
весь процесс сотворения из ничего в каждом отдельном случае, во всех
подробностях, как жизнь. И все это властвует над душей (хотя францу-
зы, очень поверхностные, если не прилагать к ним известную толику
воображения, даже не различают проблему отношения Духа и Души,
для них это синонимы. При известном желании можно согласиться, что
и это гениально, все зависит не от того (но главное — не зависит ни от
чего, что позволяет дух и душу считать одним: их может, но не связыва-
ет одиночество), как оно на самом деле, а, — вот где головокружение,
копирующее закручивающиеся и кружащиеся спирали галактик, —
никакого идеализма никто не боится. Говорю для тех, кто понимает —
в сущности, это не так, и в сущности же это так, если начинать действо-
вать без оснований и ничего в никуда — кажется абсурдным. Нет, недо-
статочно абсурдно, чтобы быть чудом, — только чтобы удивиться — как
удавиться. Когда понимаешь, что все уже написано. Ткни в любую стро-
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ным и временем, и выработать человеком не только способ свободного
дела (что и происходит в известной степени) но и свой ресурс, перестав
быть формой общественного богатства и пространством человеческого
развития. И это дело не далекого будущего, а имманентная, или, как
выразился бы Кант, «конечная» цель настоящего. Без этого ни о каком
развитии искусства речи нет — только о разложении формы, причем
без переходов и превращений. 

Все новомодные идеи идеями не являются, — только склеиванием
и соединением несоединимого в эклектических сочетаниях, только
дроблением механического до бесконечно малых, причем бесконечно
малым может быть и огромное гигантское панно, и картина, пусть даже
написанная на черной фактуре комических пространств, если бы такое
было возможным — она все равно будет мизерной, тогда как грандиоз-
ной уже сейчас может оказаться какой-нибудь фрагмент. Ну, это далеко
идущие следствия. 

Суть в том, что никакой видимой и потрясающей мышление диа-
лектики в указанном фрагменте нет. Он, Парменид, а вслед и все ком-
ментаторы, понимает бытие и ничто как разные состояния единого, и,
соответственно, рассматривает два перехода: от бытия к уничтожению
(хотя ничто — не уничтожение) и от ничто к возникновению, к бытию.

В Бытии и Ничто, в которых в крайних состояниях покоится единое,
хотя покой это тоже движение, и это всего лишь рассудочное и очень
примитивное предположение, что все зависит от душ, которые колеб-
лются подле сущего, и либо покоятся, либо движутся, либо в высшем
своем, либо в низшем воплощении. Удивительным оказывается то, что
ты сам видишь, как эти процессы сливаются не во временной последо-
вательности в едином, о котором ты и помыслить не можешь: оно —
за пределами сказанного, как в поэзии или музыке. Проговариванием
ты вызываешь вот тот самый призвук, из-за которого нельзя обойтись
молчанием и созерцанием про себя.

Маркс в «Капитале» пишет о количестве времени, которое есть само -
отрицающее себя качество. Свободное время должно это качество отри-
нуть как временность вообще. В частных случаях это делают в ис кусстве
— снимают его трудовую форму. Стоимость здесь накладная, навязанная,
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эта странная природа “вдруг” лежит…» (Платон. Парменид 156 d 3–4).
«Странным “вдруг” является потому, что оно выступает как сущность,
которая одновременно переходит в два противоположных состояния
<и не переходит ни в одно из них>. Природой же оно оказывается пото-
му, что оно есть вовсе не предел времени или становления, а некий
демиургический или животворящий эйдос». То есть вечность не есть
предел времени и становления, а некий демиургический или животво-
рящий эйдос… «Лежит “вдруг”, потому что оно, строго говоря (ну нет
таких выражений в древнегреческом. — А. Б.), закладывает основания
для души и выступает как нечто устойчивее и основополагающее в ней.
“К нему и от него” (156 d 6–7) <Парменид> добавил, потому что специ-
фика “вдруг” состоит в том, что оно полагает начало выходу и оказыва-
ется целью при возвращении» [4, с. 455]. 

Здесь немеешь, потому что главное в этом фрагменте и вообще
во всем диалоге и комментарии то, что нарушается вся привычная логи-
ка, и является некоторая третяя, которая ни формальная, ни диалекти-
ческая, Потому, что будет ли речь идти о становлении, или о немысли-
мо чем, о музыке или об эйдосе, оказывается, а «вдруг» всегда оказыва-
ется, что оно есть и основание, и цель самое себя, и возможным и невоз-
можным, и действительным и возможным действительным, и покоем
и движением, и возникновение и гибелью, пребывая в обоих процессах
как в одном, то есть оно и представляет собой, например, в чувствах,
и сами чувства в основании процесса, ниспадающего и творящего (тав-
рящего именами) — бытие вплоть до ощущения, вплоть до… в саму
плоть реакции-раздражителя, переосуществляя, пресуществляя их, так
что они обладают всем, что сказано об эйдосе, и, в то же время от много-
го поднимаются к единому, снимая и отрицая свои статичные состоя-
ния, от ничто — к ничто, превращаясь в единое. Эта дуальная сущность
чувств и всего объективного и субъективного духа — не просто мани-
хейская или арианская ересь, но является средоточием будущей свобо-
ды, которая, как и природа времени, изначально коренится в прерыв-
ности — непрерывности любого движения. 

Да, свобода — не абстракция, ее онтологическая природа — в пред-
метности свободного времени, которое должно перестать быть свобод-
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момент (свойственный всякому разрешению противоречия) когда,
в на шем случае, случайное пространство и время могут представлять
собой разные сущности, вернее, настолько удаленные в истории и ис -
торическом времени, что запаздывание перехода позволяет рассма-
тривать их в собственных противоречиях и времени времени, и про-
странства пространства, и того, во что они разрешаться в своей тавто-
логичности. (Заумь? Отнюдь. Применение диалектики для безмозглой
современности так же глупо, — и поделом, — как применение кванто-
вой механики, теории вероятности и прочих разностей для приготов-
ление борща. Достаточно здравого смысла, но и его не хватает. Глупо,
но не запрещено. В конце-концов, теория коммуникаций — это не о ка -
нализации, хотя соглашусь с Айн Рэнд: если писатель (читаем худож-
ник, философ) смакует нечистоты в своих произведениях, то он зани-
мается просто исследованием и облизыванием канализационного кол-
лектора. То же можно сказать об Уэльбеке — очень типично, до тош-
ноты. Суть в том, что теория объективного индивидуализма, или так
называемого «объективизма», которая вроде бы защищает индивиду-
альное начало, несмотря на свою откровенную надуманность и лож-
ность, оказывается в нынешних временах едва ли не единственным
противоядием, антидотом против всеразрушающего гниения: все, кто
угодно, но не я, — опора на собственные силы («три принципа Чучхе»
Ким Ир Сена), которые изо всех сил тратятся в сопротивлении убогого
разума против распоясавшейся иррациональности. Но Разум не может
быть единственным, не может быть собственностью, а теперь это тре-
бует виртуозных доказательств, причем абсурд в том, что действи-
тельные аргументы таковыми не являются. Но все силы, вся энергейя
(читай объективная реальность — еще одно значение этого слова в ан -
тичности) расходуются (здесь своя эстетика непродуктивного и беспо-
лезного, зряшного) на удержание, презервацию, домашнее консерви-
рование, а не развитие достигнутого уровня — это героическое сопро-
тивление поневоле примеряешь на себя, оно ведет к простым сверхче-
ловеческим усилиям против и само становится уничтожающей бли-
жайшей причиной, которая ломает и нивелирует личность. Оказаться
на уровне — быть как все. Это негодные средства, но вполне позво-
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уже овнешненная. То есть даже на беглый взгляд свободное время делит-
ся на общественно необходимое, прибавочное и свободное свободное
время, когда свобода превращается в природу человека, не просто рас -
творяясь в пространстве, а превращаясь в движение. Время и простран-
ство являются его атрибутами, — свободно или запаздывая. И вот дление
этого опаздывания — «оказывается» (то есть представляется оказией
и воз можностью, «вдруг» может подменять свободу люфтом, допуском,
достаточным, чтобы произведение искусства не по теряло биение). Тут
беспредельное — еще не бесконечность. А «вдруг» — как переход и явле-
ние начала. Собственно, переход к началу всякого явления. Известно, что
Маркс собирался написать своего рода «Эстетику времени», есть даже
косвенные отголоски в его письмах, где он говорит, что «Капитал», в сущ-
ности — история времени в его чистом количественном выражении,
но качественной истории времени еще не написал никто. Возможно,
Маркс собирался это сделать. Говорить об этом не преждевременно,
а слишком поздно, — я не рискну в нынешний и ближайший период все-
общего одичания. Но такая возможность есть, даже если идея ложная.
Конечно, с точки зрения классической диалектики пространство и время
— не две, а одна единая сущность, и поэтому становление этого противо-
речия и разрешение в его относительности — абсолютно. Когда-нибудь
парность категорий исчерпает себя, перестанет застить изумленные
глаза своей очевидностью и провоцировать на поиски противоречий
и диалектикообразности — упражнения в диалектике (ή γυμνασία περί
τέν διαλεκτικήν) оставив пропедевтике. Все ви дят противоречие, более-
менее понимают процесс его становления, хотя по-прежнему не воспри-
нимают: где кончается синкретическое единое и начинается противоре-
чие, то есть процесс перехода по-прежнему решают, вернее, оставляют
как апорию, но тем более не воспринимают «возвращение». Вернее,
вслед за Гегелем (это в лучшем случае, теперь его шельмуют почем зря)
понимают этот процесс чисто механически, как сцепление шестеренок-
категорий, что-то вроде коробки передач, о «снятии» речи нет, а о том,
что все это единый процесс становления — и подавно. 

Но в аналитичности современного мира, основанного на форме
господства подчинения, на форме форм, есть антагонистический
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Поэтому есть две противоположные тенденции: с одной стороны —
лаконичность, где разрывы так же естественны, как паузы для дыхания
(жизнь как сполошность, а вдох — при смерти), а с другой стороны —
создание сверхплотных пространств, которые по неведению как только
не называют, чтобы сориентироваться, от «гипертекста», до «метатекс-
та» (это самый примитивный случай), или «метаистории» с «метаком-
муникациями», или как-нибудь по другому — суть не в этом. 

Дух нехотя выдавливается наружу, создаваясь изгнанием, возгон-
кой, проистечением, испускаясь. Он, при этом — основание, начало,
«вдруг», условия и т. д. — один и тот же процесс. То, что имели в виду
древние греки, нас волнует постольку поскольку, даже лучше бы без
этих теоретических величественных руин — только давят и мешают
и застят взгляд подробностями. Но в том-то и дело, что, как бы не откре-
щивались, единый процесс, в который включена философия древней
Греции, хотим мы этого или нет, — помимо нашего знания и приятия.
Они понимали это, а мы не хотим. 

Мы включаем свое представление в следующий свой логический
ход без всякого основания. Хотя греческое представление не служит даже
аргументом при доказательстве, и, хуже — не знаемо, а только предпо-
лагаемо. Поэтому «вдруг», как то, что предшествует началу, вдруг наты-
кается на вопрос о начале этого вдруг. Не знаю, как для Греков, но для нас
оно оказывается в широком диапазоне — от роли «вдруг» в статусе бога
из машины или черного ящика до перехода, то есть внешней формы ста-
новления для объяснения всего. Но соблазн в том, что не требует доказа-
тельств, не объясняется и происходит спонтанно, то есть в сущности есть
законное нарушение причинно-следственных связей, квант свободы,
что позволяет не просто переход, а, как сказал бы Лейбниц, транскреа-
цию, то есть, исчезая произвольно в одном месте и времени, возникать
в другом, не теряя при этом себя всецело и необусловлено. 

Это заведомо ложное утверждение, но сейчас такое время, которое,
при всей паршивости, допускает все что угодно, в том числе и такие пре-
вращения без доказательств, как лемма, одним своим присутствием,
видимостью, феноменальностью доказывая свою посюсторонность
и право быть.
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ляющие вписаться в «окружающую среду» и кое-как устроиться.
Объективная глупость здесь оправдана тоже. А объективная тупость
поощряется, в качестве бонуса — обезболивающее. В то время, как есть
уже и далеко идущие, хотя и ничего не предписывающие, не должен-
ствующие решения, и способ дела, и пространства в виде свободного
времени, которое, да, становится объектом преобразования/превраще -
ния и становления самого себя, и странно звучат для современности
вопросы о снятии личности, совлечении тварности, которые предпо-
лагает совсем не снятие головы или даже шляпы. Снятие личности воз-
можно: уничтожением, причем не обязательно формальное — и это
самое простое, скажем, путем недоразвития, в том числе и образова-
ния, которое становится специальным. Либо путем снятия ее ограни-
ченности, когда единственное, что мешает, это пределы естества
и окон ченность, окаменелость, что мешает слиться со всеобщим дви-
жением — для этого, в отличии от природы, его еще надо создать.
То есть освобождение лежит в сфере преобразования общественной
формы движения материи, а вместе с тем и человека, и его образова-
ний всех прочих атрибутов, модусов и фигур. Так что не о формальном
коллективизме, не о корпоративности идет речь: требуется и принцип
политехнизма, а не просто гипертрофии технологии, которая тоже уже
не частный случай. Тем паче, что сила природы, обладающая опредме-
ченным разумом, может быть и консервативной силой, потому что
логика ее всегда прошлая и мертвая (и мертвый труд и отработанное
пустое время). Но почему не ограничиться двумя–тремя фразами, пере-
дающими суть вопроса, и все? Почему необходимо писать в длину?
Потому, что дело не в сообщаемости. Потому, что настали времена
в истории объективного духа, когда он столкнулся с проблемой не зах-
ватывания территорий их колонизацией, оккупацией, освоением
с мис сионерским ражем, и, в последнюю очередь, изучением, а, за неи-
мением оных — созданием новых просторов, со знанием дела и безо
всяких на то оснований и причин. Только, не дотянувшись до свободы,
объективный дух создает их произвольно, в том числе и свободу. Ос -
нования, принципы в конце и в движении — имманентная цель, как
и условия бытия, которое не розниться с основанием. 
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В-тринадцатых, если душа пребывает в непрестанном движении,
то в каком смысле ей будет свойственен покой? Ведь, если бы она
не покоилась, ей не могло бы быть присуще и состояние “вдруг”» [4, c. 422].

Участвующие во времени, но не причастные ему. Временность
и вне временность души: «И пусть никто не думает, будто апофатиче-
ские определения, которые Парменид дает природе “вдруг”, показы-
вают, что эта природа относится к сфере худшего, ибо такие определе-
ния он обычно дает не только худшему, но и лучшему. Действительно,
“вдруг” стоит выше участия во времени и располагается в сфере вневре-
менного, раз оно является единым и не-единым, а так же многим <и не
многим>» [4, c. 428–429].

«Апофатичекие определения, при посредстве которых Парменид
описывает природу “вдруг”, оказываются отрицанием катафатических
определений, соответствующих становлению души и опирающихся на
тезис о ее участии во времени, однако они вовсе не отвергают приме-
нимость к душе предикатов “единое”, “многое”, и “быть”; не касаются
они и апофатических определений, противоположных названным,
а имен но — “не-единое”, “не-многое” и “не-сущее” [4, c. 429].

Наконец, в-пятнадцатых, почему <Парменид> дает рассматривае-
мому единому и апофатические, и катафатические определения, и поче-
му “вдруг” он описывает только при посредстве апофатических преди-
катов?» [4, c. 422–423]. Я бы мог переписать от руки всю книгу, сетуя, что
самые гениальные фрагменты утеряны. (Пришел в книжный магазин
и спросил комментарий Прокла к «Федону» Платона, шутки ради, хотел
к «Тимею», на что борзый книгопродавец заверил меня, что «ждем
на днях»). Весь смысл — в ожидании неожиданного. Эти, вырванные
из контекста цитаты — как пресловутая расширяющаяся вселенная:
фрагменты радиально разлетаются во все стороны удаляясь и схлопы-
ваясь по отношению к мнимому центру — моему я. Но они и по отно-
шению друг к другу разбегаются, и свет к другому запаздывает и идет
по кривой, параболе. Поэтому время не поспевает за собой, а я вижу
фрагменты односторонне — их обратная сторона только воображает -
ся — она потенциальна.

С изумлением узнал, что, оказывается первоначально потенциаль-
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«Вдруг» (το έξαίφνής). «О третьей гипотезе» (Платон. Парменид,
155 е 4 — 157 b 5). «В-восьмых, что это за природа — “вдруг”? Рас -
полагается ли “вдруг” между двумя движениями, между двумя состоя-
ниями покоя или, в конечном итоге утверждает Парменид, между
покоем и движением? Далее, будет ли сущность души на самом деле
вневременной, несмотря на то, что она представляется изменяющаяся
в плане своих энергий? Кроме того, почему “вдруг” всегда присутствует
в душе? В самом деле, даже пребывая в низшем своем воплощении,
в становлении, душа движется и покоится; стало быть, между этими
двумя своими состояниями она должна находиться в состоянии “вдруг”.
Наконец, почему энергия души, располагающаяся в становлении, ока-
зывается вневременной» [4, c. 422]. И душа иная, и становление, и со сто -
яния, и энергия, и вневременность, а молчаливые вопросы остаются.
И верно: вся суть в этом вопрошании. Поражает избыточность и неиз-
бывность проблем. Даже если предположить гипотетическое их реше-
ние, то и тогда это ровным счетом ничего бы не изменило. Как создание
самонадеянными физиками «всеобщей теории всего», общей теории
относительности ничего не изменит в Универсуме.

«В-девятых, свойственно ли состояние “вдруг” душе при ее нисхожде-
нии в становление или нет? Действительно, если верно последнее, полу-
чается, что какая-то часть души при ее нисхождении в становление оста-
ется в вечной и нерожденной, и, стало быть, душа нисходит в становле-
ние отнюдь не в целом. Напротив, если принять первое допущение, слду-
ет признать, что “вдруг” и само оказывается подверженным изменению
и нуждается в каком-то другом “вдруг”, и так до бесконечности. 

В-десятых, располагается ли “вдруг” между двумя противополож-
ными состояниями души, следует за ними или предшествует им?

В-одиннадцатых, чем “вдруг” отличатся от настоящего момента вто-
рой гипотезы, в которой становление словно замирает, и почему
<Парменид> не назвал рассмотренное выше понимание “вдруг”, а иссле-
дуемое сейчас — “настоящий момент”?

В-двенадцатых, почему состояние “вдруг”, а также противополож-
ные состояния, между которыми оно находится, не свойственны луч-
шим душам?
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лютное. Поэтому Павел Флоренский (если опустить его многословные
пассажи относительно «мы ничто перед Абсолютным», «но нравствен-
но однородны с ним» и «можем постигать его», «не являемся чем-то
конечным, противостоящим божеству» — это не доказывается, а при-
нимается на веру) очень убедителен, когда утверждает: «Мы носим
в себе трансфинитное, сверх-конечное, мы — космос, не являемся чем
то конечным — прямо противоположным Божеству (читай: любая бес-
конечность; грубо, но верно. — А. Б.), мы трансфинитны, “середина
между всем и ничем”» [5, c. 126]. 

Но мы не просто трансфиниты, или, не дай Бог, трансформеры. Сама
жизнь представляет собой ограниченную бесконечность. Развитие
нелинейно и являет собой развертывание во все стороны и свитие еди-
новременно в единое время, которое по фактуре — вечность. Это огра-
ниченное становление, переход, и не обязательно от конечного к беско-
нечному, но и собственно воплощение всеобщего в единичное.
Превращение, и не сначала одно, а потом другое. Становление (и это уже
общее место) происходит от ничто к ничто и не знает направления,
складываясь как траектория прошлым, но, наверное, как возможность
будущего, оно неоднозначно, и, опять-таки, нелинейно. Развитие нели-
нейно, не является суммой направлений и горизонтов событий, оно не
расширяется и не схлопывается, как предполагает формальное мышле-
ние, основываясь на «horror Infiniti» — ужасе боязни бесконечности,
и представляет собой предвосхищение основания — логической ошиб-
ки, суть которой в том, что в доказательстве в неявном виде использу-
ется доказуемое предложение — petitii principii. Тут скорее прямая геоде-
зическая, нежели натуральная. А переход как определенное становле-
ние, которое в наличном бытии есть воспроизведение в одной и той же
определенности все того же, не иного становления, является происхож-
дением от всего «ко всему». И это не расширение небытия.

Между бытием и ничто покоится временное. «Между состоянием
покоя и движения, как утверждает <Парменид>, располагается “вдруг”»
[4, c. 444]. Покой и движение — два вида становления, по видимости, но,
в сущности, это одно, тем более, что становление не зримо — оно не
является. Откуда же берется ставшее как сгусток становления? Это
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ная бесконечность означала дурную, то есть была чуть ли не синони-
мом. А мне она казалась символом несбывшести и открытости, неопре-
деленностью как таковой. Актуальная бесконечность, в которую она
превращалась, вливалась в понимании Плотина, была завершена
и пред ставляла собой дальнейшее без дальнейшести, изливаясь в пус -
тое. Унылым бесконечным образом, правда, от избытка, а не от недоста-
чи бытия. Проливаясь через край в свершении всех времен, потенци-
альная и актуальная бесконечности, конечно (смешной оборот, беско-
нечности и «конечно») — не две, а одна бесконечность, и даже не одна,
а единая. Но они разные по фактуре. Избыточность простирается даже
на ничто. Исчезновение, которое означало бы не только одоление вре-
мени и его исчерпание в вечности, поскольку лишенность была бы из -
быта, но и восстановление ущербности мира на целое время. 

И это отсутствие времени восстанавливает время во всей тотально-
сти, делая даже актуальную (которая пребывает всегда) бесконечность
временной и времянящей, овременяющей потенциальную. Но эта еди-
ная бесконечность снимается единым неопределенным как одно,
не име ещее границы и предела. Оно даже не беспредельно. Противо -
речие в его разрешении и возникновении. Вопрос не в том, чтобы обна-
ружить противоречие и зафиксировать его, а в том, чтобы довести его
до разрешения. Где противоположности снимаются и переходят друг
в друга. Так что потенциальная и актуальная — не две бесконечности,
а одна единая бесконечность становления, и актуальная для потенци-
альной является как раз возможностью, а потенциальная для актуаль-
ной — действительностью. Актуальная — прошлая, и для потенциаль-
ной есть будущее пространство, а потенциальная как бытие — возмож-
ность, будущее актуальной. 

И становление для них — как «вдруг», хотя длиться может милли-
арды лет. Солнце всегда «вдруг», и чувство любви тоже. Оно не длится,
хотя может происходить, но, как только начинает временить, превра-
щается в пыльную привычку, в нечто нудное — не чувство. Тут апо фа -
тич ность не в том, что, предположим, Бог определяется в апо фати -
ческом богословии как не то и не это, и потому он «никакое что» — ни-
ЧТО, а в том, что он, тем самым — все, как и любое всеобщее или абсо-
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и переводчик переводит как «принято»: если разобраться, то все это
очень приблизительно, но красиво. 

«“Вдруг”, связанное с энергиями, оказывается своего рода призра-
ком сущностного, возникающим в результате выхода вечного за свои
пределы» [4, c. 446].

«…Сущность души всегда оказывается одной и той же — и в сфере
вечности, и в низшей сфере» [4, c. 446]. Он подумал о душе, о своей.
Дамаский отвергает, говоря нашим языком, «регресс инфинитум» души,
которая в нисхождении в становление впадает в состояние «вдруг»,
которое предшествует самому себе. «Вдруг» не изменчиво и не находит-
ся в состоянии «вдруг» следующего уровня, и так до бесконечности.
Дамаский считает «вдруг» неотъемлемостью самой души, и потому
неизменным и в «горнем», и «дольнем» мире. С одной оговоркой:
«вдруг» — не состояние и не является характеристикой души, равно как
и свойством, не описывает ее спонтанность, внезапность и т. д. Вдруг —
это превращение, переход между небывавшим и возникающим, а не
между незримым и зримым.

Всерьез сейчас не читают, так, растаскивают на цитаты, расчленяя
текст на органы, каковые пересаживают, поэтому вычитывают все, что
подходит по анализам. А они отторгаются, но с этим ничего не подела-
ешь, однако, иногда приживаются и продлевают жизнь книгам, совер-
шенно не совместимым с жизнью.

Я могу бесконечно ссылаться на Комментарии Прокла к «Пар ме  ни -
ду» Платона [3], к «Федону», к «Тимею», к «Платоновской теологии»,
на «Пер во основы теологии» Прокла. И так далее: затейливо, витиевато
играть смыслами. Все сводится к исполнительству и ничего не доказы-
вает, но глаз радует, по крайней мере, раздражает. Это своего рода живо-
пись философии или ее графика, нет, все же живопись, когда в ход идут
световые пятна, а сюжет утрачен за ненадобностью. Так что: спасите
наши души. Стихия текста неуправляема и представляет собой стихию.

На годы вперед «множество наших душ образованы из смеси сти-
хий, утративших свою первоначальную чистоту» («Тимей» Платона).
«А ду ша приходит в состояние “вдруг” под действием незримых и обо-
собленных причин».
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тромб становления. Встретил, те же затруднения в античности, когда
с ка тегорией «вдруг» связано отличие между настоящим временем,
«сейчас», и становлением нерожденным, то есть тем, которое вне вре-
мени, не имеет начала и конца, и тем становлением, которое предста-
вляет генезис — становление во времени, на нашем языке, вернее, геге-
левском — наличным бытием, где становление — в одной и той же опре-
деленности самовоспроизведения, формы покоя, которая своим прехож-
дением порождает пространство и время, а они, в свою очередь, превра-
щаются во встречный поток пребывающей вечности. Суть в том, что
в ан тичности становление «на время» «временем» замирает, как сгу-
сток, как ткань времени, не нарушая его фактуры, оно не катастрофич-
но — замирание становления без причины.

«Ответ на восьмой вопрос. Какое определение можно дать природе
“вдруг”? Что же такое “вдруг” и что такое “вневременность”? (Платон.
Парменид, 156 d 3 — e 3) … Представляют ли собой данные понятия ссыл-
ку на вечное и на само сущее в душе, как полагает <Прокл>. И почему
“вдруг” располагается между состояниями движения и покоя? (Хотя
никакого “между” нет — покой и движение одно и тоже. — А. Б.) Скорее
всего, потому, — отвечает Прокл, — что оно предшествует обоим назван-
ным состояниям. Во всяком случае, становление происходит именно
благодаря “вдруг” и вокруг него. (Не благодаря, а вопреки, и “вдруг” —
внешняя видимая и осязаемая форма становления — так живопись
может быть только на первый взгляд, как любовь бывает только с пер-
вого взгляда — второй взгляд не свежий, и это не для герметической
живописи, или философии, или музыки, где занимаются расшифровкой
и достраиванием, археологией и реконструкцией, — это нечто? Ничто,
бросающееся в глаза. Взгляд обретает исток и зрение “вдруг” посред-
ством “вдруг”, а не по его причине, как его плерома — буквально “пол-
нота” бытия, понятого как “вот это все” — πάν τούτο. — А. Б.)» [4, c. 446].
Таким образом, «вдруг» представляет собой и восхождение (άναγογή)
к сверхкосмическому — анагогия, и передающий, переправляющий
(διαπορθμεύον), и готовность, способность (έπιτηδειοτης) быть «очагом
становления» (έστία τής γενσεως). И становление — не генезис, и этот вы -
пендреж с древнегреческим носит чисто декоративный характер, хотя
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тельно, причастное и не причастное времени, движущееся и покоящее-
ся, не движущееся и не покоящееся, и вообще возникающее и гибнущее.
Таким образом, душа оказывается чем-то неподвижным в плане вечно-
го, инодвижным в качестве временного и самодвижным как смешан-
ное. В самом деле, в качестве движущего она представляет собой непод-
вижное, как движущееся — инодвижное, а как движущее и движущее-
ся, выступающие в качестве одного и того же — самодвижное. А есть
еще движение неподвижное, остановившееся в изумлении становле-
ние, застывшее, но не перестающее быть собой. Поэтому, наряду с неиз-
менным, в ней присутствует и изменяющееся, раз движущее сочетается
с движущим. Стало быть, душа оказывается самоизменчивой (αΰτομε -
άβλητος), потому вечночноизменчивой (άειμετάβλητος) — эти термины
представляют собой гапакс — то есть буквально «только раз наз ван -
ное» — άτταξ λενόμενον — но не в сугубо принятом значении или кон -
тексте, а как неповторимое. В сущности, все вечно, и само движущее
или представляющее вечное движение, то же — и другое становление —
гапакс, поскольку оно всегда — однажды и неповторимо. Да и любое
противоречие. Отчего я, не зная древнегреческого, выпендриваюсь?
«Нраавыться». Для современной философии, очень развязной и мечу-
щейся в поисках выхода из неопределенности, нужна толика чистой
склонности, эмпатии и симпатии. Так книги, некоторые тексты, карти-
ны или даже световые пятна могут быть благосклонны к воспринимаю-
щему, те же любимые книги благоволят ко мне, а могут быт враждебны;
некоторые проблемы, к которым питаешь слабость, собственно, любое
действие должно быть любимым, если хочет быть свободным, хотя сво-
бода от чувств — самая жестокая, но ведь есть свобода в чувствах, кото-
рые и являются ею, а не закабалением или принуждением. Чувства
могут быть внешней необходимостью, но могут пугать небытием, вхо-
дить даже своим ничто в полное определение предмета, «не умножать
чужой свободы, всей своей свободы. Вся любви премудрость — давать
друг другу волю». Многократно цитируемый Рильке. Давать волю,
но не давить ею. «Любить же значит жить наедине». Весь Рильке,
и все еще не сбывшиеся, должны незримо встречаться в каждой
строчке повествования.
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Можем ли мы говорить об Античной эстетике? В известном смысле,
да. А в неизвестном? Разговор об Античной эстетике — заведомо наве-
денная галлюцинация современности.

«Вот какие доводы можно было бы привести, взглянув на становле-
ние с точки зрения энергий. Однако если рассматривать его с позиций
сущности, как следовало бы понимать “вдруг” и вневременность?
Не ока жется ли состояние “вдруг” своего рода центром становления,
замыкающегося вокруг него в круг? И почему в такое состояние будет
порой приходить душа даже в своей низшей жизни, как будто предста-
вая в обнаженном виде в центре становления? Почему “вдруг” распола-
гается между движением и покоем в становлении? В самом деле внев-
ременность стоит выше движения и покоя, она является их центром,
а не находится на периферии того или другого. Далее, почему бы нам
не попробовать разделить душу на две части, одну из которых мы будем
считать сущим, а другую становящимся? Но что тогда будет означать
самодвижность души? Действительно, если она была свойственна толь-
ко становящейся ее части, то сущее в душе не было бы самодвижным
и оказалось бы неподвижным. (Становление может быть неподвиж-
ным. — А. Б.) А если бы самодвижностью, напротив обладало сущее в ду -
ше, становящееся в ней оказалось бы не самодвижным, а инодвижным.
Но ведь “вдруг” не может оказаться не вечным и не временным,
не сущим и не становящемся, а чем-то еще (Еще как может. Отношение
“вдруг” и “оказаться, с оказией, по случаю, случиться”» [4, c. 446–447]).

Может быть, безопаснее всего было бы утверждать, что в душе
сущее смешано со становящимся. В самом деле, в душе нет ничего чисто-
го и беспримесного. Разумеется, даже делимое в ней оказывается в ка -
ком-то смысле неделимым, а неделимое делимым. Следовательно,
сущее в ней также в каком-то отношении представляет собой становя-
щееся, а становящееся — сущее. Как раз по этой причине Платон порой
называет душу сущностью, а порой становлением (Платон, «Государ -
ство»). Стало быть, в душе нет ни вневременного, ни временного в чис -
том виде, напротив, вневременное в ней одновременно оказывается
и временным, а временное — вневременным. Именно такой мы и счи-
таем душу: она есть единое и не единое, многое и не многое и, следова-
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и развитии речи быть не может, — простое становление, даже в формах
развития. 

В вышеприведенном рассуждении о душе свернуто все предше-
ствующее в античности: и дио-, но не дуа- космон, когда внесенная пла-
стика превращает хаос в космос, ограничивая не только микрокосм,
но и макрокосм единой границей, не разделяющей, а связующей,
и тут — диа-космезис, не-единство макрокосма и микрокосма, хотя и это
тоже, но сам макрокосм и микрокосм в своем сущностном бытовании
представляют диакосмон со своей границей. А это приводит к тому, что
вечность — бесконечный образ времени, и время — неподвижный образ
вечности, принадлежат, очерчивают «вдруг» не своей внезапностью,
но повторяющейся неповторимостью, как самоизменчивое время —
«пускай нам говорит изменчивая Лета», изменчивое время, и вечноиз-
менчивое будущее — это время от истока до устья вместе с исчезнове-
нием и возникновением. Я просто увеличиваю даль и прощание. В этих
обильных цитатах нет поиска доказательств «несравненной моей пра-
воты», изыскания аргументов, чтобы подтвердить… Что? Это текст, дове-
денный до чистого рассеяния, тихого свечения спокойных идей, кото-
рые так далеко, что сами по себе, и почти неподвижны, как удаленные
миры, галактики за миллиарды световых лет. И вот их свет достиг нас
и прошел над головой. «А вон звезда… И что? И ничего».

То есть, если бы хотели увидеть внешность становления, то оно ви -
дится извне как переход со сторон, хотя мы созерцаем сторону. Изнутри
все не так. Становление воспринимается как все (τό παν — чувственно
воспринимаемый мир), и потому панически, когда чувства просыпают-
ся и в состоянии ужаснуться непостижимому. Поэтому чувства так близ-
ки становлению, и воспринимается оно временным, — часто путают, —
временящим — да, но не временным, а вечным. Поэтому время может
быть, наблюдаться и схватываться в единстве совсем по-кантовски
«априорной формой внутреннего созерцания» (хотя я раньше категори-
чески отрицал это, и был прав, но теперь допускаю, что ложные реше-
ния зачастую дают эффектные ближайшие результаты), и этого оказы-
вается вполне достаточно, например, в живописи, вообще в искусстве,
да и в обыденной науке — работает. Но это, в сущности — не то. Про -
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От нас укрыто, скрыто навсегда

то чистое пространство, где цветы

незримо расцветают. Видим мир,

но мы неявленным обделены,

нездешним и ничем не охраненным,

той чистотой, которою мы дышим,

забыв желанья. Ею грезит часто

дитя, когда баюкают его, —

но лишь до пробужденья. Или смертник.

На грани смерти мы не видим смерть

и дерзко смотрим за предел, как звери.

Любовники, когда любимый им

не застит взора, смотрят изумленно:

что брезжит им порой, как бы ошибкой,

из-за плеча любимого?.. но дальше

никто не видит, возвращаясь в мир.

Лицом всегда обращены к творенью, <…>

мы сами застим этот отблеск. <…> 

Судьбой зовется это: быть вблизи, 

вблизи, вблизи — и в вечном отдаленье.

Р. М. РИЛЬКЕ. Элегия восьмая,

пер. Г. И. Ратгауза [6, с. 293] 

В идеале должен действовать гегелевский принцип абсолютного
снятия, когда не только Рильке, но вся история немецкого языка, личная
судьба автора и переводчика, все земное, включая, не умаляя даже,
запах сигары и кофе, — уж не помню любил ли Рильке мелкие радо -
сти, — должны незримо, как слабые отношения, «слабый антропный
принцип», поддерживать движение материи вообще. Превращать себя
в нечто, в каком-то смысле выступающее как другое, следуя самоизмен-
чивости собственной сущности. Можно сказать, что становление —
душа развития, и все вышесказанное о душе может быть только по отно-
шению к развитию, которое и начинается «вдруг», только вместе с чело-
веком, как воплощением, восуществлением общественной формы дви-
жения материи — вочеловечиваем. До этого, конечно, ни о какой душе
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Поражает все: и то, что диалоги — вовсе не диалоги, а сплошь моно-
лог, который диалогичен, поскольку предполагает «я», а это уже «схо-
дившая туда и обратно» стадиями эманация, которая не три, а одно,
хотя — «возникновение», «выход за пределы» и «возвращение» —
и здесь она обретает единство, не знающее «начала», и того, что будет
позже, и того, что до начала, понятое как «вдруг», которое еще и «всег-
да», то есть вдруг выход за пределы, и вдруг-возвращение, ожидаемое
ждущее и неожиданное. И побочные партии. Тот же «Парменид» может
читаться и без оппонента. Оставим слова Аристотеля и удалим за скоб-
ки Парменида, который и без собеседника понятен. 

Парменид. Однако мы также утверждаем, что единое не может
находиться где-либо. 

Следовательно, единое никогда не находится в том же самом месте.
Потому, что в этом случае оно, пожалуй, уже находилось бы в дру-

гом месте точно так же, как и в том же самом.
Однако для единого невозможно находиться ни в самом себе,

ни в другом.
Следовательно, единое никогда не располагается в том же самом.
Но то, что никогда не находится в том же самом месте, не сохраняет

спокойствия и не стоит на месте.
Следовательно, единое, по-видимому, не покоится и не движется.
Аристотель в ответ на длинные рассуждения Парменида:
– Утверждаем.
– Почему.
– Конечно.
– Невозможно.
– Похоже, нет.
– Да, это невозможно.
– Похоже, нет [139 a 3 — b 3]. Похоже, да. И так все диалоги. 
Не делая никаких выводов, остановлюсь на современном отноше-

нии к прошлому. Прошлое от нуждающегося настоящего наследует
избыточность. Его всегда слишком, и оно выступает как роскошь, иско-
паемые залежи отработанного, отжившего времени, которое залегает
в артефактах, отношениях, идеях (зачастую ложно понятых или непо-
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стран ство тоже может быть априорной формой внешнего созерцания,
однако сущность его не в этом. Но мне все равно, верно это или неверно
с позиции истины. 

Грандиозность и фантастическая разработанность, отточенность
и необозримость трактовок поражают прямо в сердце: какая изощрен-
ная трепещущая философия, сколько жизненности и мощи! А умерла.
Можно ею пользоваться в готовом виде. Сколько красоты! Что мы хотим
к этому добавить? Я употребляю древнегреческие термины не потому,
что это просто красиво, а чтобы специалисты сами убедились, что эти
слова непереводимы, а даже если и переводимы, то узнать об адекват-
ности перевода мы не можем, и даже произнести эти слова можем толь-
ко с известной долей вероятности — критериев нет. 

Поэтому здесь, как и везде, взгляд на обозримое, но невидимое про-
шлое, это не воспроизведение греческих мотивов, а тот самый «выход
за свои пределы» (ή πρόοδος), чтобы вернуться. В известном смысле
выход за свои пределы — эманация вообще, в узком смысле слова — вто-
рая ступень эманации. Первая — пребывание, третья — возвращение,
с чем вряд ли согласился бы Платон, которому Дамаский приписывает
эту гипотезу, а заодно и Пармениду, который ни сном ни духом не ведал,
что он написал, но это мы можем знать наверное. А то, что само полага-
ние предела как самополагание есть выход за эти пределы, не требует
обращения ни к Шеллингу, ни к Гегелю. 

Однако эти три ипостаси, в сущности — одно, и выход за свои пре-
делы — вовсе не переход к возвращению (ή έπστροφή — третья стадия
эманации), а само становление. Где все превращения — различные
формы одного и того же, и одновременно, и не различая, и в последова-
тельности, и не следуя причинно-следственным связям, и в преемствен-
ности, и не снимая друг друга как стадии развития. Чувства могут раз-
решаться в сущность, а могут в видимость, могут снимать в себе ощу-
щение, а могут воплощаться в нем, или и то, и другое в сплошности
и синкретичности. Не только потому, что категории и универсалии раз-
нятся, и их отношение было предметом живейшего исследования
от ран него средневековья, от схоластики до наших дней — дело не в
номинализме, реализме и их споре, не в логике, а в реальном развитии.
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что делается в искусстве, заведомо излишне. В свое время Бритва
Оккама применялась для обрезания столь часто, что изрядно притупи-
лась. Можно и сейчас следовать этому канонизированному правилу
аналитики — не зазорно. С некоторых пор девиз философии — умно-
жать без нужды. Долой нужду и необходимость сущности! Философия
балуется этим, занимаясь из любопытства, что получится, любитель-
ской селекцией, спаривая кроликов и кротов (зверушка выводится хоть
и неказистенькая, близорукая, но если вцепится…). 

Суть в том, что действует философия, вернее те, кто нарекли себя
философами, пока наобум, как алхимики, не особо утруждаясь приби-
рать за собой, но смысл — в акте творения из ничего, а не из подруч-
ных материалов, — не в коллажировании или выведении новых пород
домашней философии, вроде домашнего собаководства, — в создании
нового органона, где не набор или сумма сущностей играют роль,
не коллекционирование штаммов (и штампов), но создание реального
становления, которое не только не постигается в готовом виде, а даже
не является. Не заклинания и вызывание духов, а реальное становле-
ние «вдруг». Искусство с категорией превращения не справляется, не
знает, и в сознание приходить не хочет, стремясь, как говорилось,
к бес сознательному, тяготея к случайным удачам, и в этом низменном
существовании тоже не избегает «вдруг». Подсматривает боязливо
одним глазком на грандиозные процессы и прячется, не в силах опро-
вергнуть себя, но и не в состоянии оторваться от завораживающего
зрелища становления.

«Этеро и гетеро движение, этеро и гетеро кинезис. Становление
словно замирает. “Вдруг” по своей специфике оказывается бесчастным
и потому вневременным, при том что настоящий момент, …, есть мера
времени и определенный его промежуток. Эту меру < Парменид> назвал
“настоящий момент”, стремясь подчеркнуть, что она связана именно
с настоящим временем» (Платон. Парменид, 152 b 2 — е 2, прим. 69).
Настоящее время (ένεστώς) это своего рода интервал времени между
до и после, в течении которого становление как бы замирает, но которое
является частью, в отличие от одномоментного среза времени, но есть
еще слово «нун» (το νύν) — так что время может быть любым, различа-
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нятных вообще, сама непонятность — энергетический источник вечной
молодости, когда опредмеченность своей невостребованностью и не -
нуж ностью, необусловленностью представляет суть и фонтанирование
эстетичности, но не эстетического. Эмиграция в эстетику возможна,
но превращается в эстетство, в гастрольную деятельность современных
философов, которые чёсом, пока в фаворе, на гребне моды, обрабаты-
вают провинцию). 

Что необходимо в прошлом? Свобода, которой там нет, но есть осво-
божденность, которая и есть сама суть превращения: хотя бы независи-
мость. Нет, это не похоже на добычу энергоносителей, прошлое — само
энергоноситель, та необязательность, которая является пространством
развития настоящего. Настоящее не просто подворовывает и вставляет
камни прошлого в ограды для коз, как это происходит в Греции, или тор-
гует ими. Современность интересует дление от сих до сих, которое дано
всецело. Никто ведь не считается с тем, что, прийдя на открытие выстав-
ки и на закрытие — это будут два разных человека, а выставка, условно,
та же. Так вот, на выставке истории выставлен не артефакт, а время,
выставленное по весне как рама, а не витрина. От и До, данное как
«вдруг». Разнести витрины? Этого мало — сквозняк вечности может не
случиться, потому, что он не может быть, будучи всецело здесь сейчас.
Прошлое втягивается в настоящее и распредмечивается, не превраща-
ясь в иное, но превращаясь в свободное время, тем ведя настоящее к со -
к ра щениям освободленной стремительностью и создавая избыточность,
чрезмерность, хлещущую через край. Нет нужды объяснять, что смысл
(а не нужда) к происхождению без оснований, начала и условий есть
именно потому, что таких оснований нет и не предвидится. 

Тут хватаются за любую случайную подпорку-ориентир, создают
себе различные измы, теории, объективизмы, строят онтологии, дабы
хоть как-то оправдать в собственных (зачастую только в собственных)
глазах свое существование, но это фикция, так мы ищем опоры в том,
что кажется, когда сталкиваемся с пока-еще-нереальным — предста-
вляю себе головокружение Парменида при встрече даже не с компьюте-
ром, а с электрической лампочкой.

Все, что происходит, кажется излишним, но вся философия и все,
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го и многого, которые так фантастически обыгрывались в истории
философии, верны, и я не стягиваю вечность, штопая прорехи и сметы-
вая края на живую нитку — края не являются моими пределами и гра-
ницами пополам с вечностями, прошедшей и будущей, потому что веч-
ность не линейна. Она — вокруг и сплошь, и мое развитие — во все сто-
роны и в никуда, поскольку оно сторон не имеет, даже если происходит
в себя (так вселенная одновременно расширяется и схлопывается). Я яв -
ляюсь становлением, превращением и переходом, и это единый про-
цесс, хотя события разные, так что я не только трансфинит, но и тран-
скреатор, и псевдоморфоз. Становление антропоморфно, и это не сла-
бый антропный принцип, аргумент от человека, а воплощение формы
движения материи. И мое чувство, даже если его нет, и ощущения, и все,
что с ними связано, привязано к воспитанным органам чувств. Чувтсва,
которые превращаются в сущностные силы — в этом превращении все
дело — не пассивны, страдательны, воспринимающие в спокойном пас-
сивном интеллигибельном созерцании (хотя даже до этого далече,
мы знаем, насколько, и даже знаем, что может не только произойти,
но и не произойти). 

Чувства и их сущностные силы сами активно действуют, и вос-
приятие — процесс, который формируется, но и представление — тоже.
В сущности, это один единый процесс, и противоречие — не между
двумя сущностями — ими можно весьма эффективно управлять. Но это
уже побочные партии, вроде как с атомным оружием: не надо было
открывать деление атома. Это, как ни странно, вопросы этики, хотя она
беспомощна. Бах не виноват, что его исполняли в Бухенвальде.
Проблема в том, что человек — переходная форма, и потому чувства,
хотя и догматичны, на самом деле и есть своего рода «принцип неопре-
деленности», местный хронотоп для чувств — апейрон, но тяготеющий
к данности. Но этот момент перехода от превращения к превращению
наследует любой фрагмент человеческой, — не скажу истории, — куль-
туры, которая сама — всеобщая фрагментарность, наследует каждое
мгновение данности, которое длится. 

Чувства, прежде, чем прийти в себя, проходят процесс становления,
который не только восхождение от реакции раздражителя, и может
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ясь или ловя оттенки того, что исчезает в наличном бытии, освобождая
и бытие и время, как кусок в контексте, вырванный из контекста.
Привитое время, наведенное, иллюзорное, или, как у физиков, мнимое
(оно всегда мнимое, до тех пор, пока не будет мерой угасающего движе-
ния, которое не знает, что оно движется к концу, кроме случая с челове-
ком). Так, парадоксальным образом сила притяжения имеет протоиде-
альную природу, нет материального субстрата, как его понимают
и ищут естественники в виде носителя или вещества, элементарной
частицы, как, впрочем, и в энергии, но это и не идеальное, хотя матери-
ально. Чистое отношение. Можно отменять, интерпретировать, запре-
щать, но сила притяжения есть, и в человеческих чувствах, которые
сугубо идеальны, тоже. В своем роде время может быть любым, но не
каждым. И берет свои черты изменчивости от становления.
Становление, как и движение материи, не возникает и не исчезает, оно
превращается, и дело не в этом, а в преобразовании, которого в природе
нет. Одним словом, оно может быть и во времени тоже (раньше я был
категоричнее, а это не принципиально, поскольку сущность его в ином).
Как время может быть в том числе по-кантовски априорной формой
внутреннего созерцания, но суть его к этому не сводится, так и станов-
ление в наличном бытии, например, «веремени» (веремя — времяворот,
ворот, солнцеворот, вервие, верста), может быть временем и становле-
нием его или становлением становления, но не сводится к тому. «Вдруг»
может быть состоянием и со-движением, в которое привходят, прихо-
дят, но, в сущности, есть «превращением». 

Таким образом, любая строчка, произведение, страница, книга, кар-
тина, все фрагментарное может быть «вдруг», которое длится во време-
ни, но остается мгновенным, именно остается, что само по себе странно,
потому что не остается оно тоже навсегда. Переход от одного противо-
положного состояния к другому, тоже «вдруг» — правда. И Дионисия
Диадоха для души «вдруг». Все, что сказано о душе, верно для чувств.
Мы не только, как говорилось у Флоренского, трансфинитны — мы тран-
сфиниты. Каждый — перерыв постепенности. До каждого истекла веч-
ность, и после меня начнется вечность, и не другая. Я — разрыв, и тем —
самосознание вечности, которых не две, а одна, и все отношения едино-

• 186 •

А л е к с е й  Б о с е н к о



очередную элементарную частицу, узнают ли, что там было до большо-
го взрыва (от чего они малодушно отказались, потому как проверить это
экспериментально они не могут, поэтому вопрос, что там до начала —
праздный, да и доказать или опровергнуть все эти предположения, как
и в вопросе с Богом, исходя из формального, антиномического мышле-
ния невозможно, а «вдруг»), но вывод, на который все же отваживаются
в кулуарах, действительно впечатляет, хотя философии известен давно.
Никакого предназначения, все происходит просто так, и познание тех
же физиков сугубо эстетично, а значит, имеет еще и художественную
форму. В реальности еще интереснее. Формулы начинают превращать-
ся в метафоры, даже Е = mс2. Метафоры становятся формулами. Понятия
и слова обретают равнозначность, нет доминанты, если она не вводится
свободно, то есть сознательно. Даже знак или символ могут играть роль?
Работать как категория или тавтогория, а может, трансцензус, или тран-
скреатор, универсалия или трансценденталия, и наоборот? Происходит
не затухание процесса развития, но его распространивания во все сто-
роны, и в себя тоже, по всему телу развития, а не только «верхушкой».
(Есть опасность дурного рудиментарного отмирания в чисто количе-
ственную комбинаторику, эклектику, как в нынешнем времени, и кол-
лапсирования в самодостаточности умерших форм, но на нет и су да нет.
Зачем рассматривать такой вариант развития? Без толку, если его
не избежать. Без толку, если он не случится. Хотя он уже случился. Так
что я рассматриваю сугубо эстетический момент: до чего мы не до -
жились). В самом малом пространстве всегда есть место для бесконе-
чности. В Вечности мало места! Для времени. Оно одно. Все время, его
не мно го. Оно — и переход, «вдруг», в вечность. В любой плотности межу
двумя словами можно разместить бесчисленные слова. Время изгоняет-
ся из вечности и в вечность возгоняется.

Даже всякая картина, произведение искусства, полагает свое рож-
дение как «вдруг», которое воспринимается как «прежде чем», хотя мо -
жет быть и «потом». «Вдруг» ничего не произошло. Оно не изначально,
а к началу, утверждает начало как меру события. То есть всякая статич-
ная картина, скульптура, слово, буква, произведение не статична, но ди -
намична и своего рода прозрачна, когда представляет нам движение,
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насчитывать число произвольных градаций, но и встречный поток нис-
падания уже сформированной историей, представляющей конечную
бесконечность, от некой всеобщности в теофанию бытия. Я мог не ро -
диться и не постичь, не дорасти до чувств, но они есть, и все, что я по -
стигну — предзадано, оно уже в прошлом будущем. А я — вроде ворон-
ки, где чувства восходящие и ниспадающие не диффундируют в энтро-
пии, но превращаются, так что реакция на раздражитель не просто при-
обретает черты, значения и мощь сверхчувств, но и обретает зрение,
слух, осязание, так что на ощупь воспринимает цвет, на взгляд — звуки,
на слух — линию, штрих.

То есть, чувства превращаются из посредника, который восприни-
мает, в силу, которая создает, в сущностную силу, причем этих сил, пока
они разнятся по предметности, этих чувств — бесчисленное множество,
но потом, отказываясь от предметности, как прежде отказались от ове-
ществления, чувства превращаются в единое чувство, которое в своей
универсальности все многообразие сохраняет и преумножает. Теперь
человек чувствует чувствами, а не испытывает чувства — это никуда
не девается, но становится способом жизнедеятельности чувств. Нас же
не смущает, что мы можем испытывать нежность к далеким галакти-
кам, туманностям и умирающим звездам? Или к беспомощности
мысли, тщащейся охватить тайны происхождения вселенной.
Действительно, ведь странно подумать, что вселенная не сотворена, что
существовала до нас и после нас. Вообще думать страшно. Человек —
форма материи, развития, и потому, исследуя себя, может додуматься
и до тайн физического мира. 

Это как в известном парадоксе, когда отправляют к далеким звез-
дам экспедицию, и когда они возвращаются через много лет, оказывает-
ся, что на Земле это все пройденный этап (правда, проходимый каждый
раз заново, как история человечества в индивидуальном развитии),
потому что и здесь, и в любой точке вселенной (даже такой, какой ее
представляют физики) законы одни и те же. Так что исследовать их
можно не отходя от кассы. Шучу. Все эти большие взрывы, теории струн,
все смешные и трогательные открытия, когда физики сталкиваются
с тем, что их прикладная наука закончилась, а дальше? Откроют ли они
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или действия не дотягивают до себя в понятии. Такое происходит сплошь
и рядом. Мы и ответственность несем не за то, что сделали, а за то, чего
не сделали, за то, кем не стали, при условии, что каждый человек —
потенциальный гений и ничего врожденного нет, а прирожденное
может быть как знакомое «бытие-возможность» (Николай Кузан ский).

О несбывшести К. Паустовский вспоминает, что его отец говорил:
«Несбывшесть труднее переживается, чем небывавшее». Как-то так. Не -
возможность заманчивее, чем самая запредельная возможность.
Бывшесть тоже мерцает провалами, как «вдруг». Несбывшесть и нерож-
денность — как свойство самогипостазирующейся души, пребывающей
в становлении и «вдруг» почувствовавшей это — чувство становления,
как чувство роста — бытие единой и не единой, многой и немногой,
сущей и не сущей; как формирование внутренних причин.

Ставшая хрестоматийной, так поразившая Мих. Лифшица сентен-
ция Игоря Ильина, уже захватанная и затасканная, и, казалось бы,
всюду мелькающая, примелькавшаяся в истории философии, стала ви -
димой, очевидной после того, как ее заново открываешь: «Всякая опре-
деленность исключает, всякая направленность оставляет в стороне,
всякий отбор отбрасывает. Идти — значит проходить мимо! (Или мимо
проходит сквозь нас, или осторонь. «Минута минувшая минет»
(Цветаева), да еще со всеми эйнштейновскими искривлениями време-
ни-пространства и сокращениями Лоренца. — А. Б.). Вот почему свер-
шение в искусстве предполагает несовершение оставленности в сто-
роне — всего того, что лежит вне круга проблем и возможностей одна-
жды принятого, сложившегося направления. В этом смысле несовер-
шение весьма специфично для данного вида искусства и способно про-
лить свет на его тенденции.

Говоря о неосуществленном, несовершенном, отброшенном, остав-
ленном в стороне, мы говорим не о чем то случайном, не важном
с точки зрения истории искусства, а, напротив, о самой истории искус-
ства, раскрывающимся теперь перед нами с обратной стороны (Хорошее
название: «Обратная сторона искусства». — А. Б.) Неосуществление
сплошь и рядом оказывается полным смысла и значения И если в про-
цессе своего многовекового развития человечество не раз возвращалось
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хотя не изменяется ни на миллиметр. Конечно, не в произведении дело,
не в прихотливости мышления — оно как раз консервативно, но в том,
что всякое созданное произведение имеет причастность к нерожденно-
му, оно создается в мире, не принимаемом во внимание.

Нерожденное (прим. 55). άγνήτως άγέητος γένεσις — нерожденное
становление. «Данное наречие имело в античной философской тради-
ции два смысла: во-первых, оно описывало состояние, не связанное
с рождением, безначальное и бесконечное, а потому не преходяще, а во-
вторых, трансцендентное становление, то есть сущностное и имеющее
место в вечности. По всей видимости, впервые данный термин исполь-
зовал Плутарх Херонейский» (о рождении души в «Тимее», 1015 b; позд -
нее он получил широкое распространение в христианской (Ориген, Юс -
тин, Евсевий Кесарийский, Кирилл Александрийский) и неоплатониче-
ской традиции). В последнем случае его использовали в обоих назван-
ных смыслах [4, с. 666].

Нерожденное — τό άγενές — внешнее свойство становления, ему
в его различности не присущее. По словам комментаторов — то, что
не имеет начала своего существования, вечное и непреходящее. Вполне
понятно, как душа нисходит к становлению. Но верно и обратное.
Восходит в становление, как к своей истиной природе, как в свое сущее,
и не последовательно, а сразу, вдруг одновременно (Хотя античность
связывает это, особенно Орфей, и некоторым образом Платон, но уже
символически, с орфическим мифом о смерти и воскресении Диониса,
и потом это было заимствовано в христианстве. Тут такие пространства
от слова до слова, что они едва держатся слабыми отношениями, чтобы
не распасться на буквы. Так что в истории мы знаем только то, что обре-
ли — Реальную историю, негативную и действительную мы забыли,
и интересует нас нерожденное. Оставленное и несбывшееся, но которое
могло произойти, и эта тупиковая нераспустившаяся ветвь болит фан-
томными болями истинного познания. «В том, что известно, проку нет,
одно неведомое нужно» (Гете). Конечно, Рильке прав, когда говорит:
«Но мелочно гадать о небывавшем». Но если очень хочется, то можно,
потому что это небывавшие, но оставленные действительные возмож-
ности, и не в смысле «кем я только не стал», а в том смысле, что чувства
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витии вещей развитие понятий, а если учесть, что res — вещь, в тради-
ционном понимании трансценденталия, и «вот-дело», свернутое в поня-
тии, отстраненное, «вот-страненное», с овнешненными пространствами
и временами, всеми возможностями, он действительно (и действитель-
но, «впрямь», выпрямляя, была мода некогда на спрямление русел рек
и убивание ландшафтов) видел мировой процесс как саморазвитие
Абсолютной идеи к себе через рефлексию в природу, доразвитие до субъ-
ективного духа, объективного и возвращения (прямо третья эманация
у неоплатоников к самой себе — важно здесь не знание, а сама музыка.
Сказать иначе — значит создать другую), и это действительно реальный
процесс. Поэтому то, что он приписывал и предписывал в своей «Фи  ло -
со фии истории» и гениальных лекциях по истории философии, не име -
ло места в реальности, но имело место в действительности. 

Ничего подобного в Греции и в последующей истории не было и не
могло быть — но есть, тем не менее. (Греция Гегеля, и, предположим
Лосева — разные). Без этого не было бы поэзии и чувства истории, кото-
рое куда важнее фактов. Поэтому его знаменитый тезис «Если факты не
соответствуют теории — тем хуже для фактов» бесконечно дорог любо-
му (графоману тоже). Точно так же — любая история философии, какую
бы мы ни взяли. Хорошо бы написать, забавы зря, нет, времяпрепро-
вождения для, «Историю истории философии» на манер «Истории исто-
рии искусства от Вазари до наших дней» Жермена Базена (книга хоть
ни и уму, ни сердцу (смотря какой ум и сердце), однако, как справочник,
— впрочем, очень неточный, — не лишена смысла), но она и так напи-
сана самой историей. Отношение к истории, заведомо неверное, лучше
всего, с юмором отражает настоящее положение дел.

Когда многообразие возможностей, и бессилие перед необъятно-
стью, и бесконечность ставит в смешное положение, понимаешь: «что
писать, что не писать — все едино». И вообще — жизнь — она к чему?
Изобретают теории-«жучки». Некоторые еще помнят: когда не было ав -
то матических предохранителей, и они перегорали (вроде как предохра-
нители у современников), ставился самодельный, скрученный кустарно
«жучок», но если не угадал с сопротивлением, беда — пожар. Такие по -
жары случались бы сейчас в современной философии, но она слишком
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к античности или Возрождению, к примитивам или средневековью,
не возвращалось ли оно к тому, что не нашло у них осуществления?

Все что не было создано в прошлом, что представляется нам как
“прошедшее несовершенное”, imperfectum, оказывается материалом,
подлежащим дальнейшему воплощению, становится настоящим и бу -
дущим. Сама оригинальность таланта является иногда способностью
обратить внимание на то, мимо чего человечество прошло. Художнику
подсказывает не только то в истории, что нашло себе осуществление,
но и то, что осталось неосуществленным. Чем больше человечеством
создано, тем больше ему предстоит создать. В этой неисчерпаемости —
залог великого будущего искусства» [6, с. 97–98]. 

К слову сказать, в неявной форме вырисовывается проблема осво-
бождения несвободного времени, его преосуществления, но и пресу-
ществления, переосуществления, и превращения в не-иное-другое, но не
повторное, потворное, вторичное сотворенное, тварное, и освобождения
всех иных времен, не только в восприятии, как, например, мы, есте-
ственно, иначе воспринимаем и Возрождение, и Античность, и Сред не -
вековье, и Новое Время, и даже наших современников, и предполагае-
мые творения будущего (достаточно посмотреть фантастические рома-
ны или фильмы не вековой, а всего лишь десятилетней, нет, прошлогод-
ней давности, да и не только фантастические, — без смеха или улыбки
все это не воспринимается, — но только ширпотреб (Ширпотреб с боль-
шой буквы) — гениальные произведения не устаревают, хотя наше новое
восприятие ничего общего с ними не имеет. Классика снисходительных
улыбок не вызывает, однако охотно, язвительно приемлет к себе покро-
вительственное отношение свысока. Классика — без последствий, она не
имеет «потом», хотя и оставлена на потом. 

Конечно, это все очень напоминает (если «конечно», то все напоми-
нает об избранном предмете: весь во внимании и потому тенденциозен)
изыски С. Радхакришнана [7], когда он в индийской философии видел
соответствия с европейской, и совсем по-гегелевски выдавал желаемое
за действительное. Смотря чего желать. Кто ищет, тот всегда найдет,
в крайнем случае, создаст из ничего. Так и должно быть. Гегель тоже
подтасовывал: нет, не шулер, он действительно видел так, и видел в раз-

• 192 •

А л е к с е й  Б о с е н к о



в со временности (от слова сорить) действительно ни причем, так
пусть считается философией «осьо-сьо»). Вообще, в большинстве слу-
чаев современники ничего не исследуют, не открывают, а примеряют
на себя готовую продукцию, чтобы прикрыть наготу, хотя и нагота
может быть красива, еще на до доказать, рядятся (подряжаются) в фи -
лософию, из расчета, что это не иное. В нашем и любом случае это спа-
сение: не получается книга — время виновато, скучно пишешь — чита-
тель не понял могучий замысел. Тысячи причин — так бывает? Еще
как бывает. Но, в сущности, ты ви новат сам, даже если, действительно,
читатель унифицирован, неспособен к мышлению и полный кретин.
Или исследуй предмет, или пиши как Акунин, для обывателя, балую-
щегося чтивом — тоже почтенное занятие. Тут проблемы нет.
Приносит ли книга кассу — это к издателю. 

Что касается открытого произведения, то любое произведение —
открыто, не только тем, что ты открываешь его заново, или оно тебя —
для тебя это пространство, но и оно питается твоими сущностными
силами — километры строчек, по которым пробираются глаза, стираясь
до мозолей, кровью и ударами сердца отбивается ритм, — но и потому,
что именно открытое — не означает откровенное: оно герметично.
Не открытых произведений не существует. И природа, и любая картина,
коль скоро есть видящий или думающий о ней, и любой набор, от руко-
писей мертвого моря до мертвого моря рукописей, от клинописи до азбу-
ки, или, некогда, набора в типографской кассе. Высокая печать — как
высокое дыхание: там была необратимость, которая канула с вариа-
бельностью и комбинаторикой программы. Не программируемые,
непредсказуемые книги невозможны. Убийство спонтанности. Тогда
спонтанность следует ввести: тут вызывается, как дух, категория
«вдруг», она создается, и подробностей не счесть, и деталей, и оговорок.
Она как будто трансцензус бесконечности, и в качественном, и количе-
ственном смысле — «начало начал». Текст нельзя прекратить, обрубить,
— никаким физическим или волевым усилием. Регенерация текста.
Отрастает, как хвост у ящерицы (а то и головы у змея Горыныча на кали-
новом мосту). Книга не только непоследовательна, она обратима. Она
вечна, хотя никому эта пыльная и унылая вечность не нужна, если она
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холодна, чтобы воспылать, поэтому все ждут поджога, как «в во ронь ей
слободке», и она таки заполыхает, подожженная с четырех концов.
Таким жучком, например, является «Открытое произведение» Умберто
Эко — сплошная многозначительная банальность. Правда, и книга мо -
его возраста. Всякое произведение открыто и неоднозначно, даже меню
в захудалом ресторане, где выбора нет. С одной стороны, мечта всех
страдающих писательством: Читатель формирует текст в книгу. Текст —
холст, а что он там прочтет — его выбор. Он — организующее начало,
даже если (и желательно) читатель в массе (о мечты — масса читателей
и масса читателя — его чувства, эмоции, способности, образовательный
ценз, скорость восприятия, не в последнюю очередь кошелек, и плате-
жеспособность и т. д. — такая себе гравитационная воронка, коллапс)
круглый (совершенство) идиот. И он — кристаллизующий центр,
ответственный за начало, или осуществляющий в тексте свой замысел,
«становясь» со-автором. С другой стороны, именно с другой стороны —
автор недосягаем и неуязвим никоим образом, кроме собственного
(если он изображает муки творчества, как муки совести, кокетничая
рефлексией). 

Все претензии — к читателю, который обязан быть, даже если его
нет — он предвидится как адресат, даже если это провозглашается «беза-
дресным дискурсом». И в том случае, когда автор пишет для себя, и в том
случае, когда он обращен (ображен, пре-ображен в сотворении образа,
образуясь и со-образуясь в несообразности. Обращенный читатель раз-
дваивается на себя, и возвратную к себе форму) к ожидаемому другому.
Если книга тупая, не интересная, скучная, то это не автор виноват (хотя
о какой вине речь), а читатель, который-де недоумок и гениальности
книги не понял или просто поленился ущучить, что в этом что-то есть,
не поверил и т. д., в зависимости от степени раздражения. При извест-
ной доле воображения, — которого уже нет, ведь читателю навязывают
образ, как данность, — смысл, да еще какой, как уже говорилось,
можно найти в меню захудалой забегаловки, особенно, когда выбора
нет. Всег да можно уйти в великий отказ, который делает книгу просто
грандиозной. (Например, херить на основании дурного текста всю
философию в це лом, мы-то знаем, что философия ни при чем, а она
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С одной стороны, как уже писалось это требование гнилого време-
ни: крайняя субъективность, атомарность, монадность и индивид-
ность — что я сугубо презираю, и, с той же самой стороны, — тут другой
стороны нет и обратной тоже, — плоскость, не лента Мёбиуса с одной
стороной, — время без пространства, — доведенный до абсурда (да он и
так абсурден), отточенный до безумия тезис Декарта «Мыслю — следо-
вательно, существую» и «тварь я презренная или право имею». Просто
французам открылось, что они были ушиблены Декартом на несколько
столетий, а был еще и… нет не океан, который глядится в очи, не бездна,
ничто, а всего лишь Спиноза, и теперь они в растерянности. Тезис
Декарта отточили до бритвы Оккама, но отрезать больше нечего.
Значит — создавать сущности, умножать их, что я и делаю безо всяких
авторитетов. Даже если бы я бросил несколько случайных фраз, и они
легли как попало, все равно, как палочки тысячелистника, они прихот-
ливо пересекутся в стратегему, которую в плотности нынешнего можно
бесконечным образом трактовать. Для кого забава, для кого дело жизни
и сама жизнь. Поэтому это не верно, но, в сущности — единственный
выбор (хотя как выбор может быть единственным). Это тупик времени,
но очень уютный. Философия в интерьере. Набор «Сделай сам». И един-
ственное, сводящее все воедино, начало и конец — гипотетический
читатель. Не нравится текст? Сам дурак.

Эти многозначительные, но тривиальные рассуждения, и те имеют
оправдание: «Одна банальность — только банальность. Но тысяча
банальностей — эпос». Местная хуторская беспредельность. Своего рода
апейрон.

Надо сказать, что «апейрон» (το άπείρον) Анаксимандра, в опреде-
ленном смысле, может трактоваться не только как беспредельное, но и
безнадежное. Потому что не имеющее пределов ни выйти из себя не в
состоянии, ни вернуться. А три эманации, то есть от избытка происхо-
дящие, продлевающиеся через край, и край полагающие и полагающие-
ся, а именно, поименно: пребывающее, выходящее через край, за преде-
лы и возвращающееся вечно, поэтому «всегда» совершенно безнадежно,
и совершенно, и безнадежно, поскольку ему некуда происходить. Хотя
«А пейрон», в сущности, бесконечно, потому что оно не достигает преде-
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не в радость. Здесь не бывает сожаления, когда смутно переживаешь,
что книга кончится — здесь тупая уверенность в бесконечности процес-
са текстуации, и текст нудно длится и длится до изнеможения.
Необходимо мужество, чтобы не писать в длину. Открытая книга —
уловка, которая схватывает существо дела. 

С той поры, как это обыденное явление выделено в проблему и тор-
жественно задекларировано (Эко не первый), все прочитывается сво-
бодно и пишется свободно с патентом на вольность. (Так, в современном
искусстве любой выделенный, найденный и остановленный фрагмент
существования претендует на то, чтобы быть произведением искусства,
и он не властен в своей судьбе: открытое произведение — все зависит
от созерцающего и рыночных отношений). С тех пор, как это узаконено
и уже не имеет поражения в правах, как дурновкусие или неправиль-
ность — все произведения становятся открытыми. Когда нечто откры-
ваешь для себя, видишь эти оттенки во всем. Если я возьму становление,
все окрашивается в его оттенки, если наличное бытие — то во всем оно
будет доминировать, витийствуя, как бытийность, если «вдруг», то текст
будет пляшущий, как этот, и весь «вдруг», которое не доказывается и не
описывается. Так было со времен «Улисса» Джойса — культурный шок,
но читать это невозможно, хотя всегда найдется кто-то, кто докажет
обратное. Что хочешь, то и делай, чуть что: «вы ничего не понимаете —
это открытое произведение». Игра, когда пишущий создает искусствен-
ный «полигон», свалку, куда сваливает в алеаторическом стохастическом
беспорядке (который, впрочем, немедленно самоорганизуется) все ему
известное и неизвестное, подобранное по случаю, а гипотетический
читающий ходит и ищет, что ему бросается в глаза. И он наталкивается
«вдруг», и сам брошюрует, составляет каталоги, систематизирует, и его
систематизируют, и вот он уже пронумерован и счислен. Соблазн велик.
Давно заметил, что, в сущности, все движется к полюсам с одной стороны,
к совершенно стандартным унифицированным текстам, якобы научным
— эти самые сумасшедшие, наивные и ригористические в сво ей серьез-
ности — те же упомянутые книги Лукомского. С другой стороны — набо-
ры того, что интересно, быть может, сугубо автору, например, знаменитая
книга М. Л. Гаспарова «Записи и выписки» [1]. Ну, и я вослед присосежусь. 
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первый — чувство физической идеальности, второй — чувство реаль-
ного различия (я бы сказал, различения и даже различивания как раз-
межевания в отношении), третий — чувство тотальности всего зем-
ного [8, с. 109–110]. Чувство тотальности всего земного в сущности
и от носится к области «новых» трансецененталий (грубо, но почему
нет, могут же Кант или Лейбниц заимствовать термины и превра-
щать их в категории, отчего же, если они обнаруживают неведомую
до того сущность. Золото тоже любили за абсолютную бесполезность
и некоторую редкость, сейчас оно — вполне применимый и обладаю-
щий полезными свойствами материал). Так, здесь трансцендента -
лия — не просто то, что «не входит в список Аристотеля», а любая
переходная форма, которая воспроизводит себя, не клонируя, не умно-
жая в единичности независимо от природы порождающей и природы
порожденной — «вдруг». И время-пространство, и форма наличного
бытия, и становление, и «трансцендентальная возможность сбыва-
ния» — всего лишь свойства, и даже не сущностные определения, хотя
могут быть и такими.

К чему все это? Да ни к чему. Всегда в начале, в ожидании вдруг.
Любая проблема надуманная. И безразлично, что в данный момент
является имманентной конечной целью, становление, «вдруг» или анта-
гонизм прекрасного и красоты — вопрос в решаемости. Всякое решение
не окончательное.

Когда я где-то писал, что о противоречии красоты и прекрасного нет
речи в европейской философии, я знал, что кто-нибудь в недоумении
или досаде подумает, что автор либо безграмотный, либо сошел с ума:
а как же быть с платонической, неоплатонической и грандиозной тра-
дицией схоластики? Всю эту школьную премудрость, изложенную
в тысячах трактатов, я имел в виду, то есть принимал во внимание, надо
же как-то некие общие сведения-знания передавать в университетской,
академической и иной традиции, но речь идет о том, что известно каж-
дому вышедшему за необходимый пропедевтический уровень, что уже
при переводе Псевдо-Дионисия передавали понятия καλόν (прекрасное)
и καλός (прекрасный) по-разному (эк, удивил!). Нет, совершенно по-раз-
ному! (За неимением места отсылаю по этому вопросу к прекрасной,
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ла, то есть — вроде «а-космона», которое «вдруг» между концом хаоса
и началом космоса, но их не объемлет, то есть снимает, поглощает, но не
затрагивает сущности. Или, напротив, в тот же момент достигает своего
предела, чтобы быть безусловным, абсолютным, быть вполне, но уже
как бытие в действительности — энергейя ( τό ένεργεία). Все это «вдруг»
применимо, если очень уж хочется определенности в любой сфере,
но для меня это способ создания просторов для свободного дыхания, где
ни просторов, ни дыхания нет. Принудительная вентиляция метафор, —
как альвеол, — приподнимая над обыденностью саму обыденность.
Даже если возвышенность возможна только насыпанием курганов
и мо гил, над похороненной идеей. Хоть так — все лучше, чем падалью
валяться у большака.

Возвышенное — не приподнятое и вздернутое на котурны вообра-
жения. Возвышенное как действительность возможного — его просто-
ры. Возможность — иноформа, или возвращенная возможность, тоже
двояка (кто бы сомневался). С одной стороны она (а имеет ли она сторо-
ны?), она становится в свою действительность. (Или проваливается,
а мо жет, находит возможность быть недействительной). Возможность
всегда — иначе говоря. Внешняя и внутренняя возможность.
Возможность — потенциальность, и возможность — актуальность бес-
конечности и актуальная бесконечность… движения. Все эти и бесконе-
чное число вариаций — просто результат обездвиживания мира, когда
реальный процесс становится метафизичен. Но зато это «опредмечива-
ние» создает иллюзию многообразия. Так получается, помимо тради-
ционных «возможность не действительна», «действительность невоз-
можна», еще и «запасной выход». Мир для меня во всем многообразии —
трансцендентальная возможность, так же как и я — трансцендентная
возможность мира, но не в сбывшести, а в сбывании. 

У Гегеля, например, есть пассаж об «неопределенной возможно-
сти многообразных зрительных ощущений», об универсальной при-
роде зрительных ощущений, где человек не связан с чем-то единич-
ным, что превращалось бы в его качество, например, видеть только
синее. Спо собность, выработанная на практике — видеть цветное
вообще. То, что чувства сводятся к пяти, а, в сущности, к трем классам:
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равно не прочитывается, будто написанное симпатическими чернила-
ми, время не то по фактуре и по бытию, а когда будет то — все рассып-
лется в общих местах, текст расползется, останется только воспомина-
ние, давнее и настолько ветхое, что не заденет и будет прозрачным, как
кисея, флер, «узорчатый полог». По сути, здесь речь идет о «скорости»
становления, о скорости как эстетической категории. Делал какие-то
попытки Бодрийяр в «Системе вещей», но в нашем случае это тотально.
Традиции светоносной эстетики грандиозны, но относятся к «свету не -
вечернему», «фаворскому свету» и звучат как «свете тихий». Оше лом ля -
ет, когда понимаешь, что даже обычный свет в онтологии и явлении
грандиозен своим превращением (о чем догадывался уже Гёте). Вообще
не надо боятся огромности и непостижимости универсума и прятаться
в затхлом обывательском мирке современности. Объяснить невозмож-
но, как анализ поэзии ничего не дает, и поэзия ускользает, но восхи-
щаться и испытывать восторг от причастности к всеобщему развитию
и восхищению в вечность и бесконечность никто не запрещает. 

Известно, что все, что приближается к скорости света, превращает-
ся в свет, но все движется скоростью света — любая жизнь, замедленный
и превращенный свет. Вообще-то, повторюсь, все, что приближается
к скорости света — превращается в свет, и время останавливается и,
говорят, исчезает. В специальной теории относительности скорость
света — константа. Но все, что развивается, все живое движется со ско-
ростью света, превращенного света, превращенным светом, и есть пре-
вращение света, так что любой рост — это преобразования света, и вре -
мя выталкивается на периферию, становится внешним и потому замет-
ным, видимым. Свет и темень (неслучайно физики ищут «темную мате-
рию». Это от недомыслия) — суть одно единое. И теория цветов Гёте,
не про тиворечит Ньютоновской, как квантовя физика — классической
и геометрия Лобачевского Римана не опровергает Эвклидову. Помнится,
я писал, что «мы остановленный свет ближних и дальних звезд»? Ну так
вот, в нашем случае время не то, что нелогично, но излишне, излише-
ство лишенности. Оно стоит, как в музыке (С. Е. Фейнберг), и лишь мы
своим движением становления можем делать его относительным и зву-
чащим. Тектонические пласты времени, тоже плывущие, находящиеся
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но сомнительной книге Умберто Эко «Искусство и красота в средневеко-
вой эстетике» [9, с. 50]). Я сейчас о том, что возрожденная схоластикой
древнегреческая философия — это не она, а схоластическая, часто на -
сильственная или вынужденная реанимация той же калокагатии в кон-
тексте христианской духовности, точно так же, как и вопрос о тран-
сценденталиях: res — вещь, aliquid — нечто, bonum — благо, бытие, расс-
мотренное с точки зрения его совершенства, в последствии трактуемое
как прекрасное pulchritude, и единое как сущее неделимое unum, —
которые в нынешней трактовке не имеют никакого отношения к араб-
ским мыслителям в полемике с манихеями тринадцатого века. 

Трансценденталии дополняют аристотелевский перечень понятия-
ми «вещь», «нечто», «благо» и «прекрасное», особенно у Псевдо-
Дионисия, чтобы, огрубляя, выяснить отношения прекрасного с красо-
той космоса, на самом деле «сопряжение физической красоты и добро-
детели» (У. Эко). Всё это — наверное. Но неопределенность позволяет
мне рассматривать трансценденталии не только традиционные, но лю -
бые, как переходные, возвратные, возвращенные формы, и даже нельзя
сказать, формы, — как метафизические и онтологические «превраще-
ния». И утверждать, не обвиняя никоим образом (хотя именно образом
и хочется пощекотать нервы академиков), что в европейской традиции,
современной, по крайней мере, философской мысли нет принципиаль-
ного различения Абсолютной красоты и прекрасного в их антагонизме,
а не живом противоречии, как нет во французском языке проблемы
отношения духа и души. Это решают в немецком и русском, а англий-
ский при всей демократической всеприемлемости вообще — профне-
пригодный язык (и не страдает от этого, ну, заимствует термин, только
и всего). Это воплощенная аритмия, нарушающая симметрию, и эврит-
мия, когда техническая пропорциональность соответствует требовани-
ям нашего взора (Витрувий). Эти трансценденталии — «вдруг», и пере-
ходом может быть любой фрагмент бытия.

Не хочется превращаться в мракопитающего(ся) на манер Чорана
или Кьеркегора с Шопенгауэром, но скажу, что никакого будущего у че -
ловечества нет и не предвидится. Этот текст — фрагмент куда более
обширного, и работы там на тысячу лет. А то, что уже обозначено, все

• 200 •

А л е к с е й  Б о с е н к о



1. Гаспаров М. Л. Записи и выписки [Текст] / М. Л. Гаспаров. — М. : НЛО,

2001. — 416 с.

2. Гомбрович В. Дневник [Текст] / Витольд Гомбрович ; пер. Ю. Чайникова. —

СПб. : Изд. Ивана Лимбаха, 2012. — 768 с.

3. Прокл. Комментарии к «Пармениду» Платона [Текст] / Прокл ; пер.

с древне греч., статья, примеч., указатели, список литературы Л. Ю. Лукомского. —

СПб. : Міръ, 2006. — 896 с.

4. Дамаский. Комментарий к «Пармениду» Платона [Текст] / Дамаский ; пере-

раб. пер. с древнегреч. и коммент. Л. Ю. Лукомского. — СПб. : Міръ, 2008. — 753 с.

5. Флоренский П. А. О символах бесконечности (Очерк идей Г. Кантора)

[Текст] / Павел Флоренский // Флоренский П. А. Собр. соч. : в 4 т. — М. : Мысль,

1994. — Т. 1. — С. 79–128.

6. Ильин И. А. История искусства и эстетика : избр. статьи [Текст]

/ И. А. Ильин ; предисл., сост. и общ. ред. Мих. Лифшица. — М. : Искусство, 1983. —

288 с.

7. Радхакришнан С. Индийская философия : в 2 т. [Текст] / Сарвепалли

Радхакришнан ; пер. с хинди. — М. : Изд-во иностр. л-ры, 1956–1957.

8. Гегель. Философия духа [Текст] / Г. В. Ф. Гегель // Гегель. Энциклопедия

философских наук : в 3 т. ; пер. с нем. ; отв. ред. Е. П. Ситковский. — М. : Мысль,

1977. — Т. 3. — 472 с.

9. Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике [Текст] / Умберто Эко ;

пер. с ит. А. Шурбелева. — М. : АСТ : СORPUS, 2014. — 352 с.

Олексій Валерійович Босенко, кандидат філософських наук, старший нау-

ковий співробітник, завідувач відділу проблем естетики і культурології ІПСМ

НАМ України

Анотація. Опус О. Босенка «Ходи» присвячений малозрозумілій чи зарозумі-

лій категорії, чи, точніше, терміну, притаманному античності — «раптово»

(«вдруг»). Автор не йде традиційним шляхом, коли достатньо провести порів-

няльний аналіз декількох витоків, починаючи с самого Парменіда, через славет-

ний діалог Платона «Парменід», коментарі Прокла до цьо го діалогу і коментарі

до Платона і Прокла останнього патріарха Платонової Академії Дамаскія Діадоха,

все це в обрізьбленні інших славетних імен, щоби проявилась істотна тенденція,

яка спрямила і спрямувала би й наш час до якоїсь цілі на кшталт «призначення
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в движении, позволяют говорить о своеобразной «геологии» времен, их
различных агрегатных состояниях. Но время вторично по отношению
к исчезающему бытию, а возникает оно «вдруг», вместе с началом.
Рождается из лишенности и превращается в лишенность, и в лишенно-
сти, как тигле, плавится, и отливается в различных формах.

Поэтому и можно вводить как временные преобразования различ-
ные овнешненные формы, которые сути не прибавляют, но неимоверно
красивы. Старый, некогда принципиальный, знаменитый одиннадца-
тый тезис о Фейербахе гласил: «Философы лишь различным образом
объясняли мир, дело заключается в том, чтобы изменить его». Нет, дело
заключается в том, чтобы создавать его, что мы и делаем без всяких хло-
пот, и это не отменяет объяснения, хотя оно большей частью выступает
оправданием, как не отменяет задачу изменения, хотя это все напоми-
нает попытку приспособить мир к своим нуждам.

Надо ли знать что-либо о категории вдруг, становлении, скорости
(она всего лишь абстракция, отщепленная от расщепленной динамики,
но почему нет — скорость превращения ничуть не худшая метафора,
чем попытки внести в содержание предмета и от скорости считать все
относительно нее, пробовали уже и Бодрийяр, и Ролан Барт в «Мифо ло -
гиях»), противоречии красоты и прекрасного, пустого и ничто — сомне-
ваюсь, надо ли чувствовать? Неизвестно, но вообще будущее, если оно
будет, потребует светоносной эстетики, и не просто как теории, а как
пространства саморазвития и чувств, когда суть не в том, что такое про-
странство и время, а как ими чувствовать. Мракопитающийся может
поглощать мрак, потому что иначе жизнь невозможна. 

Мракофаги двигали мышление, стремящееся к комфорту и ясности,
и возмущали его. Жаль, что приходится прерывать усилием воли нить,
из которой ткется ткань повествования. Мета-физика — это не «где»,
не над, а «когда» — это «после», и не предел желания «некогда»: некогда
мы были, мы были никогда.

Поэтому буду банален: продолжение следует. Следует ли? Или пред-
стоит?
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потому, что есть то, что предшествует всякому началу, будь то начало космоса,

вселенной, души или пространства-времени, или начало любого противоречия

и его разрешения или самоуничтожения. Поэтому вводится понятие скорости

развития как эстетическая категория-трансценденталия для светоносной эстети-

ки, к которой медленно дрейфует общество, хотя и не очевидно, потому что если

необходимость не превращается в свободу, которая безо всякой «своей очереди»

не превращается в основания, в само превращение и реальный процесс станов-

ления, то гниение и сознательное, свободное, со знанием де ла растление, без пре-

увеличения, общественной формы движения материи, станет способом не вдох-

новения, а существовония. Поэтому показывается, что развитие цели не имеет,

и конечное противоречие, антагонизм Красоты и прекрасного есть последнее

противоречие диалектики, а сама Красота есть мера целесообразности развития

вообще.

Ключевые слова: становление, «вдруг», время, пространство, душа, чувство,

красота, прекрасное.

Olexyi V. Bossenko, PhD, senior researcher, Head of the Department of Cultural

and Aesthetic Problems MARI

Summary: An opus by O. Bossenko ‘Moves’ is devoted to unclear or overclarified

category, or, to be more precise, term intrinsic to Antiquity, ‘suddenly’. The author deci-

ded not to choose traditional way, the one that is the most obvious, when it is enough

to make a comparative analysis of several sources, starting from the texts by Parmenides

himself, then proceeding to a famous dialog ‘Parmenides’ by Plato and commentaries

by Proclus on this dialog and commentaries on Plato and Proclus by Plato’s Academy last

patriarch, Damascius, and all this decorated by other glorious names, in order to make

a substantial tendency clearly visible, the tendency that would straighten our time

and direct it to a certain purpose, just like that of ‘predestination of man’. That would

have been a ‘fundamental banality’. Instead, in the text the category ‘suddenly’ is consi-

dered as a transcendental, transition, transformation in their relation to contempora-

neity and ‘after’, ‘from’ it. It is stated that becoming is beyond space and time, to which

it gives birth, and the category of ‘suddenly’ is inherent to it, because it is what precedes

any beginning, be it beginning of space, universe, soul or space-time or beginning of ‘be-

such’ and its resolution or annihilation. Thus the notion of the speed of development

is introduced, as an aesthetic category-transcendental for luminiferous aesthetics,
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людини». Це була б фундаментальна банальність. Категорія «раптово» розгляда-

ється автором як трансценденталія, перехід, перетворення в їхньому співвідно-

шенні «до» сучасності і «після». Ствер д жує   ться, що становлення — поза просто-

ром і часом, котрі народжуються самі, і ка тегорія «раптово» йому притаманна,

тому що є те, що передує всякому по чатку, буде це початок космосу, всесвіту,

душі, чи часу з простором, чи початок будь-якого протиріччя і його вирішення,

чи самознищення. Тому вводиться поняття швидкості розвитку як естетична

категорія-трансценденталія для сві тло носної естетики, до якої повільно дрейфує

суспільство, хоча й не вочевидь, тому що коли необхідність не перетворюється

на свободу, яка без усякої «своєї черги» не перетворюється на підвалини, підму-

рок, на реальний процес становлення, то занепад, гниття і свобідне, вільне,

зі знанням справи розтління, без пе ребільшення, суспільної форми розвитку

матерії стане способом його не нат хнення, а тхнення. Тому показується, що роз-

виток мети не має, і кінцеве протиріччя, антагонізм прекрасного і краси, є остан-

нім протиріччям діалектики, а сама краса є мірою доцільності розвитку взагалі.

Ключові слова: становлення, «раптово» («вдруг»), час, простір, душа, почуття,

краса, прекрасне. 

Алексей Валериевич Босенко, кандидат философских наук, старший

научный сотрудник, заведующий отделом проблем эстетики и культурологии

ИПСИ НАИ Украи ны

Аннотация: Опус А. Босенко «Ходы» посвящен не по нятной или запонятен-

ной категории, или, точнее, термину, присущему античности — «вдруг». Автор

не идет традиционным путем, который напрашивается сам собой, когда доста-

точно провести сравнительный анализ нескольких источников, начиная с само-

го Парменида, через известный диалог Платона «Парменид», комментарии

Прокла к этому диалогу и комментарии к Платону и Проклу последнего патриар-

ха Платоновской Академии Даммаския Диадоха, все это в обрамлении других

славных имен, чтобы проявилась существенная тенденция, которая спрямила

и направила бы и наше время к какой-то цели на ма нер «предназначения чело-

века». Это была бы «фундаментальная банальность». В\ тексте рассматривается

категория «вдруг» как трансценденталия, переход, превращение в их отношении

к современности и «после», «от» неё. Утверждается, что становление вне про-

странства и времени, которые само рождает, и категория «вдруг» ему присуща
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Прихід бароко в Україну збігся з поширенням мурованого цер ков -
ного будівництва у першій половині XVII ст. Спершу в того час ному
Києві переважно відбудовували старі церкви, поруйновані в ми нулих
лихоліттях. Одним із найбільших подвижників-будівничих україн-
ської історії був митрополит Київський і Галицький, архімандрит Ки -
єво-Печерської лаври Петро Могила (1597–1647). Як відомо, він от ри -
мав освіту у Львівській братській школі та єзуїтському колегіумі, удос-
коналював її в одному з європейських університетів (різні дослідники
називають Замостську академію в Польщі, вищий колегіум «Ла Флеш»,
університет Сорбонна у Франції та коледж у Голландії). Потім служив
у польському війську, брав участь у військових кампаніях разом
із Ми хайлом Хмельницьким, батьком майбутнього гетьмана, й самим
Богданом — у битвах під Цецорою (1620) та Хотином (1621). Зна йом с -
твом із Петром Конашевичем-Сагайдачним, керівником козацьких
військ у цій битві, може пояснити його переїзд 1627 ро ку до Києва,
де він став спершу ченцем, а невдовзі архімандритом Печерського
монастиря. З 1632 року й до смерті у 1647 Петро Могила був київським
митрополитом. Як і гетьман Іван Мазепа, він був людиною з великим
художнім смаком, вихованим у родині сла ветного роду Могил, корін-
ня якого сягає легендарного героя Давнього Риму Муція Сцеволи.
Батько його Симеон був молдавським та волоським господарем, один
дядько Єремій був воєводою Молдови, другий — Георгій — молдов-
ським митрополитом. Рід Могил був у родинних стосунках із ве ли ки -

Юрій ІВАНЧЕНКО
радник Президії НАМ України,

мистецтвознавець

ПАСТИР І БУДІВНИЧИЙ
До 400-річчя Києво-Могилянської академії

to which society is slowly drifting, although this is not evident, for if necessity does not

turn into freedom which without any ‘its turn’ turns into foundation, into the transfor-

mation as such and into the real process of becoming, then decay and conscious, free

and skillful decadence of, without exaggeration, social form of movement of matter will

become the way not of inspiration, but of existence. That is why it is demonstrated that

development has no purpose and that the final contradiction, the antagonism of Beauty

and the beautiful, is the last contradiction of dialectics, while the Beauty as such is the

measure of purposefulness of development in general.

Keywords: becoming, suddenly, time, space, soul, feeling, beauty, the beautiful.
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Освіта й мистецькі враження, набуті замолоду, Могила уповні
використав, перебуваючи в Україні, оскільки вважав, що брак освіти
духівництва й молоді шкодить православ’ю, і єдиним дієвим засобом
виправлення цього зла він уважав перенесення в Україну західної
науки [1, с. 42]. 

Ще 1628 року архімандрит Петро зайнявся організацією школи,
маючи намір створити її на взірець європейських навчальних закла-
дів. Навчання в ній планувалося на рівні західної освіти, щоб правос-
лавну молодь не треба було посилати для здобуття освіти на Захід.
Його школа постала при Печерському монастирі, на території Бо ль -
ницького монастиря. Її латино-польський характер викликав спротив
православного духівництва та козацтва. Один із сучасників, майбут-
ній київський митрополит Сильвестр Косов, писав, що неприятелі
Могили мали намір нагодувати дніпровських осетрів учителями
нової школи. Тому 1631 року, щоб уникнути їхніх нападів, Могила
за підтримки й благословення царгородського патріярха дістав дозвіл
на заснування нового закладу, об’днавши братську школу на Подолі
з лаврською. Новий заклад мав розміститися при Богоявленському
братському монастирі. А 12 березня 1632 року козацький гетьман Іван
Петражицький та запорозькі козаки заявили про своє покровитель-
ство над Могилянською школою. У листі від 17 березня того ж року
геть ман просить місцевого козацького отамана підтримати об’єд нан -
ня Братської школи з Могилянською [3].

Європейський характер нової школи, що так не подобався пра-
вославним ортодорксам, був неприйнятний також для єзуїтів і поль -
ських урядовців, які не хотіли втрачати монополії на вищу освіту.
Особливо тиснули на уряд єзуїти, побоюючись конкуренції для їхніх
шкіл в Україні. Така ситуація спричинила те, що 1634 року вийшов
декрет короля Владислава IV, що наказував Могилі закрити латинські
школи й латинські друкарні, що перебували в його віданні, а надани-
ми йому правами користуватися «помірковано».

Та завдяки дипломатичним зусиллям Могили 1635 року король
таки підтвердив заснування в Києві нової школи, але не на рівні ака-
демії, бо католицька Польща не схвалювала існування в Україні тако-
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ми польськими родами Потоцьких, Вишневецьких, Корець ких. А Пет -
рова двоюрідна сестра Раїна Вишневецька була засновницею Густин -
ського, Мгарського та Ладиженського монастирів, ктиторкою Маняв -
ського скиту біля Богородчан. До того ж, його опікуном після смерті
бать ка був великий коронний гетьман Станіслав Жолкев ський, у маєт-
ку якого в Жовкві Могила провів декілька передкиївських років. Петро
Могила вільно володів грецькою та латинською мо ва ми і досить швид-
ко опанував богословську науку. Починаючи з 1622 ро ку Могила часто
бував у Києві й купив на околиці міста кілька маєтностей із на міром
пов’язати своє подальше життя з цим центром православ’я. Згодом він
відходить від справ у Варшаві й звільняється з блискуче розпочатої вій-
ськової служби. Під впливом митрополита Йова Борецького Могила
у тридцятирічному віці приймає чернецтво і 1627 ро ку його оби рають
архімандритом Києво-Печерської лаври. 

До Києва майбутній митрополит прибув, уже маючи достатньо
вражень і мотивацію до культурної діяльності. У Молдові йому дове-
лося бачити оригінальні типи церковних споруд — триконхові з ба -
нями та безверхі храми, що вплинули й на українську архітектуру
(Петропавлівська церква в Кам’янці-Подільському, Онуфріївські цер -
кви у Лаврові та Гусятині, церква Різдва в Тернополі та ін.). У Польщі
Могила бачив багато ренесансних споруд, зокрема оновлений коро-
лівський замок (1502–1536) та Зигмунтову капелу (1517–1533) у кра -
ків ському Вавелі, Варшавський замок, що з 1611 року став резиденці-
єю польських королів. У Львові, де навчався молодий Петро Могила,
уже були такі шедеври, як дзвіниця Вірменського собору (1571), кляш-
тори бенедиктинок (1597–1627), бернардинів (1600–1630), каплиця
Боїмів (1609–1615), Чорна кам’яниця (1588–1589), будинок Корнякта
(1580), ан самбль споруд Успенського братства. До речі, величну церк-
ву Успіння Богородиці цьому братству збудували своїм коштом
Симеон і Єремій Могили. 

У 1632 році Петро Могила приїздив до Варшави на сейм, де ко роль
Владислав IV затвердив його київським митрополитом, а висвячення
відбулось у Львові 1633 року в Успенській братській церкві, збудова-
ній Симеоном та Єремією Могилами. 
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латинською та польською мовами, приклади у них — як із класичних
авторів (наприклад, Марціала), так і з польських латиномовних по -
етів (Матвій Казимир Сарбєвський). Пізніші підручники щедро циту-
ють поетів польського Ренесансу і Бароко (Ян Коха нов ський, Самуїл
Твардовський).

На курсі риторики спудеї вивчали правила композиції вітальних,
прощальних, похоронних промов, подяк, поздоровлень. У най дав -
нішому підручнику з риторики (викладі лекцій, прочитаних
у 1635–1636 роках) цитуються приклади з Еразма Роттердамського
і Ста ніслава Ожеховського. Найвагоміший із цих підручників, авто-
ром якого був Феофан Прокопович (1706), написаний із певним анти-
польським культурним ухилом, але, як майже всі київські підручни-
ки з риторики, латинською мовою. У позанавчальний час спудеї ста-
вили створені ними самими вистави на біблійні сюжети; в яких вис-
тупали і як актори.

На початку ХVІІ століття у Києві посилився колонізаторський
вплив католицизму, який упроваджували католицькі єпископи,
що ма ли в місті свій єпископат. Домініканці, бернардинці та єзуїти
за підтримки польської влади утворили на Подолі свій район — «біс-
купщину» й почали будувати монастирі-кляштори, а також будинки,
які здавали пожильцям. Біскупщина була відгороджена муром від
іншої території. Біля теперішнього Житнього базару поляки збудува-
ли палац біскупа — єпископа. Там-таки домініканці звели великий
мурований костел з монастирськими будівлями, який стояв до 1640 ро ку.

Київ на плані

А. Кальнофойського

з книги «Тератургима». 1638

го закладу, який би виховував небезпечну для неї українську еліту.
Польська влада навіть хотіла заснувати в Києві унійний патріархат
на чолі з Петром Могилою, на що він не погодився.

За життя Могили його мрія про створення академії так і не збула-
ся, й Могилянська школа до кінця століття так і залишалася колегіу-
мом, проте на науку, освіту, мистецтво, зокрема й на архітектуру, вона
справила колосальний вплив. Ректор колегіуму був водночас ігуме-
ном Братського Богоявленського монастиря, в обов’язки якого входив
нагляд за земельною власністю, отож, і в колегії він був головним роз-
порядником бюджету. Ректор також викладав філософію, а згодом і бо -
го слов’я. Префект виконував обов’язки інспектора і відав господар-
ськими справами, зокрема, дбав про харчування спудеїв; його
навчальною дисципліною була риторика. Учителям допомагали здіб-
ніші учні, так звані «авдитори», які перед заняттями пояснювали
своїм товаришам матеріал з того чи іншого предмету, а після занять
наглядали за самопідготовкою в бурсі. На навчання приймали спуде-
їв з усіх верств населення.

Спочатку навчальна програма, укладена за єзуїтськими взірцями,
передбачала п’ять років навчання. На перших трьох викладали пере-
важно мови — грецьку, латинську, церковнослов’янську та поль ську,
а також катихизм, літургійний спів та арифметику. На курсі пое тики
вивчали теорію літератури, літературні жанри та міфологію. Ав тора -
ми деяких підручників були відомі особи — наприклад, Симеон По -
лоць кий та Феофан Прокопович. Усі підручники з поетики написані

Софійський собор.

Фрагмент із малюнка

А. Вестерфельда. 1651
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го монастиря на Подолі. Тип двоповерхової церкви без бань існував
у ХVІІ ст. у Молдові та Україні, зокрема, це Іллінська церква в Суботові
(1653), збудована Богданом Хмельницьким, та Михайлівський собор
у Переяславі (1648–1654), що мають вигляд радше світських, а не куль-
тових споруд. Будівництво Борисоглібської церкви Братського монас-
тиря зумовлене заснуванням у ньому Києво-Могилянського колегіуму
на базі Братської та Лаврської шкіл. Це була споруда з двоповерховим
прямокутним у плані об’ємом, із двосхилим дахом. Трикутний захід-
ний фронтон об’єму прикрашав рельєф із зображенням Всевидячого
ока в сяйві. Вікна другого поверху обрамляли наличники з трикутни-
ми сандриками й рустом. Зі сходу та заходу до основного об’єму були
прибудовані притвор та апсида. З півночі та півдня споруду оточува-
ли одноповерхові галереї, стіни яких були декоровані горизонталь-
ним рустом. 

До речі, неподалік церкви стояв будинок, який належав Галшці
Гулевичівні, що пізніше використовувався як монастирська кухня.
Борисоглібська церква діяла як конґрегаційний храм, у ній також міс-
тилася академічна бібліотека, що загинула під час пожежі 1780 року.
У день смерті Петра Могили в цій церкві правили урочистий моле-
бень на честь благодійників братства й колегіуму. 

Хрестовоздвиженська церква на Ближніх печерах Києво-Пе чер -
ської лаври, спорудження якої також пов’язують із Петром Могилою,
зображена у первинному вигляді на малюнку Абрагама ван Вестер -
фельда 1651 року та на гравюрі Іллі до «Патерика Печерського»

Вигляд церкви, яку почав будувати

Петро Могила на руїнах Десятинної

церкви. Літографія Фабіанського. 1857

Навколо монастиря було зведено огорожу. На будівництво костелу
пішла цегла з розібраної католиками православної вишгородської
Борисоглібської церкви. Постала величезна, характерна для пізнього
католицького мурованого будівництва готична тринавова базиліка
зі ступінчастими фронтонами на фасадах, з пілястрами на стінах і стріл -
частими високими вікнами. Також католики почали у 20-х ро ках ХVІІ ст.
будувати катедральний собор, але не довели будівництво до кінця через
початок Визвольної війни українського народу 1648 року.

На час приїзду до Києва Петра Могили муроване будівництво
застосовувалося епізодично, але реконструкція церков велася митро-
политами Йовом Борецьким та Ісайєю Копинським. У 1605–1612 роках
ігумен В. Красовський відбудував на Куренівці Свято-Кирилівську
церкву, перекривши її новими склепіннями й надбудувавши бані.
У 1613–1614 роках італійський архітектор Себастьяно Брачі оновив
у ре несансному стилі церкву Успіння Богородиці Пирогощі на Подолі,
надбудувавши чотири бічні бані навколо п’ятої центральної. 

Петро Могила будував і оновлював храми протягом усього свого
життя в Києві, до того ж, здебільшого використовував на це власні
кошти. На роботи київський митрополит запрошував як іноземців,
так і місцевих будівничих. Відомо, що в нього на службі протягом
1637–1638 років перебував італійський архітектор Октавіо Манчіні
з Болоньї [2, с. 75]. 

Однією з перших будівель у Києві, зведених Петром Могилою,
була двоповерхова Борисоглібська церква Братського Богоявлен сько -

Церква Трьох Святителів,

відновлена Петром Могилою.

Акварель Ф. Солнцева. 1843
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1661 ро ку. Будівництво її пов’язане з прагненням Петра Могили кано-
нізувати преподобних української православної церкви, мощі бага-
тьох із них перебували в Ближніх печерах. Це видовжена із заходу
на схід однобанна споруда з притвором, відділеним від основного
об’єму стіною з дверима — як в Успенській церкві у Львові (1621–1629)
чи в Михайлівському соборі у Переяславі (1648–1654). На гравюрі Іллі
та ма люнку А. ван Вестерфельда зображено маківку над вівтарною
час тиною, відкриту галерею навколо центральної частини храму,
трикутний фронтон над західним фасадом, оздоблений ренесансним
орнаментом [3]. 

Будуючи нові святині, Петро Могила багато сил і коштів витрачав
на оновлення поруйнованих у різні часи або занедбаних давніх хра-
мів. Він звертався за пожертвами до тогочасних можновладців, геть-
манів, ігуменів підлеглих йому монастирів, до братств, намагаючись
зберегти стародавні храми як частину давньої української історії.
У передмові до трактату «Перспектива» (1642) Касіян Сакович писав:
«Узяв отець Могила Св. Софію в Києві, багато століть перед тим опу-
щену, а в даний час так її відновив, що від усіх дістав похвалу. Також
відбудовує монастирі, засновує школи і багато робить добра в інтер-
есах свого народу…» [1, с. 96].

Владика Петро вважав Софійський собор «єдиною нашого народу
православного оздобою, головою і маткою всіх церков» [4, с. 6]. Тому,
ставши 1632 року митрополитом, він одразу відібрав в уніятів собор,
який був у напівзруйнованому стані, улаштував там чоловічий монас-
тир і розпочав відновлювальні роботи, які тривали до його смерті.
Уже на плані з книги А. Кальнофойського «Тератургима» 1638 року
зображено відновлений собор із головною банею й двоярусним завер-
шенням. Більше інформації про перебудову храму дає малюнок А. ван
Вестерфельда 1651 р., в якому показано вступ військ литовського геть-
мана Януша Радзивілла в Київ. На ньому бачимо прямокутну в плані
споруду в ренесансному, з елементами романського, стилі з рядами
відкритих галерей на сході й заході й тринадцятьма банями на бара-
банах. Для відновлення собору митрополит залучив італійського архі-
тектора Октавіо Манчіні. Споруду було частково відремонтовано.
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За ос новний будівельний матеріал правила цегла і вапняно-піщаний
розчин, стіни не отиньковували. Внаслідок нерівномірності випалю-
вання цеглини мали різні відтінки — від темно-червоного до світло-
жовтого. Павло Алеппський був у захваті: «Людському розумінню
несила її обхопити — такі різноманітні барви її мозаїк, такі їх сполу-
ки, такий симетричний розклад її будови, така безліч високих колон,
такі високі її бані... Подібної церкви, як св. Софія в Києві, нема ніде,
крім її іменниці в Царгороді». У житлових приміщеннях стояли печі,
облицьовані візерунчастими полив’яними плитками, що надавало
інтер’єрам особливого колориту. Навколо собору було споруджено
дерев’яні монастирські будівлі, а всю територію обнесено високою
дерев’яною огорожею. Петро Могила встановив у храмі новий іконос-
тас, краса якого також вразила Алеппського: «Глядач з дива не схо-
дить, на нього дивлячись. Ніхто не має сили його описати, такі гарні,
різноманітні його різьби й позолота». 

У північно-східному куті теперішнього Благовіщенського вівтаря
Петро Могила влаштував каплицю, призначену для зберігання мощей
святого Володимира. Саме в ній з 1 січня, дня смерті, до 9 березня
1647 року, дня поховання, стояла труна з тілом митрополита. 

Реконструкція Софійського собору, здійснена за Петра Могили,
мала виразні риси ренесансного стилю з елементами раннього баро-
ко в інтер’єрі. Він зберігав такий вигляд до 1685 року, коли почалася
його реконструкція у бароковому стилі гетьманом Іваном Самойло -
вичем і завершена гетьманом Іваном Мазепою 1707 року. 

Церква Спаса на Берестовому.

1646 рік. Літографія ХІХ ст.



Із Петром Могилою також пов’язують виконання фрескових ком-
позицій на фасадах та в інтер’єрі [5, с. 234]. У такому вигляді
Успенський собор простояв до перебудови у 1690-х роках гетьманом
Іваном Мазепою. 

Наступний храм, який відновив Могила — Десятинна церква
Св. Бо городиці, зведена князем Володимиром у 991–996 роки. Ця гран-
діозна споруда, що зазнала руйнації 1240 року під час монголо-татар-
ської навали, на той час перетворилася на руїну. Петро Могила, розу-
міючи значення храму в історичній пам’яті киян, наказав викопати
рештки церкви «з мрака земного». Запрошений до Києва італійський
архітектор Октавіо Манчіні, що перед цим працював у Польщі, роз-
чистив руїни, використав рештки старих стін південно-західного кута
храму, звів невелику прямокутну з гранчастою апсидою церковку,
поділену на дві частини. Із заходу він прибудував дерев’яний притвор
з дзвіницею. Середня частина була значно вища і мала вигляд вежі
з чотирисхилим дахом, невеликим барабаном із грушоподібною
банею та маківкою без ковніра. На літографії Фабіянського 1857 року
з ма люн ка А. ван Вестерфельда біля церкви зображено стару липу
часів Петра Могили, яка й досі стоїть навпроти Національного музею
історії України. 

У ті ж роки Петро Могила відбудував з руїн Трьохсвятительську
церкву і передав її Київському братству. Як свідчить акварель Ф. Солн -
цева 1843 року, це був однобанний, хрещатий у плані храм із вось-
мигранною банею з маленькою маківкою. Головний вхід увінчував
фронтон із монументальним оздобленням. 

На малюнку-плані в книзі «Тератургима» зображено дуже
пошкоджений храм за межами Печерського монастиря — церкву Спа -
са на Берестові. Оскільки Петро Могила був переконаний, що це пер -
ша київська мурована церква, збудована князем Володимиром
у 991–996 роках, то вважав за необхідне її відбудувати. Відбудова хра -
му тривала з 1640 по 1646 рік. На той час споруда залишилася без вер -
ху, як свідчить план з «Тератургими». Могила наказав розібрати решт-
ки й натомість збудувати три нави з конхами зі сходу, а із заходу при-
будував дерев’яний притвор. У всіх навах було влаштовано вівтарі,
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Успенський собор Києво-Печерського монастиря, що був центром
Київського Атенею, згуртованого навколо митрополита Петра Моги ли,
також зазнав певних змін. Найдавніше з відомих зображень Ус пен -
ського собору бачимо на гравюрі Тимофія Петровича до титулу книги
«Бесіди Іоанна Златоуста на 14 послань св. апостола Павла» (1623), де йо -
го відтворено в первинному вигляді по шести століттях після побудови.
Це була тринавна споруда, увінчана трьома банями. Перша баня була
над головним об’ємом, друга — над вівтарем, третя — над церквою
Іоанна Предтечі. Західна стіна підтримувалася чотирма контрфорсами,
два з яких були обабіч центрального входу. Упритул до стін стояли кап-
лиці та усипальниці, зокрема на честь Василія Великого, Григорія
Богослова, Іоанна Златоуста, князів Корецьких та св. Сте фана. Окрасою
собору був установлений на початку ХVІ ст. князем Костянтином
Острозьким замість мармурової вівтарної огорожі іконостас, що існу-
вав до пожежі 1718 року. Над могилою князя в Успенському соборі його
син Василь-Костянтин Острозький 1579 ро ку встановив чудовий скуль-
птурний надгробок, виконаний у ренесансному стилі (знищений разом
із собором радянськими підривниками 3 листопада 1941 року). 

«Київський літопис» від 1613 року повідомляє про ремонт Ус пен -
ського собору, а 1620 — про те, що до Києва прибув єрусалимський
патріарх Теофан. Той же літопис повідомляє, що владика був у Брат -
ському монастирі, де його з великою шаною прийняли духовні та світ-
ські особи, а на другий день, 9 квітня, він правив службу в присутнос-
ті протосингела константинопольського патріарха та київського свя-
щенства. На той час Успенський собор був цілком оновлений, яким
він зображений на гравюрі-плані в книзі А. Кальнофойського «Тера -
тургима» (1638) та малюнку А. ван Вестерфельда (1651). Перші два зоб-
раження фіксують стан собору до могилянської реконструкції, остан-
ній — після неї. Західний фасад собору після реконструкції найкраще
подано на гравюрі Афанасія К. 1677 року до лаврського видання
«Пречесні акафісти». Петро Могила надав споруді урочистішого вигля-
ду, прикрасив її чотирма новими банями. Одну з них було поміщено
над головним входом, решту три — з південного боку та на північній
частині храму, — отже, Успенський собор став семибанним.
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народу», які значно полегшили становище православної церкви й на -
дали митрополитові змогу повертати храми, раніше захоплені като-
ликами та уніятами, й розпочати їхню відбудову. У першій половині
ХVІІ ст. відбулися ініційовані духівництвом та братствами глибокі
зміни в архітектурі сакральних споруд. Утверджувалося гуманістичне
розуміння призначення національної церкви як собору людських
душ, що зумовило чітку, раціональну організацію простору споруд,
урівноваженість і водночас благоліпність інтер’єрів. В архітектурі, іко-
нописі та храмових розписах дедалі чіткіше й оригінальніше почали
виявлятися національні особливості й диференціація між католиць-
кими і православними зображеннями в багатьох сюжетах, особливо
«Страшного суду», що почав утілювати глибокі антизагарбницькі
інвективи. 

Київське Богоявленське братство й духівництво збирали кошти
на церкви й нерідко самі укладали угоди з архітекторами, вели нагляд
за будівництвом і стежили, щоб споруда відповідала вимогам та есте-
тичним уподобанням, в основі яких лежали особливості національно-
го будівництва. Борючись за своє національне та духовне визволення,
український народ творив власну архітектуру, використовуючи
як традиції дерев’яного зодчества, так і традиції Ренесансу, що в той
час більше відповідали ідеям гуманізму. 

Київська архітектура періоду Петра Могили характеризується
рисами перехідного періоду від давньоруського храмобудування
через готику, ренесанс до національного бароко. Намагаючись зберег-
ти загальні форми храмів, що склалися в Київській Русі, київський
митрополит делікатно й зі знанням справи упроваджував форми
українського народного дерев’яного будівництва разом із західноєвро-
пейськими формами, творячи національний стиль в архітектурі, про-
довжений багатьма його наступниками, зокрема й гетьманами
Іваном Самойловичем та Іваном Мазепою. Смаки митрополита,
що від билися в ініційованому ним будівництві, орієнтувалися на про-
відну для того часу архітектуру Центральної та Західної Європи. 

Діяльність Петра Могили як будівничого храмів, організатора
освіти й засновника Київського колегіуму з європейською системою
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а до центрального на честь Преображення Господнього, прибудовано
ризницю та дияконник. У бокових навах містився вівтар Святого
Володимира, де певний час зберігалися рештки голови Володимира
Великого. Стародавні форми були повністю збережені в нартексі, хре-
щальні та вежі, перекриті заново коробовим склепінням. У споруді
бу ло вдало поєднано риси давньоукраїнської архітектури, Ренесансу
та бароко, що разом дають враження злагодженого архітектонічного
ансамблю, екстер’єр якого підпорядковано внутрішнім сакральним
зав данням інтер’єру з чудовими монументальними розписами. Увін -
чали споруду три бані. Над входом до церкви на зовнішній стіні нар -
текса донині зберігся напис старослов’янською мовою: «Петро Мо ги -
ла, архієрей Бога, цей храм благоліпний спорудив Господу Владиці,
і звів ши славний і чудесний дім цей із каменю, розписав перстами
греків». На внутрішній західній стіні нартекса також є тогочасний
напис: «Цю церкву створив Великий і всієї Русі князь і самодержець
святий Володимир, у святому хрещенні Василій. Через багато літ і піс -
ля розорення від безбожних татар волею Божою оновлена смирен-
ним Петром Могилою…». А в інтер’єрі грецькі живописці виконали
фреску «Дар Петра Могили», в якій зображено самого митрополита,
котрий підносить макет відновленої ним церкви Спаса Святому Во -
лодимиру [6, с. 122].

Отже, протягом двадцяти років свого перебування в Києві архі-
мандритом Печерської лаври та митрополитом Київським і Галиць -
ким Петро Могила був гідним продовжувачем будівничої традиції
Давньоруської держави, зокрема князів Володимира Великого та Яро -
слава Мудрого. Завдяки його дипломатичним зусиллям та зв’язкам
із польською владою 1 листопада 1632 року польський король
Владислав ІV і сейм прийняли постанову про повернення православ-
ним митрополичої Києво-Софійської катедральної церкви й віднов-
лення давніх православних єпископських катедр, на території Польщі
було підтверджено право вільно сповідувати православну віру. Також
ця постанова давала дозвіл ремонтувати старі церкви та будувати
нові, засновувати братства, школи, друкарні та притулки для бідних.
Згодом, 1633 року, король підписав «Статті про заспокоєння руського
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навчання, а також у галузі літератури, книгодрукування й теології
сприяла утвердженню слави Києва як головного міста України. Він
залишив наступникам приголомшливий приклад подвижництва
у своєму «Заповіті»: «Коли тільки позволив мені Господь Бог з ласки
сво єї святої… бути пастирем у столиці Митрополії Київської, а перед
тим і Святої Лаври Печерської Архімандритом, у той час бачачи зане-
пад у народі Руськім побожної релігійності не від чого іншого, як
від того, що жодної освіти й наук не одержував, тому приречення моє
зложив перед Господом Богом моїм, усі мої достатки, від батьків остав-
лені, і що тільки від належних послуг святих місць, мені доручених,
прибутків з відповідних маєтків тут зоставалося, повертати частково
на відновлення зруйнованих Домів Божих, яких залишилося жалюгід-
ні руїни, частково на фундації шкіл у Києві, прав і вольностей народу
Руського» [7, с. 291]. Його приклад наслідували церковні й державні
діячі: архімандрит Лаври Йосиф Тризна, що заступив Петра Могилу
на цій посаді, київські митрополити Сильвестр Косов, Діонісій
Балабан, Йосиф Нелюбович-Тукальський, Лазар Баранович — аж до
1685 року, коли Київська митрополія була завдяки підкупу переведена
з-під влади Константинопольського патріарха під владу Московської
патріархії. 

«Приклад Петра Могили, — писав 1921 року київський митропо-
лит Української православної автокефальної церкви Василь
Липківський, — навчає нас далі: непохитно стоячи на ґрунті правос-
лавної віри, сміливо користуватися для життя й піднесення всіма кра-
щими здобутками людства, навіть своїх ворогів, щоб їхньою зброєю
їх же перемагати. Сам митрополит Петро Могила хоч уперто боровся
з католицизмом, але вільно перейняв від нього багато, що вважав
корисним для життя Православної Церкви» [7, с. 183]. 

1. Жуковський А. Петро Могила й питання єдності церков [Текст] / Аркадій

Жуковський. — К., 1997.

2. Овсійчук В. Українське мистецтво другої половини ХVІ — першої поло-

вини ХVІІ ст. [Текст] / Володимир Овсійчук. — К., 1985.
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та чіткіше осягнути реалії та факти, що визначили особливості фор-
мування митця.

Захопленість Толі Петрицького театром почалося ще в київському
притулку (або, як нерідко називали цей заклад у статтях про художни-
ка початку 1920-х років, — пансіоні). Там він став ініціатором та заснов-
ником самодіяльного театру. Також він був і завідувачем літературної
частини (добір репертуару і узгодження його з керівництвом), і режи-
сером, і актором (одним із тих небагатьох, хто погодився брати участь
у цьому задумі), і художником, здатним практично із мінімальних
доступних предметів зробити щось, схоже на офор млення.

Із нашого сьогодення, знаючи плідну й тривалу історію творчості
художника театру Анатолія Петрицького, здивовано виявляємо, що
головним рушійним моментом його активної діяльності на цьому по -
чатковому етапі було не оформлення дозволеного притулком (пансіо-
ном) простору (зокрема, бібліотечної зали), а акторство. Саме воно ста -
ло таємною мрією неймовірно активного хлопчика, який серед без-
просвітно-сірих буднів Київської залізничної колонії побачив фантас-
тично захопливий світ театру. Вражений Гамлетом соловцовської
сцени, він, долаючи труднощі притулкових реалій, практично з нічо-
го, без п’єси, почне ліпити свій варіант, просто по пам’яті і враженнях.
У результаті відбудеться те, що й мало статися: осмислена ціль і виз -
начений вектор мрії активують художній потенціал його творчої осо-
бистості. Виявляться креативність і сміливість, забуяє фантазія, акти-
вуються єдиною цільовою програмою організаторські здібності.

Отже, театр і акторство. Упродовж дитинства та юнацьких років
Толя Петрицький, не завжди усвідомлюючи це, проявляє послідов-
ність у своїх пріоритетах. Утім, ознаки первинної профорієнтації,
одержані ним під час церковної служби, спершу спрямовують його
в хибному для нього особисто напрямі. Остап Вишня у статті про ху -
дожника (1928) жваво комікує з його дитячого бажання стати свяще-
ником («попом», відповідно до лексики тих років). Поза тим, зовнішні
ознаки обраних ним професій подібні (навряд чи він замислювався
про глибинну суть процесу: велич архітектурного образу, приголомш-
лива краса фрескового живопису, таїнство обряду, ікони з лампадами,
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Серед багатьох талановитих представників українського образот-
ворчого мистецтва та сценографії ХХ ст. Анатолій Петрицький завжди
буде першим із найкращих. Ця людина була позначена своїм часом,
він був одним із тих, хто активно і вперто свій час і визначав. Його
яскрава, виразна особистість, долаючи суперечності, зростала на ґрун-
ті найскладніших історичних катаклізмів. Його унікальна особистість
формувалася на перетині двох феноменів — театру та образотворчого
мистецтва, які поєдналися ще в учнівському дитинстві митця і прой -
шли крізь усе його життя. Це дозволило художникові неодноразово
балансувати на тонкій межі життєвого та творчого вибору, надаючи
змогу змінювати мистецькі орієнтири та відкривати широку перспек-
тиву власних пошуків та уподобань.

Творчість Анатолія Петрицького неодноразово ставала об’єктом
дослідження вітчизняних та зарубіжних мистецтвознавців. Подана
публікація має на меті презентувати матеріали, що нерідко залиша-
ються на узбіччі будь-яких досліджень. Їх не прийнято вставляти
у наукові тексти, скидаючи цю інформацію у примітки. Водночас,
«живі» голоси художника, його сучасників, художніх критиків і гляда-
чів здатні реально повертати, здавалося, назавжди втрачені фрагмен-
ти життя митця. Численні фрагменти минулих реалій — критичні або
доброзичливі, жартівливі чи трагічні — самі по собі спроможні дода-
вати будь-якому дослідженню тих деталей, нюансувань та відтінків,
котрі дозволять по-новому оцінити глибини творчої сутності митця
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равіший феномен театру, з його передчуттям слави і можливістю при-
йнятного для нього самовизначення. Визначена мета, можливо, впер-
ше вивільнить стримувану раніше активність і креативність підлітка,
допоможе зібрати нестійких пансіонних однодумців і почати твори-
ти. І у нього вийшло, причому настільки, що після перших проблем-
них ситуацій самодіяльний театральний колектив почав грати не
тільки для своїх, а й для іншої, запрошеної публіки. Чи варто уточню-
вати, хто був окрасою програми?..

Утім, сприйнята підлітком початкова квінтесенція успіху власно-
го майбутнього потребувала суттєвого корегування. Цю місію виконав
завідувач притулку для дітей залізничників (на той час знакова для
Толі Петрицького людина), котрий оголосив учневі: «Що для того, щоб
я був актором, треба закінчити університет, знати всю літературу, а я
всього лише учився у початковій школі (притулкові діти одвідували
двохкласне училище)» [11, с. 8]. Петрицький зберіг ім’я цієї людини:
Микола Іванович Третяков. Ймовірно, він помітив творчі здібності
свого вихованця і його вміння майструвати, що спонукало педагога
аргументувати необхідність університетського навчання для одер-
жання навичок акторської майстерності (нехай навіть ця аргумента-
ція була свідомо хибною).

Великою удачею для вихованця закладу, котрий не мав жодного
стосунку до художньої діяльності, був завідувач, який розумів твор-
чість і поважав закони її прояву в людині. Найімовірніше, пріоритет-
ність його власного сприйняття і бажання виховувати його в учнях
була ближчою до того, що нині називають технічною естетикою. Він
підтримував підлітків, які вміли працювати руками не механічно,
а ви гадливо, з несподіваним підходом. Петрицький у своїх спогадах
уточнює: «Третяков любив тих хлопчиків, які виявляли здібності
до ліплення, малювання і ремесла. <…> мене завідуючий заохочував
за те, що я добре працював у столярній майстерні, випалював по дере-
ву і розфарбовував. Мої роботи часто дарували від притулку попечи-
телям і іншим знатним людям» [11, с. 4–5].

В умовах аскетичного побуту притулку для дітей залізничників
Третяков, кресляр у відставці, видавав підопічним папір, олівці й те -
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унікальність співу — могутні чинники синтетичного впливу, що не
могли не позначитися на чуйній психіці сприйнятливого хлопчика,
активуючи недозріле, неусвідомлене до кінця передчуття майбутніх
пріоритетів і ціннісних переваг. Вибір священства не мав глибинної
основи, а тому виявився нетривалим. І все ж, зачіпаючи тільки зов-
нішньо-зорові означення видимого, він вперше відчув і визначив для
себе (очевидно, без глибокого усвідомлення) ймовірний напрям май-
бутніх уподобань.

Відчуття істинності власних пріоритетів, нечітко пережиті в ди -
тинстві, пробуджуються у Петрицького під час першого відвідування
театру (соловцовського драматичного і київського оперного1). Наочна
матеріалізація інваріантного буття, кардинально відмінного від його
жебрацького і безрадісного притулкового існування, краса дійства
і відчуття враження, навіть приголомшення, пережиті ним, підлітка
вже не відпустять. Театральна видовищність ударить по ньому не фак-
том режисерської постановки (імовірно, про існування режисера він
тоді не здогадувався) і, звичайно ж, не оформленням (органіка якого
характеризувалась ненав’язливістю свого існування на сцені), а героєм
спектаклю — актором. Усвідомлення цього факту змінить все.

Відтоді у безпросвітному, напівголодному притулковому існуван-
ні Толі Петрицького з’явиться відчуття чіткого виходу, визначиться
ідея і виразно окреслиться мета: театр заради акторства. У своїх спо-
гадах він зафіксує: «Я мріяв поступити в драматичну школу» [11, с. 8].
Чи варто чекати іншого від активного і честолюбного юнака, чию
схильність до творчих проявів навряд чи могли адекватно оцінити
в напівкримінальному світі підліткового притулкового буття?..
«Оскільки я відрізнявся дуже слабким здоров’ям, не будучи здатним
лазити в квартирки і красти, я любив, якщо була можливість, читати
і малювати» [11, с. 4–5]. Звичайно ж, він обирає акторство як найяск-

1 У Київській опері була хороша традиція «влаштовувати за припустимими цінами

недільні й святкові ранкові вистави. Основними глядачами тут були школярі. Навіть

в око личних київських школах не було, мабуть, жодного учня, який не ганявся б за дитя-

чою модою — побувати обов’язково в опері» [2, с. 132].
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ми для виконання, очевидно, прагнучи пробудити в них самостійний
підхід до розв’язання тих чи інших проблем. Про такі уроки малюван-
ня Петрицький згадував без зацікавлення, бо не любив (за його зі з -
нан ням) «малювати олівцем і мав з цього технічного “дизайнування”
лише “трійки”». Художник і сам визнавав, що малював погано. І ви -
правдовував себе: «Вабило до багатобарвності, до фарби» [5, с. 5]. Ху -
дожнє малювання зводилося до мінімуму, а клопітка робота, що вима-
гала технічної точності, не викликала в учня інтересу. Художні заці-
кавлення давали про себе знати тільки за умов вільного обрання без-
межно хвилюючої теми, емоційного захоплення кольором, можли-
вості інтуїтивно схоплювати і опановувати суть запропонованого
образу, втілити його в самостійному образному проявленні. Тоді,
в при тулку, він про це навіть не здогадувався. Звідси і брудний малю-
нок, і «трійки».

Звідси і пожиттєва вдячність тому, хто колись допоміг визначити
себе: «Без Миколи Івановича я не став би художником» [14, с. 46].
На етапах свого учнівства і тоді, і надалі, рано подорослівши і будучи
схильним до повної самостійності, хлопчик завжди дослухатиметься
хороших порад, але остаточний вибір залишить за собою.

Утім, нестійка рівновага вибору «актор — художник» триває
ще деякий час, і акторство (інколи) брало вверх. Можливо, Толю Пет -
рицького зупиняла, як він гадав, другорядність становища художни-
ка, розуміння того, що головним на кону є актор. А оформлювач —
лише той, хто його обслуговує. Це упередження він скоригує у май-
бутньому, виправивши хибно сприйняту суть професії. За рідкісними
винятками, в його роботі в театрі художник завжди буде першим,
залишаючи позаду режисерів, візуючи свою присутність на сцені яск-
равою дійовою образністю із запрограмованою в ній сценографічною
домінантою і конструктивно колористичним костюмом поряд.

Поки що він вагався. Проте треба буде не просто прийняти рішен-
ня, а й переконати в цьому батька. Галактіон Григорович Петриць -
кий, попри тривалу хворобу, завжди відігравав провідну роль в освіт-
ніх пріоритетах сина як на початковому етапі (пансіон), так і надалі:
«Батько — культурна людина (закінчив університет). Ніколи не пере-
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шкоджав нахилу хлопчика до оформлення, той як колишній заліз-
ничник, схиляв його в бік свого фаху. Одначе, можливо, тут просто
виявилися міркування суто економічні: так або інакше хлопчика від-
дали до Київського пансіону дітей залізничників» [5, с. 5].

Саме з подачі батькових друзів і з найкращими намірами Толю
Петрицького влаштували на навчання у притулок. Знаючи за сином
здібності й «любов ліпити з глини різні штуковини та гвинтики різні
загвинчувати» [12, с. 2], Петрицький-старший погодився на цей крок
тому, що вибір у нього був невеликий. Будучи на інвалідності й про-
живаючи в колонії Південно-Західних залізниць (як пенсіонер), іншої
можливості дати синові освіту і визначити перспективи його майбут-
ньої кар’єри він не мав. На цьому етапі ситуативні прояви художніх
здібностей у сина він серйозно до уваги не брав, адже любов до малю-
вання не виявляла себе і в пансіоні, де маленький Толя «іноді так зма-
льовував яку-небудь картинку, що виходило брудно» [12, с. 6]. Втім,
це було в «дотеатральний період», коли спрямованість у майбутнього
художника ще не визначилась. Інший результат виходив при усві-
домлених проявах мистецької зацікавленості: «Раз таки купив собі
коробку акварелі. То було влітку, на вакаціях, коли небо особливо
синє і співають жайворонки. Співають і фарби. Зробив шкиць. Цей
шкиць явився зворотним пунктом всієї долі юнака. Поглянувши на
нього, батько рішив зробити з нього не залізничника, а художника»
[5, с. 5]. Розширену та відредаговану версію знаменної події подає
О. Вишня: «Якось під час літніх вакацій купив він собі акварелі й зма-
лював картину якогось французького художника. Показав батькові,
батько похвалив його й вирішив, що краще йому бути архітектором
або художником, ніж актором» [12, с. 2].

Точний час події визначити важко, але певно, що в житті Пет -
рицького вже був досвід притулкового театру і гостре захоплення
творчою роботою. Звідси й переконливість мистецьких аргументів.
Батьківський варіант з архітектурою схожий на останню спробу його
(негуманітарія), який мав університетську (можливо, економічну осві-
ту) схилити сина в бік чогось стійкішого і менш ефемерного, ніж мис-
тецтво. Імовірно, питання про акторство серйозно не обговорювали.
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образну мову, візьме щось своє, неповторне. Заперечувати Пет риць -
кий буде лише початковий етап власної навчальної практики, ті пріо-
ритети й цінності, з якими зіткнеться у стінах Київського художнього
училища, а саме: реалістичний живопис, стилістично і тематично
пов’язаний із ідеями передвижників, які на початку ХХ ст. вже втра-
тили свою провідну роль, а проте і далі міцно утримували свої позиції
перед широким мистецьким розмаїттям зламу ХІХ–ХХ століть. Вони
обережно корегували свій живопис кольоровим і світловим нюансу-
ванням імпресіонізму, з осторогою ставилися до новацій постімпре-
сіонізму, уникали містичних глибин символізму, майже не помічали
вишуканості ліній модерну та категорично не сприймали формотво-
рення авангарду.

Традиція реалістичного живопису у київському просторі мала
свою історію та передісторію. Остання сягала історії відомої художньої
школи Миколи Мурашка, яка дала Києву не тільки групу славетних
художників, а й майбутніх відомих учителів3. Саме у цьому худож-

Остаточний вибір було зроблено. Як писав сам Петрицький: «Коли
я закінчив два класи залізничного училища, замість того, щоб піти
в май стерні на станцію Київ або поступити кондуктором, мої попечи-
телі вирішили віддати мене за рахунок притулку в художнє училище.
Я здавав іспит, вступив в художнє училище в 1912 році» [11, с. 8].

Враховуючи той факт, що юнак не мав власного помешкання, опі-
кунська рада дозволила йому жити у пансіоні ще рік. Загалом моло-
дий художник прожив у притулку до 1914 року, допоки не почалася
війна. Саме вона «змусила моїх попечителів запропонувати мені піти
з притулку як дорослому, мені було 19 років. Видали мне 30 рублів
і благословили на всі чотири сторони. <…> а заробляв я уроками
і іншими роботами. Разом зі мною учились О. Осмеркін, І. Рабинович
<…> і ін ші потім відомі художники» [12, с. 9]2. 

Тема вчителів Анатолія Петрицького — досить різноманітна.
Їх бу ло багато, тому що до навчання він ставився своєрідно. Він не лю -
бив рутини, одноманітності. Нудність швидко зводила його в ранг
посередності. І навпаки, у нього був талант відчувати все нове, про-
відне, швидко схоплювати інформацію і адаптувати її до параметрів
своєї власної художньої мови. Парадоксально, але він ніде не затри-
мувався надовго, окрім навчання у Київському художньому училищі.
Тут Петрицький досидить до кінця, але лише тому, що майже одразу
відчує свої самостійність і силу, а закони училища не заважали йому
жити власним творчим життям. Ще вільніше він буде поводитись на
початку 1920-х у московському ВХУТЕМАСі, працюючи в театрах, зай-
маючись власним живописом і підготовкою своєї виставки.

Серед його київських вчителів — яскраві імена Олександра
Мурашка, братів Василя і Федора Кричевських, Олександри Екстер,
Михайла Бойчука. Світ театру йому відкриє Лесь Курбас, а живильну
конкуренцію у творчому поступі складе плеяда провідних живопис-
ців і сценографів свого часу. Від кожного з них він, відточуючи власну

3 У 1868 році вихованець Академії мистецтв Микола Іванович Мурашко вирішив

влаштувати у себе вдома щось на кшталт школи малювання. Її відвідували десятки учнів,

кількість яких постійно зростала. Заклад потребував грошової допомоги. Мурашко звер-

нувся до Івана Терещенка, який надав початкову субсидію — приблизно сто рублів на рік.

Охочих навчатися було багато. Школа потребувала нового приміщення. Допомогло міське

керівництво. 1876 року голова міста М. Ренненкампф надав безплатно приміщення у буді-

влі Міської думи. Додатково школа одержала від міста дотації у 300 карб. Кількість учнів

вже сягала 50 осіб. Плата за навчання становила 6 карбованців на місяць. 

У 1880-х І. Терещенко, підвищив грошову допомогу від 1000 до 7000 карб. на рік, допо-

міг зняти приміщення на Володимирській вулиці. Загальна кількість учнів сягала 250 осіб. 

Кількість охочих навчатися неуклінно зростала. Поступово склалися усі передумови

для необхідного переведення школи на якісно новий рівень існування, більш відповідний

вимогам нових навчальних закладів. Виникла проблема здобуття повноцінної середньої

освіти, мати гарантовані права на професію, відстрочку від воїнської повинності. І. Те ре -

щен ко наполягав на перепрофілюванні школи у мистецько-промислове училище і мав

намір виділити гроші на будівництво спеціального будинку (це не здійснилося). Таким

чином, у 1901, відсвяткувавши 25 років свого існування, школу було закрито.

2 Олександра Екстер навчалася у КХУ у 1901–1903, 1906–1908 роках, І. Рабинович —

у 1906–1912 рр., Олександр Осмеркін — у 1911–1913, Олександр Архипенко — у 1902–1905,

Оксана Павленко — у 1912–1916, Іван Кавалерідзе — у 1906–1909.
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ватися з митцями тягнулися всі, хто цікавився мистецтвом. Від ві ду -
вала уроки і Леся Українка.

Серед відомих вихованців школи були різні за фаховим рівнем
і мистецькими уподобаннями художники: Іван Їжакевич, Григорій
Дядченко, Григорій Світлицький, Фотій Красицький, Михайло Жук,
Микола Пимоненко, Олександр Мурашко. Дехто з них на все життя
засвоїв уроки старого вчителя, його ставлення до мистецтва, до пос -
тійного самовдосконалення.

Покращивши свій професійний рівень у вітчизняних і зарубіж-
них академіях, багато хто з них скорегував власні мистецькі програми
і при поверненні до Києва став викладати у Київському художньому
училищі (далі — КХУ), започаткованому у 1901 році групою живопис-
ців разом із академіком архітектури Володимиром Ніколаєвим4.
Новий навчальний заклад одержав схвалення столичної Академії
мис тецтв і грошову субсидію від міста. Статут установи одразу після
відкриття було відправлено на затвердження до Санкт-Петербурга.

Документацію новоствореного закладу затримали і лише у 1903 р.
передали до Міністерства імператорського двору на затвердження.
Зберігся лист В. Ніколаєва від січня 1905 р. із проханням прискорити
процес. Цьому завадила перша російська революція, після якої офіцій-
ну процедуру було змінено, і все почали наново. Статут Київського
художнього училища було ухвалено тільки у травні 1908 року.

Склад викладачів також підлягав обов’язковому затвердженню
петербурзькою Академією мистецтв. До викладацької групи входили
Іван Селезньов, Микола Пимоненко, Григорій Дядченко, Ганна Крю -
гер-Прахова, Володимир Менк, Харитон Платонов, Федір Кричев -
ський, Фотій Красицький, Іван Макушенко, Олександр Мурашко — ху -
дожники різні за своїми мистецькими уподобаннями і творчими про-
грамами, що не могло не скласти міцного підґрунтя для майбутніх
училищних проблем та педагогічних сутичок.

Програми установи були скальковані з навчальних планів петер-

ньому навчальному закладі сформується чимало педагогічних пріо-
ритетів, які безпосередньо стосуватимуться майбутнього КХУ. «Ви -
ник нувши в той час, коли художній інтерес громадськості майже
не виявлявся, школа М. І. Мурашка стала ядром, з якого розвивалося
яскраве художнє життя, сприяла, зрештою, створенню у Києві багато-
людної художньої колонії <…> Майже всі вони (митці) мистецьку осві-
ту здобули в школі М. І. Мурашка» [17, с. 245].

Збираючи талановитих юнаків, педагог і живописець Микола Му -
рашко (закінчив петербурзьку Академію мистецтв), мав на меті нада-
ти їм початкову художню освіту, що ґрунтувалася б на стійких пози-
ціях реалістичного мистецтва з відповідним засвоєнням основ
малюнка, композиції. Особлива творча атмосфера, започаткована ста-
рим учителем, допомагала його вихованцям зосередитись на основах
класичного малювання, опанувати закони композиції, ефекти і нюан-
сування живопису. Їм читали обов’язкові лекції з історії образотвор-
чого мистецтва та анатомії. Перед учнями нерідко виступали найкра-
щі представники реалістичного кола: І. Рєпін, В. Полєнов, М. Ге, постій-
ними відвідувачами були професор, пейзажист В. Орловський та В. Вас  -
нецов, І. Айвазовський. До викладацького складу керівник запросив
відомих представників реалістичного напряму: Івана Се лез ньова, Ха -
ритона Платонова, Миколу Пимоненка.

У школі давали ази не тільки професійної освіти. М. Мурашко
як пос лідовний прихильник ідеалів передвижництва виховував своїх
учнів у сталих традиціях реалістичного мистецтва. У цьому живому
осередку реалістичної творчості головним завданням було формувати
світобачення майбутнього митця, гармонійно поєднувати фаховий
розвиток із загальноосвітнім. Художник, здобувши професійні знан-
ня, ставав носієм ідеї. Таким чином, школа має не тільки естетичне
спрямування, але й до певної міри намагалася виправити вади довко-
лишніх реалій.

Важливим актом спілкування учнів зі справжнім мистецтвом
були виставки українських, російських і західних представників реа-
лістичного мистецтва, які влаштовували в Києві, нерідко за сприяння
М. Мурашка. До школи з її музеями, виставками, можливістю спілку-

4 До офіційного визнання училище тимчасово одержало статус приватної школи

Ніколаєва.
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бурзької Академії мистецтв. Чотирирічне навчання охоплювало
викладання елементарного та орнаментального рисунка і креслення;
рисунок гіпсових голів; рисунок гіпсових фігур; рисунок, живопис
і скульптуру живої натури. Запропонована методика викладання
була типовою для всіх художніх училищ у межах Російської імперії5.
Вона мала виховувати в учнях ту саму обов’язкову школу, той профе-
сійний мінімум, без якого бути фаховим художником в принципі не -
можливо. Типовість програми мала накладатися на індивідуальність
викладачів, на їхнє вміння (разом із дирекцією) створити неповторну,
притаманну лише цій установі творчу атмосферу.

Навчальний процес був платним. Оплату (приблизно 40 карб.
на рік) брали з учнів досить чітко. У статуті було положення: студен-
тів мали відраховувати при невчасній сплаті грошових внесків.
На практиці такі ситуації вирішувалися досить ліберально: учням, які
не мали змоги вчасно сплатити гроші, всіляко намагалися допомогти.
Для цього у вчительську раду було введено посади почесних членів
із числа заможних громадян міста, які вносили пожертви на користь
незаможних вихованців. Один з найвідоміших прикладів — Іван Ка -
валерідзе, який одержав кошти на продовження навчання від
Варвари Ханенко.

Анатолій Петрицький вступив до КХУ у 1912 році. Побутовий рі -
вень його існування тривалий час був украй низьким. Зі спогадів дру-
жини художника: «Навчаючись у художньому училищі, обідати вони
бігали на Підвальну вулицю, будинок 27. Там на підвальному поверсі
жила старенька, яка давала обіди. Обід складався з тарілки борщу
з куском хліба, а по суботах вона ще пекла пиріжки з горохом або ква-
солею, а коли не було п’ятачка, то вона довіряла і годувала в борг. Цим
виручала з біди» [13, с. 3].

Запропонованих грошей вистачало ненадовго, доводилося шука-
ти найменшу можливість для підробітку. Художниця Оксана Пав -
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ленко, знайома з Петрицьким у період навчання у КХУ, згадувала: «Під
час якоїсь випадкової бесіди він мені поскаржився, що доводилося
тяжко заробляти на життя, бо йому ніхто не допомагає. Заробляє він
тим, що виконує “за всіма правилами” звітні малюнки на виставки для
малоздібних учнів за платню. Ця робота приносить йому моральні
і фізичні страждання. У нього, зокрема, страшенно болять кінчики
паль ців від постійного вживання гумки, бо вимагається ретельне від-
тушування малюнка, і він ненавидить цю роботу» [7, с. 35].

Тема додаткового заробітку буде для Петрицького завжди акту-
альною, але з часом, у процесі набуття професійних навичок, цей труд
стане для нього комфортнішим і навіть прибутковим. Допомогти і під-
тримати молодого студента намагалися і викладачі, і однокурсники:
«Коли Петрицький учився в художній школі, до нього підійшов худож-
ник Макушенко і запропонував писати портрет в одному багатому
домі на улиці Великій Миколаївській. Анатолій прийшов, двері відчи-
нив лакей, викликав господаря, той показав, де художник буде працю-
вати. Дім був багатий і художник був збентежений, чи зможе він дого-
дити. Працював майже місяць. Коли з ним розраховувались, дали кон-
верт, який художник відкрив на вулиці і побачив там великі купюри.
Злякався, що сталася помилка, повернувся, але господар сказав, що він
хотів допомогти художникові. На ці гроші він купив собі костюм» [13,
с. 53]. Згодом його матеріальна ситуація трохи покращилася, і Анатолій
Петрицький, провчившись два роки, був переведений у ранг найкра-
щих учнів, за що його звільнили від оплати за навчання [11, с. 9].

Київське художнє училище давало серйозну академічну реаліс-
тичну підготовку. Вихованцям прищеплювали техніку малюнка,
вчили композиції та намагалися строго тримати у цнотливо збереже-
них формах реалістичного академічного мистецтва. Жива, активна,
дієва натура Анатолія відверто не сприймала нудної пасивності мис-
лення і вчорашньої «актуальності» прийнятих за зразки творів.
Петрицький завжди згадував навчання реалістичної манери перед-
вижництва із роздратуванням і нудьгою.

Перший рік свого навчання у жодному разі не став роком його осо-
бистої радості: «Більш бездушного, казенного учбового закладу під бага-

5 Учні одержували дипломи на звання учителя малювання і креслення середніх

навчальних закладів і можливість працевлаштуватися в державні структури. Ті, хто праг-

нув учитися, могли опанувати живопис, скульптуру та архітектуру.



своєю структурою закладі, що ним була Київська художня школа,
воно звичайно і не могло бути іншим, ніби самі стіни остільки про-
сяклися цією атмосферою, що готові були задушити невідповідного
духом новака. Це торкалося не лише учнів, а й самих педагогів. Вони
мусили або здатись, або піти нишком. Нічого не міг сам тодішній
директор Ф. Кричевський» [5, с. 7].

Зрозуміло, що ця депресивна картина, змальована Кузьміним
зі слів Петрицького, є своєрідним відбитком негативного ставлення
май бутнього художника до навчального закладу, до того ж, помноже-
на на літературний хист автора. Наскільки об’єктивною є ця картина?

Маємо свідчення ще одного художника, який навчався в КХУ
на декілька років раніше. Схожі неприємні враження залишив Ари с -
тарх Лентулов, який у вересні 1900 р. був зарахований вільним слуха-
чем у 3-ій гіпсо-головний клас. У Київ він перейшов із Пензенського
художнього училища, звідки звільнився через надмірну самостій-
ність і незгоду з викладачами.

За його спогадами: «Головним викладачем школи був академік
М. К. Пимоненко, популярний український художник, але суха і жовч-
на людина, котрий не користувалися симпатіями учнів. Селезньов
Іван Федорович як художник нічого з себе не представляв <…> корис-
тувався більшою симпатією, ніж перший, оскільки не цурався різних
нововведень, подібно Васнецова і навіть Врубеля. Ще був Менк, дово-
лі здібний чоловік і хороший педагог. Школа розташована на Сінній
площі і багато в чому поступалася Пензенській школі, то ж перші дні
нашого перебування у ній наводили на нас сумні роздуми, що ми
із кращих потрапили в гірше» [6, с. 181].

Він проведе в училищі чотири роки: з 1900 по 1904. Дивовижно,
наскільки його ставлення і позиція щодо училища збігається з тією,
яку згодом висловить Петрицький. «Відверто кажучи, в школі я не був
зразковим учнем, — писав Лентулов. — Я значно більше працював
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тообіцяючим назвиськом “художнього” важко було взагалі відшукати.
Школа давала привілеї щодо відбуття у війську. До неї сунули всі ті,
що ма ли кволі мозки і не могли подолати труднощі гімнастичної учоби.
Звичайно, люду було не мало і в класах, і в канцелярії — учні, рахівни-
ки, бухгалтери, викладачі різних предметів. Не ставало лише одного —
не було життя, а тому не було і справжнього мистецтва» [5, с. 6–7].

У цьому казенному в повному розумінні слова закладі викладан-
ня мистецтва велося по-старому: «Спочатку гіпсові орнаменти; потім
гіпсові носи й вуха, гіпсові голови, гіпсові Аполони, а там неминуча
nature morte і дійсно мертва, вірніше змертвіла природа в мертвій
рамці казенної кляси. Ніде ні яскравої кольорової плями. Зайшовши
вгору запльованими сходами, з розкиданими сирниками і недокурка-
ми, ви відразу попадали в напівтемний коридор з двома–трьома поби-
тими і вкритими порохом гіпсовими фігурами. Кляси все ті ж, всім
знайомі кляси — брудно-білі стіни, жовті парти, чорні дошки. Най дос -
відченіший декоратор не зміг би, я гадаю, підібрати кращих тонів для
створення настрою повної безнадійності й смерті. В подібній обста-
новці могло знаходитися лише муміфіковане мистецтво. Так во но
й бу ло, не зважаючи на те, що мистецтво тодішніх столиць — колиш-
нього Петрограда та Москви — давно вже пішло по новим стежкам,
давши ряд нових великих імен: Бенуа, Реріха, Сомова, Добужинського,
Кустодієва, Нарбута та інших, тут все ще міцно трималися за дешеву
побутовість передвижництва. Цю ноту дав і закріпив Пимоненко.
З йо го легкої, вірніше, важкої, руки повторювались на всі лади всілякі
“жарти”, “додому”; писалися хати, мальви, бандуристи, “діди” та ко -
робково-цукеркова Україна, що нею провінціали милувалися з листі-
вок Вржеща. “Найлівіші” не йшли далі Нестерова і казок Білібіна.
Врубеля, правда визнавали (не можна було не визнавати), але не схва-
лювали. Все інше, що намагалося виходити за кордони цього малень-
кого провінціального, строго обмеженого світу, атестували всепокри-
ваючим прозвищем декадентства і з відчитних учнівських виставок
нерідко просто знімалось» [5, с. 6–7].

Рутинність ситуації намагався виправити Федір Кричевський6,
але «казенне мистецтво завжди нещадне. І в такому казенному всією

6 Художник Ф. Кричевський викладав у Київському художньому училищі з 1913

по 1917 роки. Чудовий майстер малюнка, темпераментний колорист, він мав від народ-

ження яскраво виражене відчуття пластики, форми.



немає ідеї, немає захоплення матеріалом. І річ навіть не в орнаментах.
В ескізах, архівних матеріалах Петрицького пізнішого часу неоднора-
зово трапляються розробки орнаментів. Треба було бачити, з якою
любов’ю і знанням справи він викреслював найдрібніші деталі укра-
їнських, польських або російських орнаментів, таких необхідних
йому для розробки деталей інтер’єру чи костюмів майбутніх спектак-
лів. Кожна з цих замальовок — не просто механічне повторення
запропонованих мотивів, а дещо більше, що передбачає у художника
глибоке захоплення і мотивацію. Там, у стінах училища, йому про ці
глибини не розказували, натомість вимагали механічної (пропорцій-
ної) відповідності оригіналу. Це те, що називається «школа», через
опанування якої до майстерності приходять тисячі художників. І тут
важлива роль педагога, який зумів дотриматися міри напрацювання
професійної відточеності з розвитком особистісних характеристик.

Такого учителя поряд із Петрицьким на тому етапі не було.
Призвело все до того, що «в такій обстановці Петрицький знову
лишився на “трійках”. Правда, балів не ставили, але погляд на нього
був саме такий, як на учня середніх здібностей» [5, с. 7–8]. В училищі
«він загубив усяку любов до малювання і ніяк не міг відкараскатись
від думки, що найпевніший для нього шлях — актора» [12, с. 3]. Чер -
говий, хибно рятівний відступ в бік акторства був нетривалим.

Сумніви розв’язалися швидко і остаточно. За порадою старших
товаришів він поїхав у Москву і Петербург, бо саме там були справжні
художники-метри: «Там музеї, там галереї. Вимолив Анатоль у батька
грошей і поїхав подивитися, що то є в Москві та в Ленінграді7. Побував
у Третьяковській галереї, побував у Ленінграді в Ермітажі. Сильне вра-
ження на нього справив Тіціан. Полюбив Петрицький образотворче
мистецтво. Приїхав до Києва, лекторів по боку, хватився за книжки,
й за роботу» [12, с. 3].

Потрапивши в столичні музеї з багатством якісного живопису,
Толя Петрицький остаточно обирає домінантну ідею образотворчого
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поза школою» [6, с. 15]. Йому також доводилось заробляти, що він
і робив, даючи уроки і виконуючи різні халтури.

Інколи талановитого учня, схильного до колористичних експери-
ментів, проривало. «Я тоді був сповнений нових віянь під впливом
Врубеля, Малявіна та інших, намагаючись відповісти по-своєму на ці
“нові віяння” експериментами на натурі зі світлом і кольором» [6,
с. 15]. Одного разу, не витримавши в’ялості колористичного рішення
педагога, студент у присутності інших учнів “підсвітив” і “причесав”
етюд викладача І. Ф. Селезньова <…> внаслідок цієї витівки Лентулову
довелося переносити свої пенати в нові краї. Педагогічна рада кидала
громи, блискавки і обіцяла віддати в солдати» [6, с. 15].

Найпродуктивнішим періодом виявилися літні канікули, коли
Петрицький отримав тимчасову свободу, багато і наполегливо пра-
цював. Художник писав десятки творів на натурі, не враховуючи реко-
мендацій педагогів училища: «Моя пристрасть до сонця і яскравого
світла супроводжувала мене, що називається, від дня мого народжен-
ня. В цьому відношенні я здійснював виключно цікаві досліди. В пей-
зажі я допускав контрасти світла і тіні, від чорного в тіні до чистого
хрому в світлі, звичайно, подібні твори не могли бути схвалені з боку
тодішніх керівників школи, закостенілих у своїх програмах від
Академії» [6, с. 15]. Закінчивши в Києві натурний клас і остаточно усві-
домивши неможливість продовжувати навчання, Лентулов поверта-
ється у Пензенське училище.

Лентулов, вступаючи у КХУ, вже мав за плечима деякий практич-
ний досвід і розуміння того, які новації він шукає в мистецтві, і що
саме може одержати. Він був відносно незалежним, сконцентрованим
на пошуку і відкритим для контакту з новітнім і прогресивним, тобто
з тим, чого київське училище принципово не могло йому дати.

Петрицький прийшов у КХУ майже абсолютним новачком. Йому
справді треба було багато і наполегливо учитися і «спочатку діло
пішло нічого, а там — гірше. В класі складного орнаменту сидів
Анатолій Петрицький два роки» [12, с. 3]. Зазвичай, повторилося те,
з чим він зіткнувся колись у початковій школі, що і призвело прак-
тично до такого ж результату. Йому нудно, його не зацікавив процес,
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7 Поїздка Петрицького до Москви та Петербурга відбулася перед револю-

цією 1917 року, тому використання назви Ленінград в статті є некоректним.



цілої художньої творчості. Накінець, він узнає імена таких художни-
ків, як Мане, Моне, Дега, Сезанн, Ван-Гог» [5, с. 7–8].

Лекція про імпресіонізм, що так надихнула молодого Пе триць -
кого, не була поодиноким явищем у художньому житті тогочасного
Києва. На початку ХХ ст. місто, хоч дуже обережно і повільно, але про-
ходило етап вибіркового щеплення найсучаснішими мистецькими
формами. З 1890 року працювало Київське літературно-артистичне
товариство, яке пропагувало творчість українських, російських
і поль ських митців, влаштовувалися виставки Київського товариства
художніх виставок, Київського товариства заохочування митців,
Київського товариства художників.

Ознайомившись з новаціями сучасного мистецтва, Петрицький
був вражений, «насіння, що впало на вдячний грунт <…> Своє від-
криття світлоносної сили кольору Петрицький обережно доніс, ні з
ким не поділяючи, до нових вакацій і можливості безпосередньої
творчості поза критичним оком вартівників передвижництва. В по -
лях під сонцем, в морі світла і фарб, молодому художнику бажалось
перевірити почуте на лекції — ці “чисті фарби”, розкладку тону
на складові елементи, цю безпосередність враження — impression.
З цієї вже літньої практики він повернувся з повною папкою етюдів
таких, що він досі не писав. Це був виклик» [5, с. 7–8].

Спалах його незвичайного художнього обдарування помітили,
враження, справлене на глядачів (особливо на товаришів) було коло-
сальне. «Не вірили своїм очам. Той самий Петрицький! Здригнувся
і санскліт педагогів» [5, с. 7–8]. «Старі вчителі, крім Ф. Кричевського
й Г. Дядченка, вважають Петрицького мало не за божевільного» [5,
с. 7–8]. Кваліфікували його твори за найнижчим розрядом. «Зрадува -
ний Кричевський рішуче взяв його під свій захист. Купує його етюд.
Та й не було від чого захищати переможця, його “визнавали”. Правда,
за єретика, але визнавали» [5, с. 7–8].

І з цього дня Петрицький з «тупого учня Київської художньої
школи» став «яскравим і сильним наслідувачем майстрів світла і то -
ну» [5, с. 7–8]. Дуже швидко з малопомітного ординарного учня почат-
ківець «стає центром уваги з боку старших товаришів» [12, с. 3].
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мистецтва. Доторкнувшись до вершин, він визначив свою безпово-
ротну ціль. Насамперед його захопив колір, недарма еталонним
художником на той момент був обраний венеційський колорист
Тіціан. Акторство не було забуто назавжди, воно перевелося в іншу
площину і стане невід’ємною частиною Петрицького-сценографа,
складовою його діяльного ігрового простору.

Тіціанівська колористика, що вразила молодого Петрицкого,
вимагала деякої інтраполяції, пошуку переведення у сучасні реалії.
Мало статися щось, що допомогло б художникові-початківцю адапту-
вати свої природжені колористичні здібності до умов сучасного йому
творчого існування. Він шукав. Наполегливості йому було не бракува-
ло, і результат не забарився. «Школа була стара. Петрицький був мо -
лодий, органічно молодий, як є органічно старі, навіть і в двадцять
років. Скільки б часу тяглися ці сірі будні для Петрицького, сказати
важко, але стався випадок» [5, с. 7–8].

Кардинальні зміни відбуваються, тільки-но початківець потрап-
ляє на публічну лекцію, де знайомиться із творчістю зарубіжних
художників. У Києві таким популяризаторством нового західноєвро-
пейського мистецтва займалося Київське товариство початкової осві-
ти. Все було організовано професійно. Відбулася низка вечорів, при-
свячених творчості певного митця. Перша лекція пропагувала твор-
чість Арнольда Бйокліна. Лекція київського критика Євгена Кузьміна
складалася з розповіді, підкріпленої показом діапозитивів. «У пресі
від мічалося, що враження від картин доповнювалось музичними і во -
кальними п’єсами, а також віршами, які виконували під час показу
діапозитивів» [1, с. 122].

Диспут про імпресіонізм, що справив на майбутнього художника
незабутнє враження, відбувся 1914 року в приміщенні громадських
зібрань. «Там Петрицький вперше зачув про цю течію, дізнався про
той засіб писати чистими, не змішаними фарбами, довідався про тео-
рію розкладу кольорів, дізнався про сприймання світу не в тих застиг-
лих нерухомих формах, а в самому рухові життя, в тремтливому коли-
ванню світла, що обгортає всі видимі форми, він довідався, що ні фабу-
ла, ні зміст, а самі світло і колір можуть стати предметом досягнення
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у подальшому [13, с. 5]. Феєричний спектакль, сповнений музики і чу -
дового оформлення В. Єгорова. У Москві художник міг бачити твор-
чість О. Головіна, В. Симова, Ф. Федоровського.

Справжній театральний бум переживав Київ наприкінці ХІХ і в
перші десятиліття ХХ ст. У центральній частині Києва працювали
близько 70 великих і малих театрів, виходило друком понад 250 періо-
дичних видань різними мовами. «Оперета К. Марджанова, німецька
оперета, одеський фарс М. Чернова, оперета К. Грекова та Ф. Вален тет -
ті, театри-вар’єте “Апполо”, “Буфф”, “Шато-де-флер” були місцем духов-
ної розваги мас, де забувалися трагічні події дня. Казуси історичної
доби відповідали оперетковій стихії міста» [4, с. 14]. У 1913 р. в Києві
працювали театр «Бергоньє», Драматичний театр Соловцова, Новий
театр, Міський опереточний театр, театр у Троїцькому народному
домі і театр у Лук’янівському народному домі, Міський оперний театр,
театри-кабаре «Арлекін» і кабаре «Кривий Джиммі», два сезонні літні
театри в саду «Шато-де-Флер» і літній театр естради в саду біля Ку -
пець кого зібрання. Крім вищеназваних театральних закладів, Київ
пишався приватними театральними колективами.

На пропускали Київ і відомі виконавці. Дружина Петрицького зга-
дувала, що «будучи ще учнем художньої школи, він узнав, що в Києві
приїде співак Шаляпін на гастролі. Анатолій вирішив щоб то не стало
потрапити на концерт. Пізнім вечором вирушив у театр і простояв там
всю ніч, щоб одним з перших купити білет на галерку, а бажаючих
було дуже багато. Він купив білет і побачив живого Шаляпіна, чому був
безмежно щасливий. Так він розповідав мені в 1926 р.» [13, с. 54].

Поки що Петрицький, сповнений творчої наснаги і бажання опа-
новувати нове, шукає вчителів. Вчитися він не припинить ніколи, але
в цей період становлення як професіонала він накопичить чимало
творчих зв’язків і контактів, акумулюючи те, що згодом допоможе
йому створити власний стиль.

Зацікавлення імпресіонізмом підштовхне його до тіснішого спіл-
кування з Олександром Мурашком, який, будучи викладачем КХУ три
роки (1909–1912), боровся «за свіжішу атмосферу в школі <…>, але накі-
нець написав повного обурення листа і пішов» [5, с. 7]. Він дійсно
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Починався період «зростання» й бунтарства, який виплеснеться
у процес постійного творчого пошуку, що приведе його в коло найці-
кавіших людей свого часу, визначить напрям його мистецького роз-
витку. Відтоді на училище і більшу частину його педагогів він не звер-
татиме уваги. Ба, більше: він буде наполегливо і послідовно шукати
інших вчителів, здатних ввести його в проблемне поле сучасного мис-
тецтва, в реалії мистецьких пошуків, що цікавили його найбільше.

Відтоді в училищі він не просто дивуватиме однокурсників, а ста -
не знаною творчою особистістю, безперечним зразком для всіх, хто
мав наміри так само шукати нових форм та засобів мистецького мис-
лення. Оксана Павленко вступила на навчання у КХУ, коли
Петрицький був уже напередодні випуску. «Знали його усі тому, що на
останньому етапі він оголосив “війну” пануючому в училищі акаде-
мізму, вимагав права на самостійне вільне розв’язування завдань
у жи вописних роботах. На звітні виставки, що періодично провади-
лись в училищі і були мірилом успішності, а також давали право
на за лік чи випуск, він неухильно пропонував праці, створені за своїм
переконанням, які нічого спільного не мали з вимогами училища.
Відбувався скандал — рада відхиляла роботи, а Петрицький залишав-
ся без заліку<…> Ці “битви” збурювали все училище, а Петрицького всі
вважали героєм» [7, с. 35].

Він надто рано усвідомить свою самостійність і необхідність тору-
вати власний шлях. Його зарядить мистецтво театру і перші унікаль-
ні мистецькі враження підштовхнуть до самостійних мистецьких екс-
периментів.

А що ж театр? Театр його не відпускав. Взагалі, живопис і театр
всю його юність ішли поряд. В худучилищі за хорошу поведінку і нав -
чання учнів нагородили поїздкою до Москви. В цю групу потрапив
і Анатолій. Мистецька подорож справила незабутнє враження на
юнака. «Оселилися учні в одній зі шкіл Москви. Їх знайомили із міс-
том та історичними пам’ятками, музеями. Вони були в Художньому
театрі, і перед виставою до дітей приходив К. С. Станіславський. Його
розмова з учнями запам’яталась їм на все життя. Вистава “Синя
птиця” Метерлінка. Ця зустріч з театром вирішила вибір Петрицького
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певну рівновагу між широкими образними узагальненнями, декора-
тивною силою колористичних впливів та пленерним нюансуванням.

О. Мурашко, увібравши розкутість французького живопису, ака-
демічну відточеність німецького малюнка, сформував із синтезу набу-
тих звичок власний стиль. Повернувшись у Київ та викладаючи
в КХУ, митець був сповнений амбітних намірів перетворити місто
на великий культурний центр, подібний до Мюнхена тих часів.
За спогадами сучасників майстра, його надихала ідея про те, що геог-
рафічне та історичне розташування Києва має всіляко сприяти поси-
ленню його ролі великого художнього центру: «Тут світло, тут сонце,
тут чу дова природа, тут своя культура, а подивиться на наші громад-
ські будівлі, чи є там хоч одна картина?» [1, с. 138].

Після виходу з КХУ свої педагогічні амбіції та зацікавлення він
реалізовує в студії, котру відкриє 1913 року в розкішній будівлі, яку
кияни назвали «хмарочос Гінзбурга» (вулиця Інститутська, 16). Це був
не тільки один із найпишніших на той час будинків міста, а й найви-
ща його споруда — 11 поверхів. Майстерня розміщувалась на горищі,
відкриваючи розкішні панорами Києва.

У викладацтві О. Мурашку допомагали Г. Крюгер-Прахова і А. Коз -
лов. На відміну від опанованих художником західних практик, де мо -
лодше вікове відділення було відсутнє, майстер починав навчання
у сво їй студії з азів. Початкові курси вела Крюгер-Прахова. «Там в ос -
новному відпрацьовували натюрморт — як у рисунку, так і олійними
фарбами. Лише на пізньому етапі навчання у цьому відділенні, під час
переходу в наступне, середнє, учень опановував частини людського
скелета» [1, с. 138–139]. Лекції з анатомії їм читали окремо.

Присутність у педагогічних методиках Мурашка-молодшого
початкового віку, найімовірніше, було пов’язано з чітким усвідомлен-
ням важливості цього етапу для виховання майбутнього художника.
Майстер на власному досвіді (навчання у школі Миколи Мурашка)
усвідомлював необхідність уже від початку закладати основи пра-
вильного професійного і світоглядного досвіду майбутніх художників.
«Разом з тим фотографії навчальних малюнків слухачів в студії
О. Мурашка свідчать про те, що той учив не по методу тонального
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надовго не затримався у КХУ, не зумівши знайти спільної мови із ди -
ректором училища Іваном Селезньовим, пішов, «не бажаючи витра-
чати сили на боротьбу з окаменілостями». Його не влаштовував
казенний дух установи, суха академічна система викладання.

Вихованець петербурзької Академії мистецтв та безпосередньо
Іллі Рєпіна (якого знав ще за часів навчання у школі Миколи Му -
рашка), Олександр Мурашко прагнув особисто сприяти відродженню
у Києві високої художньої культури. Після закінчення петербурзької
Академії мистецтв він одержав право на пансіонерську поїздку.
Перший рік молодий художник із задоволенням подорожує Італією
та Німеччиною, два наступні роки присвячує Франції та окремо
Парижу з його мистецькими новаціями, майстерням Монмартру
й активними ритмам виставкового життя.

Пройшовши реалії паризького буття, Мурашко назавжди впус-
тить у свій живопис пленерні ефекти імпресіонізму і невимушену
етюдну елегантність, пов’язуючи їх із чіткістю форм вихованця реа-
лістичної школи в їхньому посилено-кольоровому узагальненні
та монументальності.

Спокуси столичного життя досить швидко приведуть його до усві-
домлення, що «Париж чудове місто для загального розвитку, але
не для роботи» [1, с. 127]. Вдосконалювати свою професійну майстер-
ність О. Мурашко поїде до Мюнхена — міста готичних соборів, вільно-
го (більш прийнятного для слов’ян) баварського менталітету, багатю-
щих мистецьких зібрань (насамперед — колекція Пінакотеки) і чітко
вибудуваних умов та засад німецької мистецької освіти в академіях
і приватних школах.

У мюнхенській Академії мистецтв піддавали критичному переос-
мисленню всі знахідки та відкриття західноєвропейського мистецтва
початку ХХ ст. Від учнів вимагали вдосконалювання чіткої техніки
малюнка як основи мистецького мислення і вибудовування головних
тематичних та композиційних позицій майбутнього твору. Мурашко
радо експериментував із безпосереднім сприйняттям натури (ніколи
не забуваючи набутий в Академії психологізм рєпінської реалістичної
школи). Досліджуючи її характеристики, художник, намагався знайти
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Серед фактичних учителів А. Петрицького постать Олександра
Мурашка посідає, можливо, дещо другорядну, але, тим не менш, у дея-
ких позиціях визначну роль. Йдеться про період його мистецького
становлення, коли реалістична школа була засвоєна крізь призму
західних методик і виведена на рівень таких бажаних для нього ім -
пресіоністичних пошуків. Мурашко з’явився у житті молодого почат-
ківця, коли той інтуїтивно шукав учителя, який би спромігся, розкри-
ваючи нові можливості кольору і світла, витягнути його з трясовини
обтяжливих для мистецької палітри реалістично-колористичних тра-
дицій. Для молодого Петрицького, тоді ще справжнього учня
Київського художнього училища, це була принципова позиція. Окрім
Петрицького, в студії навчалися Карпо Трохименко, Ісак Рабинович8,
Н. Шифрін і О. Тишлер. Троє останніх — майбутні відомі митці теат-
рально-декораційного мистецтва.

Саме тоді, в 1914–1915 роках, Петрицький паралельно почне
вивчати українське народне мистецтво в музеях і колекціях Києва під
керівництвом В. Кричевського та Д. Щербаківського.

Знайомство із родиною Кричевських почнеться так само із КХУ,
де Федір Кричевський викладав у 1913–1917 роках. Чудовий майстер
малюнка, темпераментний колорист, він мав від народження яскраво
виражене відчуття пластики форми. Саме він помітив спалах незви-
чайного художнього обдарування Петрицького, коли той, ламаючи
канони академічного мистецтва, писатиме ескізи, сповнені світла
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малюнка, запропонованого Ашбе, а швидше по системі Холлоші, коли
від учня вимагали чіткого графічного передавання конструктивної
форми людського тіла і довколишніх предметів. Обов’язкове малю -
вання ескізів на за дані теми в кожному відділенні студії О. Мурашка
також збігалося з вимогою Холлоші: працювати над ескізами, яким
віддавали майже всі вечірні години» [1, с. 138–139].

Викладання було організовано на академічній основі. Обов’яз ко -
вими були живопис, малюнок, лекції по історії та філософії мистецтва.
Світоглядний й загальноосвітній рівні учнів поповнювали не менш ре -
тельно: лекції з філософії мистецтва читав приват-доцент Київського
університету М. М. Воскобойников, із загальної історії мистецтва —
мистецтвознавець Є. М. Кузьмін. «Так широко по ставлене викладання
ставило ціль виховувати не тільки умілого учня, а й майстра, який
матиме широку художню ерудицію, не мало аналогічних прикладів
у приватних студіях і школах того часу» [1, с. 138–139]. У перший же рік
існування студії в ній навчалися понад сто учнів.

Навчання проводилося на вільних творчих умовах. Викладачі
ніколи не тиснули на учнів, не пригнічували їхньої свободи та інди-
відуальності. Пізніше Петрицький зафіксує: «Я вчився у Мурашка 2 ро -
ки. Спочатку в Київському художньому училищі, згодом — у його сту-
дії. Мурашко був вродливий. Вишукано одягався. Він був надзвичайно
ввічливий, що мені завше подобалося» [8, с. 105].

Петрицькому, який не сприйняв методику викладання КХУ, саме
навчання в Мурашка (нетривалому форматі КХУ) та окремо в його сту-
дії надасть можливість пройти і назавжди опанувати таку нудну, але
таку необхідну для будь-якого професійного художника школу малюн-
ка, живопису і композиції. Про приватну школу він згадував: «У студії
було більше свободи, більше пошуків і учитися там було цікавіше» [2,
с. 138–139]. А ще там був індивідуальний підхід, оскільки залюблений
у свою справу Мурашко кожному учневі «намагався відкрити очі
на природу та показати, як її відтворювати живописно. Він застерігав
від розфарбовування й від чорноти в картинах. Він вчив зустрічатися
із природою, як із святом. Його картини й досі тішать людей і збагачу-
ють їх духовно» [8, с. 105].
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8 Ісаак Рабинович був випускником Київського художнього училища

(1906–1912), після якого продовжив (до 1915) навчання в студії професора О. Му -

рашка. У 1914 Рабинович став експонентом київської експозиції виставки

«Кільце» в Києві, де був представлений своїми графічними та живописними

творами. Зберігся ескіз, датований 1913 роком, виконаний ще в студії Мурашка.

«Він написаний у вишуканій рожевуватій гамі, соковито, живописно, святково,

як ошатна карнавальна завіса. В яскравому калейдоскопі, в загальному непо-

дільному кольоровому вихорі мерехтять, майже зливаються с оздобою орна-

менту фігури П’єро і Клоуна, пані і Балерини, Візира, страшного карлика і Ма -

сок. Вони створюють коштовну декоративну площинну поверхню» [10, с. 5].



рижі. Його полотно “Гопак” здобуло міжнародну премію. Твори О. Му -
рашка експонуються в Росії, Мюнхені, Відні, Парижі, Венеції» [9, с. 144].
Мали свій вагомий вплив художники об’єднання «Мир искусства», ро -
сійський символізм швидко відпрацьовував власні аналоги віденської
сецесії. Можна стверджувати, що майстри кола «Мира искусства» мати-
муть великий вплив на майбутнього художника театру.

З початком ХХ ст. виставковий і театральний процеси в Києві ста-
ють інтенсивними й насиченими. Новації з Європи — Париж, Відень,
Прага, Берлін — доходили сюди зі значним запізненням, але незмінно
викликали у місцевих інтелектуалів бажання до дискусій та обговорен-
ня. Потік реріхівського стилю межував з ексцентричними маніфестами
футуристів, появою низки виставок модерністичних творів. Останні
презентували на першій авангардній виставці творів молодих худож-
ників «Ланка» (1908), що об’єднала О. Екстер, В. Бурлюка, Д. Бурлюка,
О. Лентулова, М. Ларіонова, Н. Гончарову, до яких приєдналися кияни
О. Богомазов, М. Денисов, К. Костенко, О. Суковкіна, Є. При бильська.
Модерністичну виставку Петрицький, котрий на той час учився у сиріт-
ському притулку, навряд чи міг бачити. Невідомо достеменно, чи бачив
він виставку творів французьких, російських і ук раїнських художників,
що експонувалися у «Салоні Іздебського» в Одесі (1909), Києві, Петер -
бурзі, Ризі (1910), але розголос пішов. І дуже швидко ми знайдемо його
серед прихильників і учнів Олександри Екстер, до якої тягнулися всі без
винятку майбутні представники авангардного мистецтва та сценогра-
фії. Тож можемо констатувати, що Петрицький ще за шкільних років
підпадав під впливи модернового мистецтва, зблизився з художниками
об’єднання «Кільце», зна йомився із кубізмом, футуризмом, течіями
якими просякнуте художнє життя другого десятиліття ХХ ст.

Ексцентричні прояви футуризму він міг вивчати, не виїжджаючи
з Києва. І це не тільки вплив О. Екстер. Відомо, що у 1914 році в Києві
Ана толій Петрицький познайомився з В. Маяковським, який з групою
однодумців влаштовував бунтівні дійства в «Другому міському театрі».

Спочатку з’явились величезні афіші такого змісту: «Міський дру-
гий театр. 28 січня поезо-концерт московських футуристів. Про віс ни ки
майбутнього. В. Каменський, Вл. Маяковський, Дав. Бурлюк, Ігор Се ве -
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і ко  льорової енергії. Про його миттєвий злет Федір Кричевський
скаже: «Анатоль — живописець Божою милістю, рідкісний дар незбаг-
ненного чуття кольору!» [3, с. 56].

Розвиваючи природну схильність до емоційно підвищеного, яс -
краво кольорового живопису, молодий художник починає цікавитися
національною тематикою. Приїжджаючи на канікули до рідних, він
«працював цілими днями, не любив товариство і весь свій час відда-
вав живопису, писав етюди в лісі, в полі, робив замальовки хат, тка-
нин, бував на ярмарках і оскільки місце, де жили його рідні було в по -
віті України, він придивлявся до побуту і знав добре українські села,
матеріальну культуру і побут України» [11, с. 9]. Самобутність з глибо-
ко національним корінням буде властива творчості Петрицького
завжди, але виявить себе в період навчання (1910–1913 рр.) у студії О.
Му рашка та при спілкуванні із Ф. Кричевським, щоб потім продовжи-
тись і перевтілитись у М. Бойчука та О. Экстер.

Тоді ж, у 1913 році, Петрицький починає свою виставкову діяльність.
Він, ще офіційний учень художнього училища, презентував свої твори
на виставці картин у Новгород-Сіверському та Кременчуці. З 1914 ро ку
регулярно виставлявся у Києві на виставках Товариства київських
художників, «де незабаром його роботи знайшли одне з провідних
місць» [15, с. 2]. Етюди, жанрові картини, портрети, пейзажі, серія
«Цирк», картина «Жнива». Характеризуючи Петрицького до 1915 року,
театрознавець Вс. Чаговець подає його як «талановитого юнака, етюди
й пейзажі якого вже не раз з’являлися на виставках київських художни-
ків» [16, с. 18]. Талановитого початківця називали обдарованим худож-
ником з невичерпною фантазією, здатним до експресивної образності.

Тим часом Київ жив своїм мистецьким життям: регулярно відбува-
лися диспути про нове мистецтво, які посилювалися і навіть загострю-
валися залежно від появи нових художніх проявів. Київське мистецьке
середовище мало безліч мистецьких орієнтирів, зацікавлень, уподо-
бань. На виставках тривало, хоча і не беззаперечне, панування росій-
ського реалістичного напряму. У Харкові, Одесі й Києві проводили регу-
лярні виставки передвижників, в яких брали участь і українські митці.
«Картини М. Пимоненка були помічені на виставках у Лондоні й Па -
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ря нин. Сольні і спільні виступи». За тиждень кияни побачили нову
афішу — вже без Ігоря Северянина: «28 січня 1914 року єдина гастроль
московських футуристів. Вас. Каменський: “Сміхачам наша відповідь”.
Вл. Маяковський: “Досягнення футуризму”, Давид Бурлюк: “Футуризм
і кубізм”. Всі разом свої вірші» [2, с. 142]. Всі, хто зібрався у залі, нетерп-
ляче очікували відкриття завіси. «Урочиста хвилина, нарешті, настала:
перепона між глядачами і сценою зникла. Одна хвилина подиву, потім
дикий сміх. На сцені декорація порожньої кімнати з начепленими роз-
мальованими ганчірками. Під стелею догори ногами висить прив’яза-
ний до колосників рояль» [2, с. 144–145]. І це був тільки початок.

Творчі кроки художника 1912–1915 років не схожі на учнівську
ходу. Він швидко відмовляється від академічної манери, не так вга-
дуючи подих нової доби, як відчуваючи внутрішній супротив до всьо-
го консервативного, і, на його думку, на той час застарілого. Художник
знаходить себе, визначаючись у подальших творчих пошуках, стає
яскравим і сильним колористом.

Петрицький у 1917 р. закінчив курс Київського художнього учили-
ща і йому як юнакові, безперечно, обдарованому, вже відомому у мис-
тецьких колах не тільки серед тих, хто починав, а й серед зрілих майст-
рів, було запропоновано продовжити навчання в Академії мистецтв
у Петрограді. Сам він про це напише: «В 1917 р. я закінчив Київське
художнє училище першим учнем, відмінником, з рекомендацією для
вступу в Академію мистецтв. Але в Академію я не поїхав. Почалася рево-
люція, і я не мав коштів і відмовився від Петрограда» [11, с. 10]. Збе -
рігаючи свій інтерес до навчання, він їде з України на початку 1920-х
у Москву, щоб, як завжди, з перших джерел опанувати щось нове для
себе. Цього разу це буде ВХУТЕМАС і основи конструктивізму.
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This article highlights some aspects of life and work of Anatoliy Petrytskiy,

the noted artist of Ukrainian theatre. Author publishes the archival materials related

to set designer’s childhood and youth. The article covers the main stages of Anatoliy

Petrytsky’s formation from the initial displays of his talent in pre-art educational

institution to the complex processes of his mastering the artistic material at the Kyiv

Art School. The author raised the questions about the role of teachers in the proces-

ses of forming of the personality of the future theatre set designer (O. Murashko, Kri -
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Анатолій Петрицький: Початкові етапи мистецького розвитку

Анотація. У статті розглянуто окремі питання життя та творчості видат-

ного художника українського театру Анатолія Петрицього. Автор аналізує

архівні матеріали, які описують дитячі та юнацькі роки його життя. Статтю

присвячено дослідженню головних етапів процесу становлення Анатолія

Петрицького від початкових проявів його таланту в домистецькому навчаль-

ному закладі до складних процесів опановування ним мистецького матеріалу

у Київському художньому училищі. Порушено питання про значення вчителів

у процесах формування особистості майбутнього сценографа (О. Мурашко, бра -

ти Ф. і В. Кричевські, О. Екстер). Матеріал розглянуто на тлі вивчення процесів,

що відбувалися в образотворчому і театральному мистецтві й мали суттєвий

вплив на майбутню творчу індивідуальність митця.

Ключові слова: А. Петрицький, Київське художнє училище, О. Мурашко,

українська сценографія, А. Лентулов.
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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные вопросы жизни и творчест-

ва выдающегося украинского сценографа Анатолия Петрицкого. Автор анали-

зирует архивные материалы, которые касаются детских и юношеских лет его

жизни. Статья посвящена исследованию основных процессов становления

Анатолия Петрицкого от начальных проявлений его таланта в дохудожествен-

ном учебном учреждении до сложных процессов освоения им художественно-

го образования в Киевском художественном училище. Поднят вопрос о значе-

нии учителей в процессах формирования личности будущего сценографа
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к имперской сокровищнице, а останки Карла предал земле. На этот
трон, на котором, по уверению причетника, короновались 32 импера-
тора, и я уселся, как и каждый, сюда входящий, а удовольствия от это -
го только и всего, что посидел на троне» [1, с. 433]. Между нами гово-
ря, удовольствие ниже среднего. На троне вообще неинтересно.
Последний российский самодержец Николай II как-то спросил
Шаляпина, почему басов любят меньше, чем теноров. «Поём либо
монахов, либо дьяволов, либо царей — разве сравнишь?» Государь
подёргал бородку: «Да, какие-то роли неинтересные» [2, с. 300].

Хотя Марк Аврелий, оставивший нравоучительный трактат, и на -
зывал себя «философом на троне», но большим его следует признать
другого римского кесаря, Диоклециана: он хорошо знал про интерес-
ное. Историк Лактанций так поведал об отречении от престола крово-
жадного, но умного диктатора: старик (в 59 лет, но тогда старились
рано) ныл, что, мол, немощен, хочет после трудов покоя и в более
силь ные руки передаёт власть (Лактанций. О смерти гонителей, 19).
Девять лет из 68 лет прожил Диоклециан на положении частного ли -
ца в роскошном дворце в Сплите (Спалато). Там он растил настурцию
и поливал овощи. Когда Максимиан и Галерий звали его вернуться,
он, отшатнувшись, ответил: «Если бы вы увидели, какая у меня растет
морковка (или капустка), никогда не предлагали бы этакие глупости».
Этот эпизод воспроизведён как допустимый элемент советской сати-
ры, по меньшей мере, в четырёх фильмах (например, «Москва слезам
не верит» — Алексеем Баталовым, «Полковник в отставке» —
Николаем Гринько).

По сравнению с хитрым простецом Диоклецианом умник
Аврелий как философ скорей представляется лицемером и циником.
Всё его «нерасположение к пустякам», «благочестие, щедрость, воз-
держанность не только от дурных дел, но и от дурных помыслов»,
«скромность и мужественность», поверяемые бумаге, которая стерпит
не только царственные враки, — проявление гордыни во времена,
когда не привыкли знать, что такое грех и как за него люстрируют.
А ведь Марк Аврелий это вторая половина II века по Р. Х. Что-то есть
лукавое в его высказывании о христианах: готовность к мучениче-
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Страны, где уровень свободы был настолько

велик, что породил идею просвещения, сами в этой

идее не нуждались. Но страны, которым предстоя-

ло эту идею воспринять, были к ней не готовы.

Просвещение почти везде оказывалось несвоевре-

менным, даже ненужным.

Марина САВЕЛЬЕВА, 2006

Трон под философом это затёртая метафора. Вернее, несимме-
тричная метонимия, словосочетание исторически неудачное, семан-
тически неточное: либо философ, либо на троне. Если на троне, то не
философ, ибо «дело философии просто и скромно: не увлекай меня
на стезю гордыни». Так считал, сам будучи на троне, философ Марк
Аврелий. Если уж ты философ, то никогда не на троне.

Ну, разве что шутки ради. Гегель, философ из философов, в 1822-м,
путешествуя, забрёл от безделья в Аахенский собор и присел на трон
Карла Великого. Потом в письме жене описывал картинку: «Две мра-
морные плиты по бокам, такая же спинка, они гладкие, толщиной
в 1 ½ дюйма; с выгравированными на нем письменами, кусочки его
кое-где сохранились». Теперь внимание: «Спустя 300 лет после смерти
Карла и нашёл его, кажется, император Фридрих <Барбаросса> сидя-
щим на этом троне, в царском облачении, с короной на голове, со ски-
петром в одной руки, с державою в другой; всё это он приобщил

Андрей ПУЧКОВ
доктор искусствоведения, профессор

О КУЛЬТУРЕ И СУДЬБАХ ЦАРСТВЕННОГО ЛЮБОПЫТСТВА
Размышление над метафорой «философ на троне»,

о просвещении и творческом непостоянстве



же переменил образ мыслей, ознаменовавший его бурную кичливую
молодость. Он не питал в сердце своём никакой злобы к прошедшему
и помирился искренно со славной памятью великой царицы» [4,
с. 355–356]. Чуть выше Пушкин заметил: «У него нет ни товарищей, ни
соумышленников. В случае неуспеха — а какого успеха может он ожи-
дать? — он один отвечает за всё, он один представляется жертвой
закону. Мы никогда не почитали Радищева великим человеком.
Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняе-
мым, а “Путешествие в Москву” весьма посредственною книгой; но со
всем тем не можем в нем не признать преступника с духом необык-
новенным; политического фанатика, заблуждающегося, конечно,
но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то ры -
царскою совестливостью» [4, с. 354]. Не на троне можно позволить
себе быть фанатиком или романтиком. На троне нужно если не быть,
то — если уж очутился — оставаться философом.

Пожалуй, Радищев всё-таки сильно мучился и (как позднее лите-
ратурный ухарь Солженицын), сочиняя в тиши кабинета новые зако-
ны на манер «как нам обустроить Россию», а в годовщину ликвида-
ции Павла I («от апоплексического удара» табакеркой в висок) прини-
мает яд. Детей «моих несчастных повергаю пред престол милосердия
её императорского величества», — это десятилетием раньше. А ныне
и матушка-императрица Катерина Алексевна, возмущённая излиш-
ним свободословием Радищева, уже почила в Бозе, и несчастные дети
подросли, даже надели эполеты.

«Не знаю, какова нега власти в других владетели, во мне не вели-
ка» [3, с. 666], — начертала немка-государыня на полях крамольной
радищевской книжки. «Убийство войною называемое, чево же оне
желают, чтоб без обороны попасця в плен туркам, татарам, либо пака-
рится шведам. Попрекая в неисполнении велении, самы себя обви-
няют», — продолжала кипятиться государыня, плохо знавшая на пись -
ме по-русски («ещё» писала «исчо» итд). «На 137 [стр.] изливается яд
француской и продолжается на 138 и 139. Но все сие рассуждение
лехко опровергнуть можно единым простым вопросом: ежели кто
учинит зло, даёт ли право другому творить наивящее зло? Ответ:
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ству «должна корениться в собственном суждении, проявляя себя
не со слепым упорством, как у христиан, а рассудительностью, серьёз-
ностью и отсутствием рисовки: только тогда она убедительна для дру-
гих (Марк Аврелий. Наедине с собой, XI 3), а не только для философов
на троне.

Хорошо идеалисту Платону было утверждать, что государство
будет процветающим, когда в нём разохотятся править философы,
а го товые правители начнут заниматься философией. Между нами
говоря, был бы полный хаос: не философией должны они заниматься,
а державным управлением, оттого что «государство есть великая
махина, коея цель есть блаженство граждан» [3, с. 613]. И хотя «как бы
не так», философией удобнее всего заниматься философам, от которых
мало что зависит. Единственное, на что способно государство в отно-
шении философа — это обратить внимание и принять меры.

Многомудрого первореволюционера Радищева вместо того,
чтобы задушить в зародыше, за предерзостную книгу всего-то высла-
ли в Сибирь, в Илимск — убирать снег (весь). Помогло: в 1773-м,
до «Путешествия из Петербурга в Москву», он полагал, что «самодер-
жавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние»
[3, с. 3]; в 1790-м, в Илимске, сочиняя сыновьям завещание, полагал
иначе: «Будьте почтительны и послушны непрекословно к вашим
начальникам, исполняйте всегда ревностно законы её императорско-
го величества. Любите, почитайте паче всего священную её особу и да -
же мысленно должны вы ей предстоять с благоговением» [3, с. 695].
Тёплое сибирское вразумление пошло смутьяну на пользу: в Илимске
Радищев предался мирным литературным занятиям, и переустроеч-
ные наваждения из головы улетучились. По разящему слову Пушкина
император Павел I (prince adorable, despote implacable), взошед на пре-
стол, «вызвал Радищева из ссылки, возвратил ему чины и дворянство,
обошёлся с ним милостиво и взял с него обещание не писать ничего
противного духу правительства. Радищев сдержал своё слово. Он всё
время царствования императора Павла I <6.11.1796–11.03.1801> не на -
писал ни одной строчки. Он жил в Петербурге, удалённый от дел и за -
нимаясь воспитанием детей. Смиренный опытностью и годами, он да -
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требление немецких модальных глаголов и через краткий срок оше-
ломить европейских наставников парадоксами культурно обогна-
нной Европы, то это свидетельствовало о неограниченных возможно-
стях разумного правления. Сделать можно было решительно всё,
но при условии, что протагонистом действия выступило бы неогра-
ниченное насилие. «Если в случае с Петром история оказывалась
грубо сколоченным потёмкинским камуфляжем, накинутым на чис -
тейшей воды биологизм, то политический ангажемент Сталина мас -
кировал куда более привычные реалии — скажем, садовника или
агрария-экспериментатора, имеющего дело не с людьми, а с вегета-
лиями и оценивающего историю с точки зрения её пригодности для
превратностей гибридизации» [5, с. 121].

Скажем, касательно государыни Катерины Алексевны умствен-
ную работу по развеществлению историко-культурных смыслов с ус -
пехом выполнила, прибегая к матрицам общеевропейской культур-
ной традиции, доктор философских наук, профессор Марина Юрьевна
Савельева [7].

Автор глядит сквозь зрительную трубу в небо над тогдашней
Россией, а я хотел бы сквозь ту же трубу поглядеть, что делалось
на ули цах, в нетопленных комнатах и остылых дворцовых коридорах,
чтобы историко-культурное пространство было ощутительней и ру -
кодельней.

Осьмнадцатый век в Российской империи: власть грешила любо-
началием, интеллигенция — празднословием, как писал Фёдор
Августович Степун. Любоначалие вместе с табаком, париками и кар-
тошкой ввёз Пётр I, интеллигенция только проклёвывалась: ещё
не сошло двух столетий непоротых бояр после Петра. Эпоха россий-
ского XVIII века, можно сказать, немногим известна немногим лучше,
нежели античность: так, лишь черты — анекдоты, пара постельных
сцен, записки императрицы. Орлов, Потёмкин, Зубов, Суворов. Вот
с не давних пор гардемарины, которые «вперёд!». Елизавета Петровна,
Бестужев-Рюмин, Иоганн Лесток. И этот бунташный век, и античность
становятся понятными, лишь когда в руках тексты, а над ними вни-
мательный, медленно читающий читательский глаз.
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конечно, нет. Закон дозволяет в оборону от смертного удара ударить,
но доказание при этом требует, что инако не можно было избегнуть
смерть. И стало вся толкование сочинителя не дельное, не законное,
но суетное умствование» [3, с. 666]. Шестидесятилетняя царица долго
читала книгу Радищева, опечалилась и в заключение смущенно
написала: «Скажите сочинителю, что я читала ево книгу от доски
до доски, и прочтя усумнилась, не зделанно ли ему мною какая обида?
ибо судить ево не хочу, дондеже не выслушан, хотя он судит царей,
не выслушивая их оправдание» [3, с. 671]. Радищев потом на допросе
оправдывался совсем не по-дворянски и не сообразно своим писани-
ям: «А писал так дерзко, могу истинную сказать, по сумасшествию
на то время и сумасбродству своему» [3, с. 674]. И вроде на дыбе его
не вздёргивали? Не нам в трусости винить сорокалетнего писателя,
но что-то скользкое в его ответе нащупывается: Екатерина привлека-
тельней Радищева, честнее его. Ну, какой же он «бунтовщик, хуже
Пугачёва»?

На примере трудного и долгого царствования (28.06.1762–6.11.1796)
Ека терины Великой, казалось бы, должно быть видно, что едва фило-
соф и кесарь начинают совмещаться в одной персоне, появляется
перекос: то ли государственное управление страдает, то ли сам упра-
вляющий. С Марком Аврелием это получилось сознательно, с Дио кле -
циа ном бессознательно. Ведь держава берёт на попечение только
боль ных и увечных: философ избыточен, и если уж появился или
выкормился на державный счет, должен быть либо покладист, либо
в каторге. Радищев, сознавшись, что увечный, избежал казни, отде-
лался десятилетней высылкой, хотя и «бунтовщик, хуже Пугачёва».
Смех и грех.

Всё же есть что-то неуловимо привлекательное в метафоре «фило-
соф на троне». Если трон стоит крепко, его попирают седалищем регу-
лярно, а дела державные, несмотря на вечные политические нестрое-
ния, происходят вовремя, — неясно, как разъяснить такое коварное
противоречие.

Например, по наблюдению Карена Араевича Свасьяна, если
Петру Великому можно было начать с побоев за неправильное упо-
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Поначалу царица пыталась было проводить какие-то цивилизо-
ванные реформы вроде того, чтобы созвать депутатов всех сословий
в Комиссию для составления нового Уложения (на манер Соборного
уложения Алексея Михайловича 1649 г.) и издать для них Наказ, как
это было в 1767-м. Но после, видя, что умников в России немного, а всё
больше «драгоценный класс черни» (которого — курам на смех —
пытались просвещать Новиков с Каржавиным), царица решила,
нагнав метафизического туману на Невские берега, заняться обыч-
ным царёвым делом: упрочить абсолютную власть, смазывая шестер-
ни державной машины чинами, орденами, душами, землями и кро -
вью тех, кто эти земли обрабатывал. Она, конечно, ликвидировала
слово «раб», «рабство», но когда Василий Васильевич Капнист в полу-
язвительной «Оде на истребление звания раба Екатериною» пытался
куснуть государыню, она отмахнулась от него, как тёлка от мухи.

Ультралиберальный по тем временам Наказ развязывал языки
и пришпоривал вольность разумения. Правда, языков было немного,
разумения ещё меньше, так что государыня не слишком рисковала
внутри страны, зато перед элегантной Европе выглядела нежной
ангальт-цербстской европеянкой. Ну, кто нынче не восхитится демо-
кратичнейшим из демократичнейшего: «Равенство всех граждан
состоит в том, чтобы все подвержены одним и тем же законам.
Сделайте, чтоб люди боялись законов, и никого бы, кроме них, не боя-
лись. Все наказания, которыми человеческое изуродовать можно,
должно отменить» итд? Всякий восхитится. Дидро писал об этом
забавном в дикой стране Уложении, что в нём дан проект превосход-
ного кодекса, но нет ни единого слова, чтоб этот кодекс обеспечить.
А зачем? «Я вижу там деспота, отрёкшегося на словах, но деспотизм,
по существу, остался, хотя он и именуется монархией. Я не вижу здесь
ни одного постановления, которое было бы направлено на освобожде-
ние массы народа» [8, с. 510–511]. Царица наверняка улыбнулась: для
чего ей освобождать народ? Едва ли он в том нуждается, свободомыс-
лие ему не свойственно. Для свободы мысли нужна мысль, а её позво-
ляют себе немногие. Ещё недоставало: пусти просвещённого Дидро
в непросвещённую Россию — хлопот не оберёшься. Народу и доброго
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Пропорция сохранённого и сохранившегося в истории культуры
во все времена должна быть принята приблизительно одинаковой,
что бы там ни писал на этот счёт Игорь Аркадьевич Ильин (1904–1961)
[7, с. 67–98]. Сохранённое можно прочесть, несохранившееся прихо-
дится домысливать. В этом прорастает искусство реконструкции
ушедших эпох. И если история — это школа поведения, то история
российского XVIII века — это школа куртуазного поведения: импера-
триц (было «бабье царство»), вельмож и начинающих революционе-
ров. Куртуазное поведение, как сакральная форма существования
стратифицированных индивидов, предполагает некую унцию просве-
щённости: в XVIII веке такая унция была редкостью, завозилась из Ев -
ропы, добавлялась — будто соль по вкусу — в посконные размышле-
ния простеньких, но хитрых соотечественников.

На долю совсем не глупой и оттого терпеливой императрицы
Екатерины II пришлось много испытаний. Взошед узурпаторшей на
российский трон при помощи мускулистых гвардейцев в 1762-м, уже
в 1764-м она ликвидирует институт гетманства в Украине, терпит
Колиивщину и учиняет Коднянскую расправу; в 1768-м давит бунт се -
ромы (бедняков) в Запорожской Сечи, выигрывает русско-турецкую
войну 1768–1774 гг. (закончившуюся, правда, странным Кючук-Кай нар -
джийским миром), душит восстание олонецких крестьян (1769–1771 гг.),
мос  ковский чумной бунт 1771-го, едва не снёсший Кремль, и могшую
стать роковой жуткую Пугачёвщину 1773–1775 гг.; в том же 1775-м раз-
гоняет Запорожскую Сечь. Вторая при государыне русско-турецкая
война 1787–1791 гг. кончилась Ясским миром, Тур баёвское восстание
полтавской черни 1789–1793 гг. подавлено с вхо дящей в моду аккурат-
ностью и давно привычной жестокостью. Ека терина царствовала трид-
цать лет и четыре года, почти как в сказке, и реже пяти из них — спо-
койно, лёжа на боку. Зато державный порядок в дикой стране был
образцовым. С немецкой категоричностью она боролась с системораз-
рушительными силами, создавая стабильные политические институ-
ты, которые, тем не менее, привели в декабре 1825-го к офицерскому
бунту на Сенатской площади, оказавшемуся на руку самым консерва-
тивным кругам тогдашнего общества.
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уходит и через минуту возвращается с футляром, в котором брилли-
антовая орденская звезда. Вручив её Александру Васильевичу, царица
прибавила, что теперь он может разделить с ней трапезу [10, с. 41].
Разве не назидательный сюжет для главки «Смех в XVIII веке»?

С кем же ей было в России общаться? Орловы, Безбородко, Нес -
сель роде, Строганов, Нарышкин, Голицын, Кречетников, Львов,
Потёмкин, А. Вяземский, Харповицкий, Остерман, генералы (даже та -
кие, как Суворов), адмиралы (как Ушаков) и обер-полицмейстеры (как
Рылеев)? Чаще льстивые чиновники, боявшиеся друг другу честное
слово молвить, ещё чаще малограмотные, зато — очень храбрые. Им -
ператрица была женщиной образованной, и эти люди были ей нужны
как служаки (во всех смыслах), а не собеседники. Служака молчалив,
исполнителен, собеседник разговорчив и несговорчив. Как Гаврила
Романович, бывший при её персоне статс-секретарем, или фон Визин,
читавший вслух «Бригадира». Остальных приходилось эпистолярным
якорьком выдалживать из-за границы, из той самой Франции, кото-
рую Екатерина за метафизическое вольнодумство уважала и которую
за прикладное вольнодумство в 1789-м возненавидела.

Так, однажды польщённая державинской одой «Фелица» (1782),
ей посвящённой, Екатерина несколько раз принималась рыдать над
текстом. «Плачу, как дура», — призналась она Дашковой. Владислав
Ходасевич считал, что «Фелица» должна была прийтись государыне
по вкусу и пониманию именно теми особыми свойствами, которые
снижали это произведение как собственно оду: сатирической сторо-
ной, лёгким шутливым тоном, бытовым, приближённым к обыденно-
сти материалом, наконец — слогом, который Державин назвал забав-
ным, с его «низким» тезаурусом и обильными заимствованиями
из повседневной речи. Через двести лет за одический текст противо-
положного толка другой диктатор оставил в живых величайшего
из рус ских поэтов, но ненадолго: ждал настоящей оды, дождался
подьячески хвалебного слова, разочаровался, и — Осип Эмильевич
в бреду давил вшей в «хлипкой грязце» владивостокского барака.

Державин (жизненно — чиновник, исторически — поэт: неуда-
чный губернатор Олонца и Твери, выбившийся из солдат секретарь
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слова довольно. Пугачёвский бунт, ошеломив государыню, уничто-
жил модное европейское вольтерьянство; Денис фон-Визин, трубадур
екатерининских мнений, умерший в параличе за четыре года до хо -
зяйки, едва не разделил общую участь: напомню, царица была терпе-
лива и милостива.

Конечно, по духу она была византийкой, как всякий разумный
у власти. Державное лицемерие и показные игры в либерализм, под-
креплённые для важности авторитетом французских остроумцев
третьего сословия с Дидро и Вольтером, оказались её политической
философией par excellence, правда, сдобренной посконным, лапотным
остроумием «на сталинский манер». Например, однажды в Царском
Селе, проснувшись раньше обычного, государыня вышла на дворцо-
вую галерею подышать воздухом Авроры, увидела у подъезда
нескольких придворных служек, нагружавших телегу съестным
казённым припасом. Долго Екатерина глядела на их занятия незаме-
ченной, наконец, крикнула, чтобы кто-нибудь подошёл. Воришки ото-
ропели.

– Вы, кажется, нагружаете телегу казённым провиантом?
– Виноваты, ваше величество, — падая ниц, ответил человек.
– Чтоб это в последний раз. Теперь убирайтесь скорее, иначе уви-

дит вас обер-гофмаршал, и тогда несдобровать [9, с. 14].
Благодушествовавшая государыня часто попугивала таких пред-

принимателей (один набьёт чемодан дворцовым серебром, другой
фарфоровое блюдо под косовороткой вон тащит) гр. Гр. Гр. Орловым:
мо жет, как раз, чтобы попасть в анекдот и прослыть немелочной.
Скоморошество, перенятое у традиционного русского двора, приобре-
ло причудливые формы светскости.

Раз престарелый генералиссимус князь Суворов-Рымникский
был приглашён во дворец к рождественскому обеду. Занятый каким-
то разговором, он не касался еды. Заметив это, Екатерина справляется
о причине.

– Он у нас, матушка, великий постник, — объясняет другой князь,
Потёмкин-Таврический, — ведь сочельник, он до звезды есть не будет.

Императрица, подозвав пажа, прошептала ему что-то на ухо; паж
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Вопрос в другом: нашла ли место требуемая Пушкиным оценка?
Конечно.

Например, Марина Савельева пишет, что чем больше Екатерина
мыслила и действовала, тем меньше её понимали. «Ведь и сама она
тем меньше понимала свой народ, чем больше старалась для него сде-
лать. Воспринимая своих подданных иначе, чем её предшественники,
— как объектов собственных формальных экспериментов, — Ека те -
рина бессознательно (и необходимо) делала всё, чтобы подданные
сами постоянно осознавали свою нужду в ней, были привязаны к ней.
Удивительным образом ей хотелось, чтобы, получая из её рук плоды
и просвещения, они добровольно отказывались от главного, что про-
свещение должно было им дать, — от самостоятельности действий,
и возвращались бы под её эгиду, как к изначальному и всеобщему
основанию» [6, с. 209]. Это ли объяснение, которого требовал Пушкин?

Может, главным свидетельством философских достижений
Екатерины, подтверждающих правоту интерпретаторов её деятельно-
сти, являются её ответы на анкету Дениса фон Визина в дашковском
«Собеседнике любителей российского слова» за 1783 год — «Несколько
вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особливое
внимание». Императрица по предерзостной наивности, безусловно,
причисляла себя к таковым. Прочтём некоторые.

«3. Отчего все в долгах?
На 3. Оттого в долгах, что проживают более, нежели дохода

имеют. <…>
7. Отчего главное старание большей части дворян состоит не в

том, чтоб поскорей сделать детей своих людьми, а в том, чтоб поско-
рее сделать их, не служа, гвардии унтер-офицерами?

На 7. Одно легче другого. <…>
10. Отчего в век законодательный никто в сей части не помыш-

ляет отличиться?
На 10. Оттого, что сие не есть дело всякого. <…>
12. Отчего у нас не стыдно не делать ничего?
На 12. Сие не ясно: стыдно делать дурно, а в обществе жить не есть

не делать ничего. <…>
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императрицы) недолго оставался при «философе на троне»: дерзил,
перечил, всячески стремясь быть честным. До поры до времени среди
всеобщего лукавства царице это нравилось, но затем, когда Дер жа -
вин, играя, побежал за цесаревичем Александром Павловичем, спотк-
нулся, упал, вывихнул руку и несколько недель пролежал в постели,
в его ёршистых услугах царица постепенно нуждаться перестала. Ну,
какой она после этого философ? А вот какой: на троне. Поскольку
очень долго — не может не быть философом.

Справедливости ради стоит сказать: царица пописывала, был у нее
такой тайный грешок. Это были сказки и пьесы на французском языке.
«На мои сочинения, — писала она в одном письме, — смотрю как на без-
делки. Я люблю делать опыты во всех родах, но мне кажется, что всё
написанное мной довольно посредственно, почему, кроме развлечения,
я не придавала этому никакой важности». И правильно делала [11].

Вероятно, наиболее точно характер деятельности Екатерины
очер тил двадцатитрёхлетний Пушкин, поскольку тогда больше было
некому. «Царствование Екатерины II имело новое и сильное влияние
на политическое и нравственное состояние России. Возведённая
на прес тол заговором нескольких мятежников, она обогатила их
на счёт на рода и унизила беспокойное наше дворянство. Если цар-
ствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользовать-
ся, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивления потомства.
Её великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты при-
вязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало
её владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем ува-
жать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнова-
ние в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни
талантов для достижения второго места в государстве. <…>
Униженная Швеция и уничтоженная Польша, — вот великие права
Екатерины на благодарность русского народа. Но со временем исто-
рия оценит влияние её царствования на нравы, откроет жестокую
деятельность её деспотизма под личиной кротости и терпимости» [12,
с. 127–128]. Не слишком ли суров первый российский поэт и первый
мыслитель? Нет. Он знал, чем восхищаться, зная, что порицать.
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ский шестистопный ямб: строгому классицизму он казался опасной
уступкой вкусам барокко. Но к концу века, с начинающимся кризисом
европейского классицизма и становлением российского (1770–1780-е),
вольный ямб всё более привлекает внимание поэтов [16]. Первым
поборником этой формы был «карманный её величества стихотво-
рец» Василий Петров.

Стоя у распахнутого Петром «окна», Екатерина не только вдыхала
просвещённый воздух Европы, к концу её царствования пахнувший све-
жей кровью французского короля, пылью площадей и гарью Бас тилии,
но и сама в себе пыталась преодолеть навозный воздух наивной, докри-
тической умственной стихии, постоянно обдаваемой тяжелым духом
народного примитивизма. Кант, формулировавший вечную правду про-
свещения и связывавший с ней учение об автономии, появился в спёр-
том воздухе Европы, когда эпоха Екатерины была в зените.

Вообще, философы почему-то любят работать с Кантом — наверно,
потому, что «это красиво». Яков Эммануилович Голосовкер в 1956-м
написал трактат «Достоевский и Кант» (соотносительные размышле-
ния о «Братьях Карамазовых» и «Критике чистого разума»), в 1991-м
Владимир Соломонович Библер издал «Кант — Галилей — Кант» (о ра -
зуме Нового времени в парадоксах самообоснования), в 2006-м Ма -
рина Савельева выпустила, по существу, труд «Екатерина II и Кант»,
доказательно изобразив, что власть над свободой не сильнее самой
свободы. Кантовские антиномии суть «божественные иллюзии», дар
природы (порой «дар случайный, дар напрасный»), и в этом их отли-
чие от софизмов, где иллюзия искусственна и есть скорее перекорм-
ленность, перевоспитанность ума.

Екатерина и Кант, мало того что современники, трудились в век
расцвета европейской риторики. В этом смысле Россия XVIII века была
сестрой античности: «та ещё-не-риторика, из которой родилась ритори-
ка [по-античному: художественная проза], более или менее тождествен-
на той ещё-не-философии, из которой родилась философия. Зоны пред-
риторики и предфилософии в большей своей части покрывают друг
друга» [17, с. 128]. Куртуазная игра слов: дворцовый камзол и придвор-
ная пудра мысли, приготовленные к европейскому показу.
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18. Отчего у нас начинаются дела с великим жаром и пылкостью,
потом же оставляются, а нередко и совсем забываются?

На 18. По той же причине, по которой человек стареется <…>» [13,
с. 132–135].

Конечно, в такой стране среди снега, ветра и ёлок не могла поя-
виться самостоятельно утончённая философская мысль. Парадокс
же в том, что она появилась, оправдав и опровергнув своим возник-
новением крепостничество, Сибирь и медвежьи берлоги. Появилась
издалека: из-за российской границы.

Русская проза и русская поэзия, по язвительному замечанию ча -
хо точного, но «неистового Виссариона» (Белинского), тоже были вы -
писаны в Россию «по почте из Европы»: это не туземные, но пересад-
ные растения. Уже Пётр, в апреле 1702-го издав Манифест о вызове
иностранцев в Россию, составленный по-немецки, адресовался
Европе. Таким же было и европейское барокко, завезённое в архитек-
туру России Петром вместе с бритвенными принадлежностями, кофи-
ем и неудобными париками, — получилась прививка культуры как
цыганский борщ: каждый валит, что украл, но борщ получается хоро-
ший, поскольку плохого не крадут [14]. Появилось собственное, поч-
венное «нарышкинское барокко» и итальянские статуи в Летнем саду;
столица обрела форму пространства, невольно соотносимого жителем
с размером и формой собственного неискалеченного пыткой тела [15].
«Воздушные замки» на бумаге и потёмкинские деревни из фанеры
на землях замиренного Крыма получили свою «архитектуру», почер-
павшую из чистеньких руин Паннини, древностей Пуссена, Роббера
и «достопамятных древних развалин в Шотландии» Дж. Виллиамса,
вписывались в декорационно-гротескную традицию Шатобриана
и де ланную «поэтику мировой скорби», тщательно расслышанную
Нестором Александровичем Котляревским. Показная дешёвка цени-
лась дорого: чтобы показать, её надо было сделать, а чтобы сделать, —
помыслить. Недаром потому же российская поэзия XVIII века сразу
вступает в круг европейских литератур эпохи классицизма. В высокой
лирике, ещё невиданной, Тредиаковского, Державина, Княжинина,
Дмитриева вольный ямб прививался менее уверенно, нежели рус-
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(безуспешно) просветить народ. Она учится у французских буржуа,
«обкрадывает Монтескьё» в своем Наказе, сама переводит Жана
Франсуа Мармонтеля. Она смотрит на Россию как на своё домашнее
хозяйство и упорно ищет среди её ленивого, распущенного дворян-
ства помощников.

Екатерина почти не имела опоры в крепостническом обществе,
враждебном европейской культуре и вообще всякой культуре, и отто-
го строения её были возводимы на песке: четыре года царствования
Павла I едва не разрушили её начинания [19, с. 18]. Как бы ни было,
режим Екатерины был образцовой моделью государства, построенно-
го на политическом лицемерии, и эта модель пронесена по славян-
ским странам в самой идее государственности до сегодняшнего дня
нерасплёсканной, целостной, изящно организованной.

Мне всегда казалось, что мыслители времени Екатерины — Яков
Козельский, Дмитрий Аничков, Семён Десницкий, Николай Новиков
и др. — лишь переводчики чужих идей на русский язык: благодаря им
Россия узнала о Вольфе, Дидро, Руссо, Монтескьё, Гельвеции, Гольбахе,
Боудене и проч., а Витрувий заговорил русским говором Петра Ве -
ликого. Однако Марина Савельева показывает, что это не так. Прос -
ветитель — это фонарщик, освещающий направление: мол, туда, в Ев -
ропу, или «берите оттуда, из Франции и Германии» и на российской
почве проращивайте. Что вырастет, уестествим. Екатерине такой
ламарковский подход был одновременно по нраву и не по нраву.
«Не по нраву»: например, фраза, сказанная в 1785-м при случайном
посещении Царицына, над постройкой которого трудился архитектор
Василий Иванович Баженов: «срыть сии казематы: это не дворец —
острог». Ещё бы: готики в России отродясь не было, и вдруг нате —
псевдоготика. Что за чепуха? Можно понять гнев августейшей: если
уж что и черпать оттуда, то — лучшее. В том, что псевдоготика была
формой творческого протеста Баженова против классицизма, такая
себе «смена вех» и потому его личная беда, никто не сомневался. А вот
что псевдоготика была чуждой российской строительной действи-
тельности и вкусу аристокрации с Екатериной во главе, — нужно
доказывать. И никаким иным способом, кроме мифологии, это, пожа-
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Екатерина состояла в переписке с французскими мыслителями,
выписывала модный журнальчик «Correspondance, littéraire, philosop-
hique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister, etc», в котором
Дидро печатал «Салоны». Но каждый раз знала про сверчка и шесток
каждого. Царица признавалась: «Я часто и долго беседовала с Дидро;
он меня занимал, но пользы я выносила мало. Если бы я руководство-
валась его соображениями, то мне пришлось бы поставить всё вверх
дном в моей стране: законы, администрацию, политику, финансы, —
и заменить всё неосуществимыми теориями. Я больше слушала, чем
говорила, и поэтому свидетель наших бесед мог бы принять его за су -
рового педагога, меня — за послушную ученицу. Может быть, и он сам
был такого мнения, потому что по прошествии некоторого времени,
видя, что ни один из его обширных планов не исполняется, он с неко-
торым разочарованием указал мне на это. Тогда я объяснилась с ним
откровенно: “Господин Дидро, я с большим удовольствием выслушала
всё, что подсказывал вам ваш блестящий ум. Но с вашими великими
принципами, которые я очень хорошо себе уясняю, можно составить
прекрасные книги, однако не управлять страной. Вы забываете в ва -
ших планах различие нашего положения: вы ведь работаете на бума-
ге, которая всё терпит, которая гибка, гладка и не ставит никаких пре-
пятствий ни вашему воображению, ни вашему перу. Между тем я, бед-
ная императрица, работаю на человеческой коже, а она очень щекот-
лива и раздражительна”» [18, с. 58]. По-моему, это блестящее призна-
ние в устах царственной особы, которой за него можно простить мно-
гое, даже сквозящие здесь лукавство и насмешку.

Демократический миф обставлялся монархиней по всем прави-
лам риторики. Максим Горький, «временно исполнявший роль рус-
ской интеллигенции», вслед за историком XIX века Василием
Алексеевичем Бильбасовым комментировал библиотечно-револю-
ционные события, связанные со стараниями Екатерины приноровить
черенки Дидро с Вольтером к российским кочкам, таким образом: вы
видите здесь здоровый реалистический ум немецкой мещанки, той,
которая, стоя во главе полуазиатского общества, пишет ему законы,
создаёт промыслы, развивает торговлю, организует войско, пытается
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её предметных качествах: действительности и возможности. В этом
случае сознательный опыт исследователя будет основанием истории,
сиречь посылкой к созданию собственного текста.

Вообще, хочу сказать, что в книге Марины Савельевой (спровоци-
ровавшей эту статью) материал сбит, смонтирован, как в фильмах
Эйзенштейна: незаметно, что льдины Ледового побоища из пенопла-
ста. Просвещение проходит красной нитью (как в снастях британских
фрегатов) через книгу «Философ на троне»: автор изучает российское
просвещение, вертит его на языке, восхищается им, и просвещает сов-
ременного читателя самыми просвещёнными словами. Её Екатери -
на — не живой человек (это было бы странно), не восковая персона
с «ма лолетным Витушишниковым» Юрия Николаевича Тынянова,
но исторический и историко-философский субъект, то есть чистое осно-
вание и потому даже обоснование мышления о веке Просве ще ния.
Россия в книге — априори полупросвещённая Просвещением — рас -
пята между мифом и историей: автор несёт этот умственный крест
через текст, не капая кровью, чтобы установить его в нужном месте без
посторонней помощи. Дворянин-философ, утопия, воплощение кото-
рой в реальном мире не принесёт ничего, «кроме рабства, стеснений
и лицемерного повиновения» (Марк Аврелий. Наедине с собой, IX 29),
театралогия (дело не шуточное), историческое априори, наконец, три-
хотомия «Кант — Карамзин — Кант» (отличная по методу проникнове-
ния в предмет от библеровской трихотомии «Кант — Галилей — Кант»)
— это своего рода логическое возмездие за ненаписанное другими, бро-
жение по барочным садам, воспетым в стихах Делиля и монографиях
академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва. Это весёлая книга в том
смысле, что на страницу прочитанного текста хочется написать две
сво их, и потому ещё, что «на печального и вошь лезет». Хотя и без смеха
очевидно, что Екатерина была философом: ведь дол жен же кто-нибудь
быть философом в России в XVIII веке. Богу угодно, чтоб — на троне.
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Про культуру і долі царственої цікавості: Розмисли над метафорою

«філософ на троні», про освіту і творчу непостійність

Анотація. Стаття, що набрала форми рецензії, присвячена роздумам над

текстом монографії доктора філософських наук Марини Савельєвої «Філософ

на троні: Штрихи до портрета Катерини Великої» (К., 2006). Зокрема, показано,

що, стоячи біля відчиненого Петром «вікна», Катерина не лише вдихала освіче-

не повітря Європи, що до кінця її царювання відгонило свіжою кров’ю фран-

цузького короля, пилом площ і гаром Бастилії, а й сама в собі намагалася подо-

лати гнойове повітря наївної, докритичної розумової стихії, яка постійно овію-

валася важким духом народного примітивізму. Кант, який формулював вічну

правду просвіти і пов’язував із нею вчення про автономію, з’явився в спертому

повітрі Європи, коли доба Катерини була в зеніті. Росія в книжці М. Савельєвої —

апріорі напівосвічена Просвітництвом — розіп’ята між міфом та історією: автор

несе цей розумовий хрест через текст, не капаючи кров’ю, аби встановити його

у належному місці історико-культурної рефлексії без сторонньої допомоги.

Ключові слова: культура, філософія, влада, освіта, імператриця Катерина

II, Марина Юріївна Савельєва.
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lighten ment and linked his theory of autonomy with it, emerged in the close air

of Europe, when Catherine’s era was at its height. In the book by Marina Salelyeva

Russia (a priori half-Enlightened by the Age of Enlightenment), appears to be crucifi-

ed between myth and history: the author bears this intellectual cross over the whole

text, not leaving blood behind, just to position it in on her own at the right place of his -

torical and cultural reflection.

Keywords: culture, philosophy, power, education, Empress Catherine II, Mari -

na Y. Savelyevа.
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Андрей Александрович Пучков, доктор искусствоведения, профессор,

заместитель директора ИПСИ НАИ Украины по научным вопросам.

О культуре и судьбах царственного любопытства: Размышление

над метафорой «философ на троне», о просвещении и творческом непосто-

янстве.

Аннотация. Статья, имеющая форму рецензии, посвящена размышлени-

ям над текстом монографии доктора философских наук Марины Савельевой

«Философ на троне: Штрихи к портрету Екатерины Великой» (К., 2006). В част-

ности, показано, что, стоя у распахнутого Петром «окна», Екатерина не только

вдыхала просвещённый воздух Европы, к концу её царствования пахнувший

свежей кровью французского короля, пылью площадей и гарью Бастилии, но и

сама в себе пыталась преодолеть навозный воздух наивной, докритической

умственной стихии, постоянно обдаваемой тяжёлым духом народного прими-

тивизма. Кант, формулировавший вечную правду просвещения и связывав-

ший с ней учение об автономии, появился в спёртом воздухе Европы, когда

время Екатерины было в зените. Россия в книге М. Савельевой — априори

полупросвещённая Просвещением — распята между мифом и историей: автор

несёт этот умственный крест через текст, не капая кровью, чтобы установить

его в нужном месте историко-культурной рефлексии без посторонней помощи.

Ключевые слова: культура, философия, власть, просвещение, императри-

ца Екатерина II, Марина Юрьевна Савельева.

Andriy O. Puchkov, DSc in Art Studies, Prof., deputy director for scientific

affairs, the MARI

On Culture and the Fate of a Royal Curiosity: Reflections on the “Philo -

sopher on the Throne” Metaphor, on Education and Creative Inconstancy

Summary. The article in the form of a review is inspired by the “Philosopher

of the Throne: The Accents to the Portrait of Catherine the Great”, the monograph

by Ma rina Savelyeva, PhD. Namely, it depicts, how Catherine, standing by the “win-

dow to Europe”, opened by Pieter the Great, not only breathed the enlightened

European air (that by the end of her rule smelled with the fresh blood of the French

king, with the dust of the city squares and burning Bastille), but tried to overcome

in herself the dung air of naïve, pre-critical intellectual element, constantly blown

round with the rough spirit of folk primitivism. Kant, who formed eternal truth of En -
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ти, заучування, механічні тренажі, «до завтра відповіді на перші 20 за -
питань», «звіт кожного тижня», «хто хоч раз не виконає домашнього
завдання, отримає на бал менше за півріччя».

І раптом у педагогічному колективі опиняється новий викладач
літератури — колишній випускник цього ж пансіону (а потім і Кем -
бридж ського університету) Джон Кітінг.

Кітінг з’являється в аудиторії насвистуючи. Пройшовши через
клас і вийшовши в інші двері, він раптом зазирає з коридору і каже:
«Ходімо!». Хлопці ошелешені. У перші секунди свого знайомства з уч -
нями Кітінг зруйнував втовкмачений в їхні голови образ і манеру
поведінки педагога, традиційні способи спілкування в моделі «викла-
дач — учень», усталені умови проведення занять. Опинившись у кори-
дорі, поза навчальною аудиторією, і тим самим символічно знявши
з себе «обладунки професора», Кітінг дуже тонко представляє себе уч -
ням, поєднуючи власну презентацію зі знайомством з хлопцями.
А про понуючи звертатись до себе віршованим рядком «О капітане,
мій капітане», Кітінг прогностично окреслює свою роль у всьому по -
дальшому спілкуванні. І саме в цій розмові вперше лунає крилатий
вислів «carpe diem»: викладач заохочує хлопців пам’ятати про смерть
і не нехтувати жодною миттю свого життя, а потім налаштовує
їх почути ці ж слова і від спочилих вже колишніх учнів школи, зобра-
жених на архівних фотографіях.

В одному з найкращих епізодів фільму Кітінг читає разом з учня-
ми вступну статтю до «Поетичної хрестоматії» під назвою «Розуміння
поезії». Поки учень читає текст, Джон малює на дошці графік, про
який ідеться у статті і який, на думку автора, допоможе читачеві
визначити математичним методом «міру величі» кожного вірша.
Після завершення тексту іронічний Кітінг проголошує: «Лайно», —
і на полягає, аби учні вирвали цю статтю з хрестоматії. Далі ми спосте-
рігаємо фактично акт вандалізму, ініційований учителем: хлопці в за -
палі починають виривати сторінки книг, але в цей момент Джон по -
яснює їм, для чого це робиться, і чому саме зараз такий важливий цей
«бунт на кораблі», адже мета педагога — навчити юнаків мислити
самостійно, занурюватися у зміст слів і ідей, які, на його думку, мо -
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…carpe diem, quam minimum credula postero1.
ГОРАЦІЙ

Хіба є сенс писати рецензію на фільм, якому понад 25 років, і на
який вже написано сотні рецензій? Об’єктивно — ні. Втім, для кожно-
го з нас вік мистецького твору починає свій відлік від нашого першо-
го знайомства з ним, першого перегляду, прослуховування, сприйнят-
тя. Так сталося, що моє перше знайомство з фільмом «Спілка мертвих
поетів» (1989, реж. Пітер Вір), що відбулося нещодавно, припало на час
активних роздумів про сутність педагогічної професії — моєї професії.
Саме тому дозволю собі поміркувати вголос (вбукву?) на цю тему.

У фільмі, що змальовує життя Сполучених Штатів середини ХХ сто -
ліття, ми бачимо елітний закритий навчальний пансіон для хлопців,
який є підготовчим щаблем до вищої школи. Головні герої стрічки —
17 річ ні учні одного зі старших класів. Фрагментарно спостерігаємо міс-
цевих викладачів у своїх природних умовах — веденні занять. Кожен із
них намагається відповідати чотирислівному гаслу школи: «Традиція.
Честь. Дисципліна. Досконалість». В образах цих викладачів зміст цього
гасла читається так: «Непорушну традицію підтримуй із честю, залізна
дисципліна тобі в поміч, — так і досягнеш досконалості». Якими ж мето-
дами послуговуються «традиційні» викладачі? Консервативні стандар-
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1 …лови мить, якнайменше вір прийдешньому.



на ре чі з різних точок зору. Спонукаючи учнів повторити цей вчинок,
вчитель говорить: «Коли ви вважаєте, що в чомусь добре розбираєтеся,
— подивіться на це з іншої точки зору». Які важливі слова! Далі Джон
говорить про читання, звертаючи увагу учнів: найважливішим у цьому
процесі є не те, що думає автор (цим не треба перейматися, стверджує
він), а те, що думають вони самі. Абсолютно щиро Кітінг закликає учнів
віднайти власний голос, зрозуміти, до чого лежать їхні душі.

Знайшовши у бібліотеці випускний альбом свого вчителя, хлопці
дізнаються, що він у студентстві був членом «Спілки мертвих поетів». За -
інтриговані учні змушують Джона розповісти про це об’єднання і зди -
вовано дізнаються, що однокашники їхнього викладача проводили свій
вільний час за читанням чужих і власних поезій, знаходячи в цьому сенс
буття. Один із хлопців — творчо обдарований, емоційно відвертий і ро -
мантично налаштований Ніл — захоплюється ідеєю відродити «Спілку»,
підбиваючи інших шістьох однокласників утворити аналогічний гурток.
І незабаром це нове об’єднання починає своє ніч не життя.

У екваторі фільму — чудовий за своєю емоцією епізод: хлопці гра-
ють у футбол, Кітінг — суддя-диригент, а за кадром звучить бетховен-
ська «Ода до радості», підсилюючи кадр щирою величчю. Цей епізод
сприймається як перша активно-позитивна кульмінація — свідчення
братерства юнаків, які здобули сенс у дружбі і спілкуванні під крилом
надійного друга-наставника.

Є у фільмі і трагедійна кульмінація. Той самий талановитий і чут-
ливий Ніл, який одним із перших довірився Кітінгу, так само одним
із перших спробував і віднайти власний голос, вхопити свою мить. По -
бачивши оголошення про кастинг акторів до театральної постановки,
Ніл розуміє: ось воно — його «carpe diem». Юнак іде на проби і отримує
одну з головних ролей у шекспірівському «Сні літньої ночі». Хлопця
не зупиняє думка про те, що він буде жорстоко покараний батьком
за та ку ініціативу, адже той бачить сина лікарем і забороняє будь-які
позакласні забавки. Ніл навіть вдається до обману, підробляючи лист-
дозвіл від батька: це все здається йому дрібницею, адже головним є те,
що він впіймав мить! Він зробив те, про що говорить обожнюваний
ним Кітінг: «Сarpe diem, — повторює Ніл собі, — carpe diem!»
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жуть змінити світ. Саме тому затверджена вищими інстанціями хрес-
томатія для навчального процесу може бути недосконалою. І саме то -
му перша у шкільному гаслі «традиція» може і повинна трансформу-
ватися і змінюватися — на вимогу часу.

Втім, після драматично-гротескної феєрії з вириванням сторінок
контрастом йде глибокий, навіть лірико-філософський епізод, який Кі -
тінг називає «розкриттям таємниці»: учитель пояснює хлопцям, чому
люди пишуть і читають вірші, чому людині, крім бізнесу, професійних
обов’язків, побутових клопотів, потрібні романтика, любов, поезія.
Сцена завершується стрижневим запитанням, яке ставить Джон хлоп-
цям: «Який рядок ви впишете у власну п’єсу життя?».

Які ж форми і методи застосовує у навчальному процесі сам Кі -
тінг? Вивчення Шекспіра він перетворює на справжній театр одного
актора. Інше заняття проводить на спортивному майданчику, де на -
магається прищепити учням відчуття фізичної і психоемоційної орга-
ніки, існування в ритмі музики і віршів, одночасне сприйняття сло-
весної і тілесної дії. На уроці, де учні читали перед класом власні спро-
би віршування, Кітінг утнув чудовий експеримент з боязким,
сором’язливим Тодом, змусивши його не лише повірити у власні сили,
а й відкривши в ньому величезний потенціал до творчо-вольових
актів. Ще одне заняття Джон проводить у дворі школи, де пояснює
хлопцям ідеї нонконформізму і закликає їх іти своїм шляхом, не втра-
тити себе у натовпі.

Окремою лінією фільму проходять стосунки Джона з іншими —
«традиційними» — викладачами та керівництвом школи. Вони не ро -
зуміють підходів Кітінга, і на його «Я хочу навчити хлопців вільно мис-
лити» відповідають лише цинізмом і сарказмом. Підготувати хлопців
до вступу до університету — ось їхня єдина мета, решта — від лукавого.
А коли директор школи звинувачує нового викладача у відсутності
ортодоксальних методів навчання і виховання, тут уже Кі тінг іронічно
глузує, що метод директора (який щойно покарав одного з хлопців бит-
тям власноруч), безумовно, залишив на учневі незабутній відбиток.

Одним із ключових моментів фільму є епізод, де Кітінг у навчаль-
ному класі заліз на стіл, аргументуючи це тим, що треба дивитися
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ся на свого капітана згори вниз, а він на них — знизу вгору,
та насправді усі вони перебувають у цей момент над ситуацією, над
традицією, над дисципліною — настільки «над», що в змозі впіймати
і не випустити своєї миті.

То у чому ж «carpe diem» сучасного педагога? Чи є у нього завтра?
І яке у нього сьогодні?

Можна було б припустити, що завтра — це мої студенти, які поне-
суть у своє життя паростки «розумного, доброго, вічного», посіяного
у нашому з ними спілкуванні. Втім, я не дуже в це вірю. Найцінніше
у моїй роботі — це мить спільного перебування в одному просторі,
контакт наших очей і, не побоюся гучного слова, дотик душ. Якщо
я і ще хтось опинилися одночасно в одному просторі, і це не випадок,
а свідомий вибір, — отже, ми одне одному потрібні, і, значить, важли-
ва саме ця мить, а ніяке не завтра. Ми проживаємо своє життя зараз,
і самі обираємо, з ким і як пережити цю конкретну мить.

Колись я поставила запитання своїм студентам: «Що для вас важ-
ливіше в навчальній аудиторії: спілкування особистостей чи отрима-
ні знання?» Не буду приховувати: відповіді здивували. Вони розділи-
лися навіть не 50/50, більшість обрала саме знання. Для мене це було
дивно. У нашу інформаційну епоху розумна людина сама може навчи-
тися всього — я в цьому переконана (було б бажання, самоорганізація,
самодисципліна, час і гроші). Хіба можна, обираючи між спілкуван-
ням і записуванням фактів з підручника, віддати перевагу другому?

У цьому контексті я пригадала свою першу пару першого дня на -
вчання в інституті. Викладач почав лекцію, але це була не лекція,
а ди вовижна суміш бесіди, роздумів вголос, дружнього спілкування,
і основною метою цієї суміші (як я тепер вже розумію) було заохочен-
ня нас думати. Ціла аудиторія першокурсників дивилася на виклада-
ча, в прямому сенсі слова, роззявивши рота. Відчуття, яке я тоді пере-
жила, залишилося зі мною назавжди — це був психоемоційний конф-
лікт: розуміння того, що треба зафіксувати кожне слово, яке зараз
лунає з вуст викладача, і усвідомлення того, що відірвати погляд від
нього, аби опустити очі і почати конспектувати, — просто неможливо.
Звісно, пізніше я навчилася це поєднувати, але саме тоді, на тій пер-
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Глибокого змісту сповнений діалог Кітінга і Ніла напередодні
прем’єри вистави, в якій батько, все ж дізнавшись про плани сина,
заборонив йому грати: як справжній наставник, якому не байдужа
доля свого вихованця, Джон знаходить найважливіші слова, які дають
сили і надихають юнака на ще одну розмову з татом. «Ти вільна люди-
на», — проникливо лунають слова вчителя.

Коли після тріумфального дебюту друзі, аплодуючи, кричать Ні -
лові: «Сarpe diem!», — хлопець почувається абсолютно щасливим.
Схва лення викладача звучить теж дуже щиро, але батько зупиняє за -
хопленого Кітінга і забирає сина. Вдома батько повідомляє Нілу,
що пе реводить його до іншого пансіону, після якого син піде вчитися
на лікаря. Подію, що трапляється вночі, — самогубство Ніла — можна
трактувати по-різному: як несвідомий крок слабкої людини; як свідо-
мий крок сильної людини; як вчинок учня, який так і не зрозумів
свого вчителя по-справжньому; як пік вічно кризових стосунків «бать-
ки — діти» і ще якось. На мою думку, Ніл, який глибоко відчув про-
будження власного «Я», у той момент зрозумів (можливо, і помилко-
во!), що мрія всього його життя так і залишиться мрією. І саме тому він
вирішив буквально приєднатися до «Спілки мертвих поетів», не зна-
ходячи в собі сил йти проти свого життєвого призначення. А якщо
не можна жити — лишається вмерти.

Фінальний епізод фільму вражає своїм драматизмом і емоційніс-
тю: звільнений Кітінг заходить за особистими речами до класу, де лі -
тературу його хлопцям викладає директор школи. (На тлі трагедії, яка
відбулася, комічно-саркастичним контрастом сприймається епізод
читання тієї самої вступної недолугої статті про розуміння поезії.)
Збентежений Тод, тихий і скромний хлоп’яга, не стримуючись, кри-
чить Джону, що їх змусили підписати звинувачувальні папери, після
чого зі словами «О капітане, мій капітане» застрибує на парту.
Знервований директор намагається встановити у класі порядок, але
услід за Тодом кілька учнів повторюють цей вчинок. Контрапунктом
ми розуміємо, що чотирислівне гасло школи набуває нового вигляду:
«Корегування традицій не заплямовує честі, а однією дисципліною
не досягнеш досконалості». У останніх кадрах фільму хлопці дивлять-
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ницю з дня смерті актора Робіна Вільямса, котрий зіграв у фільмі
головну роль — викладача Джона Кітінга. Чи впіймав Вільямс свою
мить у житті, чи був задоволений своєю долею, можна лише здогаду-
ватися. Втім, беззаперечним є те, що у «Спілці мертвих поетів» актор
втілив безсмертний образ Учителя з великої літери, педагога, якого
хочеться наслідувати, людини, для якої педагогічна діяльність стала
не «справою життя», а життям як таким.

Катерина Ігорівна Станіславська, доктор мистецтвознавства, професор,

професор кафедри сценічного та аудіовізуального мистецтва Національної

академії керівних кадрів культури і мистецтва

Carpe diem, адже нічого іншого тобі не лишається. Роздуми про миттє-

вість педагогічної професії на тлі квазірецензії на кінофільм «Спілка мерт-

вих поетів»

Анотація. Представлений текст за жанром є мікстом статті, ре цензії,

нарису, есе. За змістом це роздуми сучасного викладача вищої школи про сут-

ність і цінність педагогічної професії. Автор розглядає образ педагога Джона

Кітінга — головного героя фільму «Спілка мертвих поетів» у контексті нестан-

дартних підходів до навчання і виховання молоді; зупиняється на описі та ана-

лізі окремих епізодів фільму, в яких якнайкраще виявляється педагогічний

талант Кітінга; наводить паралелі із навчальним процесом у сучасній вищій

школі. На основі власного педагогічного досвіду автор розмірковує, у чому

полягає сьогодні і завтра сучасного педагога. Автор займає позицію героя нари-

су Джона Кітінга, який проголошував: «Сarpe diem!» («Лови мить!»), спонукаю-

чи своїх учнів цінувати кожну мить життя та бути самостійними, вільними і в

думках, і у вчинках. Нарис присвячено пам’яті видатного актора Робіна

Вільямса, що втілив на екрані образ професора Кітінга.

Ключові слова: carpe diem, кінофільм «Спілка мертвих поетів», Робін

Вільямс, педагогічні прийоми і методи.

Екатерина Игоревна Станиславская, доктор искусствоведения, профес-

сор, профессор кафедры сценического и аудиовизуального искусства

Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
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шій парі першого вересня першого курсу я зрозуміла (ще підсвідомо),
що таке педагогіка. І потім, впродовж всього навчання, я ніколи
не йшла «на предмет», йшла винятково «на людину».

Сучасний педагог повинен бути саме такою людиною, «на яку
йдуть» студенти. І не лише тому, що викладач (як Кітінг) руйнує сталі
догми заради життя, яке не стоїть на місці, а тому, що він відкриває
молодому поколінню нові горизонти, показуючи, що в нашому житті
є первинним, а що — другорядним.

Водночас, Кітінг і навчав учнів, і вчився разом з ними. Це повин-
но стати надважливою рисою сучасного педагога, який не дозволяє
собі снобізму, впертості, зверхності, самозакоханості.

Аналіз образу Джона Кітінга доводить, що сила сучасного педаго-
га не так в оригінальності думки і педагогічних підходів, як у вірі
в своїх учнів, вірі в унікальність і талант кожного. Традиційна освіта
і ко лективний розум часто нівелюють пориви молодості, затискаючи
юнацтво у прокрустове ложе спільної свідомості, тому дійсно важли-
во підтримати розвиток кожної індивідуальності, паралельно навча -
ючи спокійного, комфортного (хай і не завжди дружнього) співісну-
вання з іншими такими ж індивідуальностями.

І якщо педагог декларує, що найбільшою сміливістю є відвага
бути самим собою і жити власним розумом, то він сам і повинен яви -
ти студентам приклад такої особистості. Безумовно, маніфест свободи
і самостійності складав сутність педагогіки Кітінга. Утім, він не сказав
своїм учням, що на цьому шляху виникне безліч соціальних, психо-
логічних, комунікативних суперечностей, — отож, сучасний педагог
не повинен оминути і цього.

Безумовно, сучасному студентові дуже важливо знайти свого Вчи -
теля, який відкриє шлях до самоідентифікації, віри, світла, добра,
знань. Але не менш важливим буде прагнення самого педагога від-
найти цього Вчителя в собі — саме це я і хочу побажати усім, причет-
ним до педагогічної професії.

Завершити це есе хочу присвятою: саме так, перекинувши з ніг
на голову чи навпаки, я розміщую присвяту в кінці, а не на початку.
У ці дні, коли пишеться цей текст (серпень 2015), згадуємо першу річ-
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of the modern teacher. The author embraces the position of the essay’s hero John

Keating, who declared, «Carpe Diem!», encouraging his students to appreciate every

moment of life and to be independent, free in thoughts and deeds. The essay is dedi-

cated to memory of the great actor Robin Williams, who played Professor Keating

in the film.

Keywords: carpe diem, the Dead Poets Society film, Robin Williams, pedagogical

techniques and methods.

C a r p e  d i e m ,  а д ж е  н і ч о г о  і н ш о г о  т о б і  н е  л и ш а є т ь с я

Carpe diem, ведь ничего другого тебе не остаётся. Размышле ния

о мгно венности педагогической профессии на фоне квазирецензии

на фильм «Общество мёртвых поэтов»

Аннотация. Представленный текст по жанру представляет собой микст

статьи, рецензии, очерка и эссе. По содержанию это размышления современ-

ного преподавателя высшей школы о сущности и ценности педагогической

профессии. Автор рассматривает образ педагога Джона Китинга — главного

героя фильма «Общество мёртвых поэтов» в контексте нестандартных подхо-

дов к обучению и воспитанию молодежи; останавливается на описании и ана-

лизе отдельных эпизодов фильма, в которых лучше всего проявляется педаго-

гический талант Китинга; приводит параллели с учебным процессом в совре-

менной высшей школе. На основе собственного педагогического опыта автор

размышляет, в чем заключается сегодня и завтра современного педагога.

Автор занимает позицию героя очерка Джона Китинга, провозглашавшего:

«Сarpe diem!» («Лови момент!»), побуждая своих учеников ценить каждое мгно-

вение жизни и быть самостоятельными, свободными и в мыслях, и в поступ-

ках. Очерк посвящен памяти выдающегося актера Робина Уильямса, вопло-

тившего на экране образ профессора Китинга.

Ключевые слова: carpe diem, кинофильм «Общество мёртвых поэтов»,

Робин Уильямс, педагогические приемы и методы.

Kateryna I. Stanislavska, DSc, Prof., professor of the Stage and Audiovisual Art

Department of the National Academy of Leading Personnel of Culture and Arts

Carpe Diem, Because Nothing Else Is Left to You. Reflections About

Fleetingness of Teaching Profession Against Along with the Quasi-Review on the

Dead Poets Society Film

Summary. The present text is of a mixed genre: an article, a review and an es -

say. This is reflection about a contemporary high school teacher, about the nature

and value of the teaching profession. The author examines the image of the teacher

John Keating — the protagonist of the film «Dead Poets Society» in the context of inno-

vative approaches to teaching and education of young people; stops on the descripti-

on and analysis of specific episodes, where Keating’s teaching talent appears best;

suggests parallels with the educational process in contemporary high school. Based

on her own educational experience, the author reflects ,what is today and tomorrow

• 282 •

К а т е р и н а  С т а н і с л а в с ь к а



– одержувати в установленому порядку необхідну інформацію та матеріали, пов’яза-

ні з діяльністю Ради;

– заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників навчальних закладів

та наукових установ з питань, що належать до компетенції Ради;

– подавати Президії Академії пропозиції з питань, що належать до компетенції Ради.

5. Раду очолює Президент Академії. Голова Ради має заступника та секретаря.

6. До складу Ради входять: 

– за згодою — керівники державних вищих мистецьких навчальних закладів, галу-

зевих наукових установ; голови або представники Рад керівників комунальних ВНЗ,

середніх, початкових спеціалізованих мистецьких шкіл; представники Мінкультури

та МОН; громадські діячі та видатні вчені;

– представники Академії.

Положення про Раду та її персональний склад затверджується Президією Академії.

Голова, заступник голови, секретар та члени Ради беруть участь у її роботі на гро-

мадських засадах.

7. Основною формою роботи Ради є її засідання. Засідання Ради проводяться в залеж-

ності від потреби але не рідше одного разу на квартал відповідно до плану, який затверд-

жується головою Ради.

Засідання є правомочним, якщо на ньому присутня не менш як половина членів Ради.

Засіданням Ради керує її голова або за дорученням голови його заступник.

8. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів

Ради, присутніх на її засіданні.

9. Рішення Ради, прийняті в межах компетенції носять рекомендаційний характер

і при необхідності затверджуються Президією Академії.

10. Питання організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності

Ради вирішується головою Ради.

11. Рада у своїй роботі використовує бланк установленого Президією Академії зразка. 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

Координаційної ради з питань мистецької освіти і науки

при Національній академії мистецтв України

ЧЕБИКІН Андрій Володимирович — президент НАМ України, академік, професор,

народний художник України, голова ради

ЯКОВЛЄВ Микола Іванович — віце-президент НАМ України, академік, доктор техніч-

них наук, професор, заслужений працівник освіти України, заступник голови ради

ПОХОДЗЕЙ Іван Іванович — начальник відділу наукової інформації та мистецької

освіти Президії НАМ України, заслужений працівник культури України, секретар ради

АНДРУЩЕНКО Віктор Петрович — ректор Національного педагогічного університету
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Положення про Координаційну раду з питань мистецької освіти і науки

1. Координаційна рада з питань мистецької освіти і науки при Національній акаде-

мії мистецтв України (далі — Рада, Академія) є дорадчо-консультативним громадським

органом, що об’єднує на добровільних засадах провідних фахівців з числа керівників

та науковців мистецьких закладів освіти, галузевих наукових установ, представників Мі -

ні стерства культури та Міністерства освіти і науки.

Головна мета Ради — сприяти розвитку в Україні мистецької освіти і науки.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, акта-

ми Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України,

Міністерства культури України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

– координація роботи мистецьких навчальних закладів різних типів і рівнів та на -

укових установ з метою удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення якості

підготовки фахівців і наукових (науково-педагогічних) кадрів, активізації науково-дослід-

ницької діяльності; 

– обмін передовим досвідом та пошук шляхів удосконалення навчально-виховного

процесу (модернізація освітніх стандартів), визначення проблематики для наукових

досліджень (обговорення проектів тематичних планів, тем дисертацій), попередній розг-

ляд кандидатур претендентів на присвоєння вчених звань професора і доцента та подан-

ня висновків МОН щодо підтримки;

– підготовка проектів пропозицій Президії Академії для розгляду Кабінетом

Міністрів України, Міністерством культури України, Міністерством освіти і науки України

щодо вдосконалення освітньої та наукової діяльності, нормативно-правового регулюван-

ня зазначених сфер.

4. Відповідно до покладених завдань Рада має право:

– утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі комісії за видами мис-

тецтв, типами закладів і напрямами їх діяльності з числа провідних фахівців;
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